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1. Wstęp
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie
województwa podkarpackiego ustawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska
związane z badaniem stanu środowiska oraz z kontrolą przestrzegania przepisów
o ochronie środowiska.
Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz
stanu środowiska. Celem jego jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony
środowiska poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu
środowiska i zmian w nim zachodzących. Za badania o charakterze monitoringowym
uznawane są pomiary spełniające następujące warunki: cykliczność badań, unifikacja
metodyk badawczych, unifikacja sprzętu pomiarowego i unifikacja interpretacji
uzyskanych wyników. Do podstawowych zadań Państwowego Monitoringu
Środowiska należy:
- dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia
poszczególnych komponentów środowiska dla oceny skuteczności realizacji
programów ochrony środowiska,
- analizowanie procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym,
- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych,
- dostarczanie informacji o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska.
Powiat jasielski zajmuje powierzchnię 831 km2, którą zamieszkuje 114,6 tys.
osób [23]. W skład powiatu wchodzi 10 gmin (miasto Jasło, Brzyska, Dębowiec, Jasło,
Kołaczyce, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec). Ponad
30 % ludności powiatu stanowią mieszkańcy miasta Jasła. Średnia gęstość zaludnienia
wynosi 138 osób na km2 i jest zróżnicowana w poszczególnych gminach wiejskich.
Najmniejsze zaludnienie (10 osób na km2) posiada gmina Krempna, natomiast
największe gmina Jasło (171 osób na km2) i gmina Skołyszyn (158 osób na km2).
Analiza struktury pokrycia terenu dla obszaru powiatu jasielskiego wskazuje, że
największy udział w formach pokrycia terenu mają tereny rolne (55,2 %).
W środkowej części powiatu przeważają grunty orne, natomiast na północy dominują
tereny upraw mieszanych z dużym udziałem roślinności naturalnej. Grunty leśne
zajmują 39 % powierzchni powiatu.
Ponad 1/3 powierzchni powiatu (301,8 km2) stanowią obszary o szczególnych
walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną [23]. Należą do nich:
- Magurski Park Narodowy (gminy: Krempna, Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek
Jasielski),
- Jaśliski Park Krajobrazowy (gmina Krempna) i Park Krajobrazowy Pasma Brzanki
(gminy: Brzyska, Skołyszyn),
- rezerwaty przyrody (gminy: Brzyska, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Skołyszyn),
- Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (gminy: Dębowiec, Nowy
Żmigród, Osiek Jasielski).
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W granicach administracyjnych powiatu jasielskiego znajdują się obszary
objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 takie, jak:
- obszar specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski,
- specjalne obszary ochrony siedlisk: Bednarka, Jasiołka, Łysa Góra, Ostoja
Jaśliska, Ostoja Magurska, Golesz, Józefów-Wola Dębowiecka, Las Niegłowicki,
Wisłoka z Dopływami, Liwocz.
Stan środowiska powiatu jasielskiego oraz skala i charakter problemów
ekologicznych są zróżnicowane przestrzennie. Miasto Jasło oraz gminy położone
w bliskim sąsiedztwie są terenami o znacznym stopniu przekształcenia środowiska
naturalnego. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne cechują obszary położone
w południowej części powiatu, o niewielkim zaludnieniu, pozbawione źródeł emisji
przemysłowych do środowiska.
Do głównych oddziaływań antropogenicznych na środowisko w powiecie
jasielskim należą:
- emisja gazów i pyłów do powietrza,
- pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz emisja ścieków do wód,
- hałas drogowy i przemysłowy,
- gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi.
W 2010 r. na terenie powiatu jasielskiego prowadzone były badania
monitoringowe w ramach następujących podsystemów:
- monitoring jakości wód powierzchniowych ,
- monitoring wód podziemnych,
- monitoringu jakości powietrza atmosferycznego,
- monitoring pól elektromagnetycznych.
Wykonawcą pomiarów i badań w ramach monitoringu wód podziemnych jest
Państwowy Instytut Geologiczny, natomiast w pozostałych podsystemach Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
W opracowaniu przedstawiono dane emisyjne dotyczące poboru wody oraz
emisji ścieków i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do środowiska. Dane te pochodzą
z Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [2], prowadzonej
przez WIOŚ w Rzeszowie.
Zakres działalności kontrolnej, wykonywanej przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach kontroli przestrzegania przepisów
prawa, jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. kontrole:
− przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
− przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
− eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko,
− przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
− przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,
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− w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz produktami,
urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje,
− wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie
spełniania przez nie wymagań ochrony środowiska,
− przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
− przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach,
− przestrzegania przepisów w zakresie postępowania z organizmami genetycznie
zmodyfikowanymi.
Zadania te realizowane są w ramach kontroli planowych oraz kontroli
interwencyjnych.
Upowszechnianie wyników badań monitoringowych wykonywanych na terenie
województwa podkarpackiego odbywa się poprzez zamieszczanie ich w raportach,
komunikatach i informacjach o stanie środowiska. Materiały te dostępne są również na
stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie:
http://www.wios.rzeszow.pl/.

2. Gospodarka wodno-ściekowa
Pobór wód oraz zanieczyszczenia punktowe (ścieki komunalne i przemysłowe)
zalicza się do głównych czynników negatywnie wpływających na środowisko wodne.
Według danych z Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze
Środowiska [2], pobór wody w powiecie jasielskim w 2010 r. wyniósł 4,03 mln m3,
z czego 3,51 mln m3 (85,2 %) stanowiły wody powierzchniowe i 0,52 mln m3 (14,8 %)
wody podziemne.
Długość sieci wodociągowej w powiecie jasielskim w 2009 r., wg danych
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie [23], wynosiła 353,3 km, a zużycie wody
z wodociągów w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca
wynosiło 12,1 m3.
Głównym źródłem wody wykorzystywanej do celów pitnych i gospodarczych
oraz na potrzeby przemysłowe w powiecie jest rzeka Wisłoka oraz jej dopływy.
W 2010 r. ujęto ogółem 3,51 mln m3 wody powierzchniowej, z czego 70,1 %
(2,46 mln m3) stanowiła woda przeznaczona na cele komunalne. Największy udział
w wielkości rocznego poboru wody powierzchniowej ma miasto Jasło. Ujęcia wód
powierzchniowych dla potrzeb komunalnych funkcjonują także w gminach Dębowiec,
Krempna, Nowy Żmigród i Osiek Jasielski.
Zestawienie głównych komunalnych ujęć wody powierzchniowej w powiecie
jasielskim zawiera tab.2.1.
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Tab.2.1. Główne komunalne ujęcia wody powierzchniowej w powiecie jasielskim (źródło:[2])
Lp.

1.

2.

Gmina

Zarządzający
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Krempnej

Krempna

Dębowiec

3.

Nowy
Żmigród

4.

Osiek
Jasielski

5.

Miasto
Jasło

Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Dębowcu
Urząd Gminy
w Nowym
Żmigrodzie
Urząd Gminy
w Osieku
Jasielskim
Miejskie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki
Komunalnej Sp.
z o.o. w Jaśle

Lokalizacja
ujęcia

Źródło poboru
wody

Ożenna

potok bez
nazwy

Osiedle
Mieszkaniowe
w Ożennej

Krempna

Czarny

m. Krempna

Wola
Cieklińska

Bednarka

Folusz

Potasówka

Nowy
Żmigród

Ilość pobranej wody
[m3/rok]
2009
2010

Odbiorcy wody

41010

41139

m. Wola
Cieklińska,
Dobrynia
m. Folusz,
Dębowiec

60570

67493

Wisłoka

m. Nowy
Żmigród

22960

14944

Mrukowa

Szczawa

m. Mrukowa

17651

17032

Żółków

Wisłoka

miasto Jasło

2353060

2301758

Pobór wody powierzchniowej do celów przemysłowych w powiecie jasielskim
w 2010 r. wyniósł 1,05 mln m3. Najwięcej wody pobrały zakłady przemysłowe,
zlokalizowane na obszarze miasta Jasła:
• LOTOS S.A. - ujęcie położone na prawym brzegu Wisłoki, w km 107,2; spółka
posiada również awaryjne ujęcie wody na rzece Ropie w km 2,5,
• ZPOW PEKTOWIN S.A. - ujęcie położone na prawym brzegu Wisłoki,
w km 106,07; woda wykorzystywana jest do celów chłodniczych,
• ZTS GAMRAT S.A. - ujęcie położone na lewym brzegu Wisłoki, w km 98,96.
Łączny pobór wody powierzchniowej do celów przemysłowych
w wymienionych zakładach wyniósł 0,85 mln m3.
Wielkości poboru wody powierzchniowej do celów komunalnych oraz
przemysłowych w Jaśle w latach 2005-2010 zestawione zostały w tab.2.2 oraz
graficznie przedstawione na ryc.2.1.
Tab.2.2. Pobór wody powierzchniowej na potrzeby komunalne i przemysłowe w Jaśle w latach
2005-2010 (źródło:[2])
Lata
Źródło poboru wody

Ujęcie MPGK m. Żółków - rz. Wisłoka km 108,08

2005

2006

2007
2008
tys. m3/rok

2009

2010

2499,0

2717,0

2577,8

2498,5

2353,1

2301,8

1215,6

1196,7

1065,5

1176,0

890,8

849,4

3714,6

3913,7

3643,3

3674,5

3243,9

3151,2

Ujęcia zakładowe w Jaśle:
LOTOS S.A.

- rz. Wisłoka km 107,2

ZPOW PEKTOWIN S.A. - rz. Wisłoka km 106,07
ZTS GAMRAT S.A.

- rz. Wisłoka km 98,96

Łączny pobór wody
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Ryc.2.1. Pobór wody powierzchniowej na potrzeby komunalne i przemysłowe w Jaśle
w latach 2005-2010 (źródło:[2])

W latach 2005-2010 pobór wody powierzchniowej w Jaśle zmieniał się
w niewielkim zakresie. Od roku 2008 obserwuje się zmniejszenie ilości pobieranej
wody, w szczególności do celów przemysłowych. W porównaniu z rokiem 2009
nastąpił spadek poboru wody o 2,9 %, przy czym pobór wody dla potrzeb
komunalnych w 2010 r. zmniejszył się o 2,2 %, a pobór wody dla potrzeb
przemysłowych o 4,6 %.
W 2010 r. pobór wody z ujęć podziemnych w powiecie jasielskim kształtował
się na poziomie 0,52 mln m3, z czego 0,45 mln m3 pobrano do celów komunalnych.
Woda podziemna w niewielkim stopniu wykorzystywana jest w procesach
produkcyjnych.
Zestawienie głównych komunalnych ujęć wody podziemnej w powiecie
jasielskim zawiera tab.2.3.
Tab.2.3. Główne komunalne ujęcia wody podziemnej w powiecie jasielskim (źródło:[2])
Lp.

Gmina

1.

Miasto Jasło

2.

Dębowiec

3.

Kołaczyce

4.

Nowy Żmigród

5.

Osiek Jasielski

6.

Skołyszyn

7.

Tarnowiec

Zarządzający
Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jaśle
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dębowcu
Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kołaczycach Sp. z.o.o.
Urząd Gminy w Nowym
Żmigrodzie
Urząd Gminy w Osieku
Jasielskim
Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Skołyszynie
Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej w Tarnowcu

Lokalizacja ujęcia

Ilość pobranej wody
[m3/rok]
2009
2010

Jasło, ul. Na Kotlinę

54906

65435

Dobrynia, Dębowiec,

46842

52859

Krajowice

45678

45766

Nowy Żmigród

28274

31107

Osiek Jasielski

18086

18664

Skołyszyn, Przysieki ,
Święcany

178636

184233

Tarnowiec, Dobrucowa

48676

50072
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Na terenie powiatu funkcjonują 23 oczyszczalnie ścieków komunalnych
i przemysłowych. W 2010 r. oddano do użytkowania oczyszczalnię ścieków
w Nowym Żmigrodzie. Oczyszczalnia została zrealizowana w ramach projektu
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W 2010 r. z oczyszczalni zlokalizowanych w powiecie jasielskim
odprowadzono do środowiska 8,78 mln m3 ścieków, z czego 81,0 % stanowiły ścieki
komunalne i 19,0 % ścieki przemysłowe. Udział ścieków z komunalnej oczyszczalni
w Jaśle, obsługującej miasto Jasło oraz miejscowości położone w gminie Jasło:
Kowalowy, Wolica, Jareniówka, Warzyce oraz część miejscowości Trzcinica
i Dębowiec, jest znaczny i sięga 90,7 %.
W porównaniu do roku 2009 odnotowano znaczny wzrost ilości ścieków o 2,1 mln m3 (23,9 %). Z nowych oczyszczalni, uruchomionych w latach 2009-2010,
wprowadzono do wód powierzchniowych 0,45 mln m3 ścieków. Największy wzrost
ilości ścieków w odniesieniu do 2009 r. wykazało Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle i ma to związek z powodzią, która
w czerwcu 2010 r. dotknęła miasto Jasło.
Siecią kanalizacji zakładowej w 2010 r. odprowadzono do wód
powierzchniowych ogółem 1,41 mln m3 ścieków, w tym 56,8 % stanowiły ścieki
z oczyszczalni LOTOS JASŁO S.A. w Jaśle i 27,8 % ścieki z terenu ZTS „Gamrat”
S.A. w Jaśle.
Na poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu
jasielskiego ma wpływ rozwój sieci wodociągowej, modernizacja ujęć wody oraz
budowa systemów kanalizacji zbiorczych i oczyszczalni ścieków.
Wg danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie [23] długość sieci
kanalizacyjnej w powiecie jasielskim wzrosła w latach 2006-2009 o ponad 51 %.
Liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków zwiększyła się w tym okresie
o 4,7 % [2].
[%]

50
40
30
20
10
0
2006

2007

2008

2009

% ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków

Ryc.2.2. Ludność powiatu jasielskiego korzystająca z oczyszczalni ścieków (źródło:[24])

Na ryc.2.2. przedstawiono graficznie odsetek mieszkańców
jasielskiego korzystających z oczyszczalni ścieków w latach 2006-2009.

powiatu
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3. Jakość wód powierzchniowych płynących
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach
systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Podstawą oceny stanu wód jest
realizacja Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa
podkarpackiego na lata 2010-2012 [6], który opracowany został przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i zatwierdzony przez Głównego
Inspektora Ochrony Środowiska.
Program monitoringu wód jest jednym z istotnych elementów planu
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza. Celem wykonywanych badań jest
pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych dla potrzeb planowania oraz
oceny ustalonych celów środowiskowych.
Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE, ustanawiająca ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie [4], nakłada na wszystkie kraje
członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód i określa
m.in. sposób dokonywania ocen stanu wód. Oprócz oceny wód wg zasad
wprowadzonych przez Ramową Dyrektywę Wodną, wykonywane są również oceny
jakości wód z uwzględnieniem ich przeznaczenia i sposobu wykorzystania,
wynikające z innych dyrektyw Unii Europejskiej.
Badania prowadzone są w wyznaczonych dla potrzeb planowania
gospodarowania wodami, jednolitych częściach wód powierzchniowych (np. jezioro,
zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody
przejściowe lub pas wód przybrzeżnych). Każda jednolita część wód
powierzchniowych przypisana została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód.
Typy wód charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia
geograficznego, wysokości bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych
terenu. Dla każdego typu wód ustalone zostały warunki referencyjne (stan naturalny,
niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu ekologicznego.
W latach 2010-2012 badania wód powierzchniowych na terenie powiatu
jasielskiego prowadzone są w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych
w 6 jednolitych częściach wód powierzchniowych. Każdemu punktowi przypisane
zostały programy badań i każdy punkt w ciągu 3 lat objęty zostanie co najmniej
jednym cyklem rocznym badań. W jednym punkcie mogą być realizowane różne
programy badawcze.
W 2010 r. na terenie powiatu jasielskiego wykonano badania jakości wód
rzecznych w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym:
• w 2 punktach zrealizowany został program monitoringu operacyjnego,
• w 2 punktach zrealizowany został program monitoringu operacyjnego celowego badania jakości wód pod kątem wykorzystania ich do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia,
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• w 1 punkcie zrealizowany został program monitoringu operacyjnego celowego badania wód pod kątem oceny ich przydatności do bytowania ryb w warunkach
naturalnych,
• w 1 punkcie zrealizowany został program monitoringu badawczego.
W tab.3.1. zestawione zostały punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu
jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego w 2010 r. wraz
z określeniem zrealizowanego w nich programu badań.
Tab.3.1. Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych
realizowanego na terenie powiatu jasielskiego w latach 2010-2012 (źródło:[6])
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kod i nazwa
jednolitej części wód
powierzchniowych
PLRW2000122181334
Wisłoka do Rzeszówki
PLRW200012218189
Kłopotnica
PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy
do Ropy
PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy
do Ropy
PLRW2000122182899
Olszynka
PLRW200014218299
Ropa od Sitniczanki
do ujścia
PLRW200014218499
Jasiołka od Chlebianki
do ujścia

Kody
podprogramów
badawczych:

MDRW
MORW
MORWS
MOEURW

-

MOEURWS

-

MORYRW

-

MORWS

-

MOPIRW

-

MBRW

-

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Km
rzeki

Wisłoka-Świątkowa

150,5

Potasówka-Folusz

1,1

Wisłoka-Żółków

108,6

Wisłoka-Gądki

105,5

Olszynka-Święcany

9,3

Ropa-Topoliny

3,0

Jasiołka-Jasło

0,3

Program badań
w latach 2010-2012
MDRW, MORW,
MOEURW, MONARW,
MORYRW
MORW, MOEURW,
MONARW, MOPIRW
MORW, MOEURW,
MONARW, MORYRW,
MOPIRW
MORW, MOEURW
MDRW, MORW,
MOEURW, MONARW,
MORYRW
MORWS, MOEURWS,
MONARWS, MORYRWS,
MBRWS
MORW, MOEURW,
MORYRW

Program badań
w 2010 r.
MOPIRW
MOPIRW
MORW
MBRWS
MORW, MOEURW,
MORYRW

monitoring diagnostyczny
monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych (wody naturalne)
monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych (wody silnie zmienione)
monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach naturalnych
(ocena stopnia eutrofizacji ze źródeł komunalnych)
monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach silnie
zmienionych (ocena stopnia eutrofizacji ze źródeł komunalnych)
monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach wyznaczonych
do bytowania ryb w warunkach naturalnych (wody naturalne)
monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach wyznaczonych
do bytowania ryb w warunkach naturalnych (wody naturalne)
monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach naturalnych
wyznaczonych do ujmowania wody do zaopatrzenia ludności w wodę pitną
monitoring badawczy na wodach naturalnych

Ocena jakości wód powierzchniowych obejmuje analizę zmienności
wskaźników
fizykochemicznych,
biologicznych
oraz
wskaźników
mikrobiologicznych, w zależności od ustalonego dla danego punktu pomiarowokontrolnego programu badawczego.

10

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2010 R.

3.1. Ocena stanu wód powierzchniowych wg Ramowej Dyrektywy
Wodnej
Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały
zaliczone do zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu do 2015 r. oraz śledzenie
zmian stanu wód, wynikających z podjętych programów działań naprawczych.
W punktach operacyjnych monitoringu operacyjnego prowadzone są badania
w obligatoryjnym zakresie wskaźników, obejmującym wybrane elementy biologiczne
najbardziej wrażliwe na presję, której badana jednolita część wód jest poddana oraz
podstawowe wskaźniki fizykochemiczne charakteryzujące: stan fizyczny, warunki
tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne
oraz wskaźniki mikrobiologiczne. Stan ekologiczny części wód powierzchniowych
klasyfikuje się przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości:
I klasa - stan bardzo dobry
II klasa - stan dobry
III klasa - stan umiarkowany

IV klasa
V klasa

- stan słaby
- stan zły

Stan chemiczny (klasyfikowany jako „dobry” lub „poniżej dobrego”) określany
jest na podstawie wskaźników chemicznych, charakteryzujących występowanie
w wodach substancji priorytetowych. W ramach monitoringu operacyjnego oznaczane
są tylko te wskaźniki chemiczne z grupy substancji niebezpiecznych, których źródła
występują w badanej zlewni i które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska
wodnego.
W odróżnieniu od stosowanej w latach poprzednich metodyki oceny jakości
wód powierzchniowych, wskaźniki mikrobiologiczne, które najczęściej decydowały
o niekorzystnym wyniku oceny stanu wód, obecnie nie podlegają klasyfikacji.
Oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie wyniku
klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód wyznaczany jest
przez gorszy z tych stanów. Metodyka oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego
wód zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych [15].
Na jakość wód powierzchniowych duży wpływ mają warunki pogodowe
panujące w zlewni, takie jak: wysokie temperatury powietrza lub intensywne opady
deszczu i intensywne topnienie śniegu, powodujące nagłe przybory wody w rzekach
i stwarzające zagrożenie powodziowe. Rok 2010 charakteryzował się bardzo
zmiennymi warunkami hydrometeorologicznymi. Poziom wody w zlewni górnej
Wisły w ciągu roku podlegał częstym wahaniom. W wyniku obfitych opadów deszczu,
jakie wystąpiły w maju i w czerwcu, doszło do gwałtownych wezbrań wód w wielu
dużych i małych rzekach. W krótkich odstępach czasu (w maju i czerwcu) przeszły
dwie katastrofalne w skutkach fale powodziowe. W czerwcu przerwane zostały wały
powodziowe na Wisłoce, Ropie i Jasiołce w rejonie Jasła, co spowodowało zalanie ok.
30 % powierzchni miasta. Wysokie stany wód w zlewni górnej Wisły wystąpiły także
wiosną oraz w listopadzie i grudniu w wyniku intensywnego topnienia śniegu.
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W czasie gwałtownych wezbrań i występowania fali powodziowej następuje
zmiana wielu wskaźników fizykochemicznych, chemicznych i mikrobiologicznych
jakości wody rzecznej oraz zakłócenie równowagi biologicznej w ekosystemie rzeki
[8]. Znacząco wzrasta ilość zawiesin, obserwuje się także wzrost stężenia substancji
biogennych (związków azotu i fosforu) pochodzenia komunalnego (wypłukane ścieki
komunalne) oraz rolniczego (wymyte nawozy mineralne i naturalne). Fala
powodziowa ma negatywny wpływ na florę i faunę wodną. Zaburzenia
w ekosystemach rzek objętych zjawiskami powodziowymi są zazwyczaj krótkotrwałe.
Po przejściu fali powodziowej i unormowaniu się stanu wody, jakość wód w rzece
powraca do stanu sprzed powodzi, często jest lepsza, jednak dla odnowy pełnej
struktury zbiorowisk roślinnych i zwierzęcych potrzeba więcej czasu.
W 2010 r. w ramach monitoringu operacyjnego na terenie powiatu jasielskiego
wykonano badania wód rzeki Jasiołki w punkcie pomiarowo-kontrolnym JasiołkaJasło oraz rzeki Wisłoki w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłoka-Gądki. Badania
rzeki Jasiołki wykonane zostały w obligatoryjnym zakresie wskaźników biologicznych
i fizykochemicznych, z częstotliwością 12 razy w roku. W Wisłoce badania
monitoringowe dotyczyły tylko zawartości wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA). W okresie powodzi badania monitoringowe zostały
wstrzymane, kontynuowano je po zejściu fali powodziowej.
Klasyfikacja stanu ekologicznego rzeki Jasiołki na podstawie elementów
biologicznych i fizykochemicznych wykazała stan umiarkowany (III klasa). O wyniku
klasyfikacji zadecydował element biologiczny - fitobentos. Bardzo korzystnie
przedstawia się klasyfikacja wskaźników fizykochemicznych oznaczonych w wodach
Jasiołki. Stężenia wszystkich badanych wskaźników fizykochemicznych nie
przekroczyły wartości granicznych dla I klasy. Podobnie sklasyfikowane zostały pod
względem fizykochemicznym wody Jasiołki w górnym i środkowym biegu, również
badane w 2010 r. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód
w punktach pomiarowo-kontrolnych badanych w 2010 r. oraz 2009 r. przedstawione
zostały w tab.3.1.1
Tab.3.1.1. Klasyfikacja stanu wód w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego
w latach 2009-2010 (źródło:[25])
Klasyfikacja grup wskaźników i elementów jakości

Wisłoka-Gądki
km 105,5

I

II

substancje
biogenne

II

zakwaszenie

2009

Klasa
elementów
biologicznych

zasolenie

Wisłoka-Gądki
km 105,5

Rok

Elementy
fizykochemiczne
stan
fizyczny
warunki
tlenowe

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

I

I

I

Klasa
elementów
fizykochemicznych

STAN
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

II

DOBRY

PONIŻEJ
DOBREGO
(WWA)

2010

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

nb

DOBRY
(WWA)
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Klasyfikacja grup wskaźników i elementów jakości

STAN
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

substancje
biogenne

Klasa
elementów
fizykochemicznych

zakwaszenie

Jasiołka-Jasło
km 0,3
Jasiołka-Jedlicze
km 17,6

Klasa
elementów
biologicznych

zasolenie

Jasiołka-Jasło
km 0,3

Rok

2009

III

I

II

I

I

I

II

UMIARKOWANY

DOBRY

2010

III

I

I

I

I

I

I

UMIARKOWANY

nb

2010

III

I

I

I

I

I

I

UMIARKOWANY

nb

2010

II

I

I

I

I

I

I

DOBRY

nb

stan
fizyczny
warunki
tlenowe

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Elementy
fizykochemiczne

(powiat krośnieński)

JasiołkaStasianie
Km 52,8
(powiat krośnieński)

nb – nie badano

Z uwagi na sklasyfikowanie w 2009 r. stanu chemicznego wód rzeki Wisłoki
w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłoka-Gądki jako „poniżej dobrego” ze względu
na przekroczenie stężenia granicznego w zakresie wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA), badania tych substancji priorytetowych
kontynuowane są w latach 2010-2012. Badania w 2010 r. wykazały, że stężenia WWA
oznaczone w rzece Wisłoce w Jaśle nie przekroczyły wartości granicznych dla stanu
dobrego.
W 2010 r. w punkcie pomiarowo-kontrolnym Ropa-Topoliny wykonano
w ramach monitoringu badawczego badania wybranych wskaźników z grupy
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Na podstawie analizy
oznaczonych stężeń wskaźników stwierdzono, że wartości graniczne dla stanu dobrego
przekroczone zostały w przypadku wskaźnika indeks olejowy (węglowodory
ropopochodne). Wskaźnik ten włączony został do zakresu badań wód rzeki Ropy,
realizowanego w 2011 r.
3.2. Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych
Zgodnie ze stanowiskiem Polski przyjętym w Traktacie Akcesyjnym obszar
kraju i wszystkie jednolite części wód powierzchniowych zostały uznane za zagrożone
eutrofizacją ze źródeł komunalnych.
Ustawa - Prawo wodne nakłada na wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska
obowiązek
dokonywania
oceny
stopnia
eutrofizacji
wód
powierzchniowych. W ramach realizacji tego obowiązku, WIOŚ w Rzeszowie wykonał
ocenę stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych w województwie podkarpackim za
lata 2007-2009. Kolejna ocena wód, za lata 2008-2010, jest w trakcie opracowania.
Wyniki oceny zamieszczone zostaną na stronie internetowej Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl/
najpóźniej do 30 czerwca 2011 r. W opracowaniu niniejszym zaprezentowane są
wyniki oceny eutrofizacji wód powierzchniowych, obejmującej lata 2007-2009 [25].
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Podstawą oceny jest rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu
klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych [15] oraz wytyczne
opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
Analizie poddano wyniki monitoringu wód rzecznych, uzyskane
w latach 2007-2009 w 8 punktach pomiarowo-kontrolnych badanych w zakresie
elementów biologicznych i fizykochemicznych wskaźników charakteryzujących
substancje biogenne oraz warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne.
W przypadku braku wyników dla wskaźników biologicznych, o ostatecznej ocenie
decydowały wskaźniki fizykochemiczne. Przyjęto założenie, że woda nadmiernie
zanieczyszczona, wykazująca cechy eutrofizacji, nie osiąga stanu dobrego.
Wyniki badań wskazują, że w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych woda
wykazywała cechy eutroficzne. Wyniki oceny stopnia eutrofizacji rzek przedstawiono
w tab.3.2.1.

Fosforany

Fosfor ogólny

Azot ogólny

Azot azotanowy

Azot Kjeldahla

Km

Azot amonowy

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Ogólny węgiel
organiczny

Kod jednolitej części
wód

BZT5

Lp.

Fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO)

Ocena poszczególnych wskaźników jakości wód
(TAK/NIE)

Dane o punkcie pomiarowo-kontrolnym

OCENA EUTROFIZACJI
(TAK/NIE)

Tab.3.2.1. Wyniki oceny stopnia eutrofizacji rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych badanych
w latach 2007-2009 na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[25])

1.

PLRW200014218199

Wisłoka-Krempna

146,3 NIE

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

NIE

2.

PLRW200014218199

Wisłoka-Kąty

131,2

NIE

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

NIE

3.

PLRW200014218199

Wisłoka-Żółków

108,6

NIE

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

NIE

4.

PLRW200014218199

Wisłoka-Gądki

105,5 NIE

NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

NIE

5.

PLRW2000122182899 Olszynka-Święcany 9,3

TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

TAK

6.

PLRW2000122182943

Bednarka-Wola
Cieklińska

16,7

TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE TAK

7.

PLRW200014218299

Ropa-Topoliny

3,0

TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

TAK

8.

PLRW200014218499

Jasiołka-Jasło

0,3

TAK NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE NIE

TAK

3.3. Ocena przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia
Badania i ocena wód powierzchniowych przeprowadzone zostały w oparciu
o rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia [11].
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Rozporządzenie ustala trzy kategorie jakości wód powierzchniowych,
w zależności od wartości granicznych fizykochemicznych i mikrobiologicznych
wskaźników jakości wody. Kryterium podziału stanowi stopień złożoności technologii
uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej do spożycia i przedstawia
się następująco:
kategoria A1
kategoria A2
kategoria A3

woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji i dezynfekcji
woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności
utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji
woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu
aktywnym oraz dezynfekcji.

W 2010 r. ocenie poddano jakość wód dwóch cieków na terenie powiatu jasielskiego:
- Wisłoki, zasilającej ujęcie wód powierzchniowych dla miasta Jasła,
- Potasówki, dopływu Kłopotnicy, zasilającego gminne ujęcie wody dla
miejscowości Folusz i Wola Cieklińska (gmina Dębowiec).
Zgodnie z przyjętym kryterium oceny, wody Wisłoki wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, zakwalifikowane zostały do
kategorii A3. Są to wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego
i chemicznego oraz dezynfekcji. O wyniku klasyfikacji wód w punkcie pomiarowokontrolnym Wisłoka-Żółków zadecydowały jedynie wskaźniki mikrobiologiczne:
liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu kałowego. Stężenia
wskaźników fizykochemicznych i chemicznych były niższe od wartości granicznych
ustalonych dla kategorii A1, charakteryzującej wody wymagające prostego
uzdatniania fizycznego.
W 2010 r. dla wód Potasówki ustalona została kategoria A2 ze względu na
stężenie fenoli oraz wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego i liczba paciorkowców kałowych. Kategoria A2
oznacza wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego. Wartości
badanych wskaźników fizykochemicznych i chemicznych, z wyjątkiem fenoli, nie
przekroczyły poziomu ustalonego dla kategorii A1, charakteryzującej wody
wymagające prostego uzdatniania fizycznego.
Wyniki oceny jakości wód Wisłoki i Potasówki, przeznaczonych do
zaopatrzenia ludności w wodę pitną i badanych w 2010 r., przedstawione zostały
w tab.3.3.1.
Tab.3.3.1. Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia badanych w 2010 r. na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[25])
Lp.

Punkt
pomiarowo-kontrolny
nazwa

1.

Wisłoka-Żółków

2.

Potasówka-Folusz

km

Kategoria
jakości
wód

108,6

A3

1,1

A2

Kategoria jakości: wskaźniki decydujące
w grupie wskaźników
wskaźniki
wskaźniki mikrobiologiczne
fizykochemiczne
A3: liczba bakterii grupy coli,
liczba bakterii grupy coli typu
A1
kałowego
A2: liczba bakterii grupy coli,
liczba bakterii grupy coli typu
A2: fenole
kałowego, liczba
paciorkowców kałowych
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3.4. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach
naturalnych
W 2010 r. badaniami przydatności wód do bytowania ryb w warunkach
naturalnych objęto wody Jasiołki w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jasiołka-Jasło,
położonym na odcinku ujściowym rzeki.
Rzeka Jasiołka ujęta była w obowiązującym w 2010 r. wykazie wód
przeznaczonych do bytowania ryb karpiowatych, opracowanym dla regionu Górnej
Wisły przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie [10].
Ocenę jakości wód wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra
Środowiska, które określa wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe
będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych, sposób prowadzenia
badań oraz sposób oceny wód [12].
Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne istotne dla wód będących
naturalnym środowiskiem życia ryb, tj.: temperaturę wody, zawiesinę ogólną, odczyn,
tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, niejonowy amoniak, azotyny, fosfor ogólny,
fenole, cynk ogólny, miedź rozpuszczoną oraz twardość ogólną. Badane wskaźniki
odniesiono do wartości granicznych ustalonych dla wód będących środowiskiem
bytowania ryb karpiowatych.
Na podstawie wykonanych badań w 2010 r. ustalono, że w wodach Jasiołki
nie zostały dotrzymane ustalone przepisami normy jakości, wymagane dla
prawidłowego rozwoju ryb karpiowatych. Wskaźnikiem, który nie spełniał ustalonych
wymagań były azotyny.

4. Jakość wód podziemnych
Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska na poziomie krajowym. Przedmiotem monitoringu są
jednolite części wód podziemnych (JCWPd), stanowiące określoną objętość wód
podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw
wodonośnych. Do wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych zobligowany
jest z mocy ustawy Prawo wodne [21] Państwowy Instytut Geologiczny.
Monitoring wód podziemnych realizowany jest w zakresie stanu chemicznego
oraz stanu ilościowego. Podstawą oceny stanu wód podziemnych jest rozporządzenie
Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych
[18].
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie dokonał pierwszej
kompleksowej oceny stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód
podziemnych na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego i operacyjnego
prowadzonego w 2007 r. W ocenie zostały także wykorzystane informacje
z wcześniejszych pomiarów i badań.
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W 2007 r. monitoring jakości wód podziemnych na terenie województwa
podkarpackiego realizowany był w 30 punktach obserwacyjnych monitoringu
diagnostycznego, zlokalizowanych w 7 jednolitych częściach wód podziemnych
(nr 109, 126, 127, 139, 157, 158, 160). Przeprowadzona ocena wykazała, że stan
chemiczny i stan ilościowy w badanych JCWPd jest dobry [1].
Obszar powiatu jasielskiego położony jest w jednolitej części wód
podziemnych nr 157 (region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich)
i zajmuje zaledwie 19 % jej powierzchni. Poziomy wodonośne związane są
z utworami akumulacji rzecznej oraz utworami piaskowcowo-łupkowymi. Znaczną
część JCWPd nr 157 pokrywają tereny prawnie chronione: Magurskiego Parku
Narodowego, Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, Czarnorzecko-Strzyżowskiego
Parku Krajobrazowego, częściowo Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.
Jednym z punktów obserwacyjnych, który posłużył w 2007 r. do sporządzenia
oceny stanu jednolitej części wód podziemnych nr 157 był punkt „Kąty”, położony
w miejscowości Kąty (gmina Nowy Żmigród), na terenie powiatu jasielskiego.
Z uwagi na to, że JCWPd nr 157 nie posiada statusu zagrożenia nieosiągnięciem
dobrego stanu do 2015 r., badania w tym punkcie prowadzone są w ramach
monitoringu diagnostycznego co 3 lata (2007, 2010, 2013, …).
Ryc.4.1. przedstawia lokalizację punktu obserwacyjnego „Kąty” na tle
jednolitej części wód nr 157 i Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 433-Dolina
rzeki Wisłoka i 432-Dolina rzeki Wisłok.

OBJAŚNIENIA:

157

numer jednolitej
części wód podziemnych

granica jednolitej
części wód podziemnych

433

obszar i numer
Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych
punkt obserwacyjny
„Kąty”

Kąty

1038 nr arkusza mapy
w skali 1:50 000

Ryc.4.1. Lokalizacja punktu obserwacyjnego monitoringu wód podziemnych „Kąty” (źródło:[26])
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W 2010 r. Państwowy Instytut Geologiczny przeprowadził badania chemizmu
wody podziemnej w punkcie obserwacyjnym „Kąty”. Zakres oznaczeń obejmował
następujące wskaźniki fizyko-chemiczne: przewodność elektryczna, odczyn pH, tlen
rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny, amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny,
beryl, bor, chlorki, chrom, cyjanki wolne, cynk, fluorki, fosforany, fosfor, glin, kadm,
kobalt, magnez, mangan, miedź, molibden, nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany,
sód, srebro, tytan, wapń, wodorowęglany, żelazo i fenole (indeks fenolowy). Na
podstawie uzyskanych wyników dokonano oceny stanu chemicznego wód w badanym
punkcie. Badania wykazały II klasę jakości wód podziemnych, co oznacza, że wody
podziemne w tym punkcie posiadają dobry stan chemiczny.
Ocena stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych dla jednolitej części
wód podziemnych nr 157 oraz pozostałych jednolitych części wód zlokalizowanych na
terenie województwa podkarpackiego, zostanie wykonana i opublikowana przez
Państwowy Instytut Geologiczny w późniejszym terminie.

5. Emisja zanieczyszczeń do powietrza
Emisję zanieczyszczeń powietrza, rozumianą jako wprowadzanie do atmosfery
substancji stałych, ciekłych lub gazowych, zwykle dzieli się ze względu na jej
antropogeniczne źródła, czyli miejsca emitowania substancji zanieczyszczających,
w następujący sposób:
• emisja ze źródeł punktowych - emisja zorganizowana z procesów
energetycznych i technologicznych,
• emisja ze źródeł powierzchniowych - z terenów zabudowy mieszkaniowej
ogrzewanych indywidualnie, z hałd, ze składowisk odpadów, z dużych
odkrytych zbiorników,
• emisja ze źródeł liniowych - m.in. emisja związana z ruchem kołowym, ze
spalaniem paliw w silnikach samochodowych, emisja pyłu w wyniku ścierania
nawierzchni ulic.
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w powiecie jasielskim są
procesy spalania paliw dla celów energetycznych i produkcyjnych, procesy
technologiczne w zakładach przemysłowych oraz transport drogowy.
Wśród przemysłowych źródeł zanieczyszczeń powietrza w powiecie dominują
procesy wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja tworzyw
sztucznych, szkła i wyrobów szklanych, procesy galwaniczne i malarskie oraz
produkcja masy bitumicznej. W efekcie tych procesów technologicznych do powietrza
emitowane są głównie: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, a także,
w znacznie mniejszych ilościach, zanieczyszczenia specyficzne, m.in.: węglowodory
alifatyczne, węglowodory aromatyczne, alkohole alifatyczne, ketony, aldehydy oraz
metale ciężkie.
Ze względu na niewielki obszar oddziaływania, najbardziej odczuwalną presję
na najbliższe otoczenie wywierają źródła o niewielkiej wysokości emitora, często
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o małej wielkości emisji, które powodują jednak znaczny wzrost stężeń
zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu. Źródłami takimi są: komunikacja
samochodowa, tereny zabudowy mieszkaniowej ogrzewanej indywidualnie paliwem
stałym, niskie emitory punktowe.
W oparciu o dane za 2010 r. przekazywane przez podmioty korzystające ze
środowiska do Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [2],
prowadzonej
przez
WIOŚ,
dokonano
bilansu
emisji
zanieczyszczeń
z 40 źródeł punktowych położonych w granicach powiatu jasielskiego
(o 8 zakładów więcej niż w roku ubiegłym). Dane dotyczą zanieczyszczeń
wprowadzanych w sposób zorganizowany (emitory, wyrzutnie wentylacyjne).
Szacuje się, że całkowita ilość zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza
w powiecie w 2010 r. wynosiła 1653,89 Mg (bez dwutlenku węgla), w tym 164,82 Mg
pyłów, 1401,06 Mg gazów oraz 88,01 Mg zanieczyszczeń specyficznych. Emisja
dwutlenku węgla osiągnęła 171, 34 tys. Mg.
Wielkości emisji do powietrza głównych zanieczyszczeń w powiecie jasielskim
w latach 2009-2010 została zestawiona w tab.5.1 oraz graficznie przedstawiona na
ryc.5.1.
Tab.5.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza w powiecie jasielskim w latach 2009-2010 (źródło:[2])

Rok

Liczba
podmiotów
objętych
bilansem
emisji

Emisja zanieczyszczeń [Mg/rok]
Zanieczyszczenia
pyłowe

Zanieczyszczenia gazowe (bez CO2)
ogółem

w tym:
SO2

NO2

CO

CO2

Zanieczyszczenia
specyficzne

2009

32

157,55

1326,18

625,76

473,04

227,38

149740,88

64,78

2010

40

164,82

1401,06

710,17

436,07

254,82

171342,69

88,01

[Mg]
800
700
600
2009

500

2010

400
300
200
100
0
SO2

NO2

CO

pyły

pozostałe

Ryc.5.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza w powiecie jasielskim w latach 2009-2010, bez CO2
(źródło:[2])
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W strukturze zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł punktowych przeważają
zanieczyszczenia gazowe, które w 2010 r. stanowiły 84,7 % całkowitej ilości
wyemitowanych zanieczyszczeń (bez dwutlenku węgla). Procentowy udział
poszczególnych substancji w sumarycznej emisji zanieczyszczeń gazowych był
następujący:
• dwutlenek siarki - 42,9 % (w 2009 r. – 40,4 %),
• dwutlenek azotu - 26,4 % (w 2009 r. – 30,5 %),
• tlenek węgla
- 15,4 % (w 2009 r. – 14,7 %).
Zanieczyszczenia pyłowe stanowią 10,0 % (w 2009 r. – 10,2 %) wszystkich
wyemitowanych do atmosfery zanieczyszczeń. Najmniejszy udział w całkowitej emisji
do atmosfery mają zanieczyszczenia specyficzne – 5,3 % (w 2009 r. – 4,2 %).
Procentowy udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji
przedstawiono na ryc.5.2.

pyły
10,0 %

pozostałe
5,3 %

SO2
42,9 %

CO
15,4 %

NO2
26,4 %

Ryc.5.2. Udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji w powiecie jasielskim
w 2010 r., bez CO2 (źródło:[2])

Rodzaje i ilości podstawowych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
wynikają przede wszystkim z rodzaju i ilości spalanych paliw. Najczęściej
stosowanymi paliwami do produkcji energii są węgiel kamienny i gaz ziemny.
O wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza decydują zakłady
zlokalizowane na terenie miasta Jasła. Największym emitentem zanieczyszczeń
gazowych jest Spółka z o.o. Evonik Carbon Black Polska w Jaśle. Z tego źródła
pochodzi 41,6 % ogólnej emisji dwutlenku siarki, 62,4 % emisji dwutlenku azotu oraz
42,7 % całkowitej emisji dwutlenku węgla. Źródła komunalne, administrowane przez
MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, emitują 24,3 % łącznej emisji dwutlenku siarki, 13,0 %
emisji dwutlenku azotu i 55,5 % tlenku węgla.
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Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń pyłowych są następujące zakłady
z terenu miasta Jasła:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (23,4 %),
- Zakład Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. (19,1 %),
- Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie, Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle (11,5 %),
- Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Pektowin” S.A. (11,5 %),
- Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. (10,9 %).
Łączna wielkość emisji pyłów z tych zakładów wynosi 125,2 Mg, co stanowi
76 % ogólnej emisji zanieczyszczeń pyłowych w powiecie. W trzech zakładach
spośród wyżej wymienionych, tj.: MPGK Sp. z o.o., ZPOW „Pektowin” S.A. oraz
Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o., odnotowano spadek emisji pyłów
w odniesieniu do roku poprzedniego.
Zmiany wielkości rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza (z wyłączeniem
dwutlenku węgla) z głównych źródeł punktowych na terenie powiatu jasielskiego
w porównaniu z rokiem 2009 są następujące:
• wzrost całkowitej emisji zanieczyszczeń (o 6,8 %),
• wzrost emisji zanieczyszczeń pyłowych (o 4,6 %),
• wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych (o 5,6 %),
• wzrost emisji dwutlenku siarki (o 13,5 %),
• spadek emisji dwutlenku azotu (o 7,8 %),
• wzrost emisji tlenku węgla (o 12,1 %).

6. Jakość powietrza
Celem pomiarów jakości powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska, jest uzyskanie informacji o poziomach substancji
w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów
wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie skuteczności
programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych na rzecz
ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego. Priorytetowym obszarem dla
monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje miejskie.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska [22], stężenia
zanieczyszczeń w powietrzu powinny zostać zredukowane przynajmniej do poziomu
dopuszczalnego lub docelowego na całym terytorium kraju w określonym terminie
i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej lub docelowej po tym terminie.
W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza wojewódzki inspektor
ochrony środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie.
Obszarem podlegającym klasyfikacji jest strefa. Wyniki oceny poziomu substancji
i klasyfikacji stref stanowią dla marszałka województwa podstawę do podjęcia decyzji
o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w strefach,
w których zostały przekroczone standardy imisyjne lub poziomy docelowe, w tym

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2010 R.

21

opracowywania naprawczych programów ochrony powietrza. Ocena za rok 2010
wykonana została w nowym układzie stref w kraju.
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów:
- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
- ustanowionych ze względu na ochronę roślin.
Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [17], określono
wartości dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu oraz po raz pierwszy
pył PM2.5.
Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić w ocenie rocznej, dokonywanej
pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje:
dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6),
ozon (O3), pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 10 µm (PM10), pył zawieszony
o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm (PM2.5), ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni),
arsen (As), benzo(a)piren (B(a)P).
Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej
pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, zalicza się:
dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), ozon (O3).
Zaliczenie strefy do określonej klasy w odniesieniu do danego zanieczyszczenia
zależy od stężeń tego zanieczyszczenia występujących na obszarze strefy (zwykle
w rejonach o najwyższym stopniu zanieczyszczenia daną substancją) i wiąże się
z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza
(w przypadku, gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej
jakości (jeśli spełnia ona przyjęte standardy).
Na podstawie klasyfikacji stref w poszczególnych województwach w Głównym
Inspektoracie Ochrony Środowiska opracowywana jest ocena zbiorcza jakości
powietrza, przekazywana do Komisji Europejskiej.
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim
za lata 2002-2010 dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl/.
6.1. Wyniki oceny rocznej jakości powietrza w województwie
podkarpackim w 2010 r. [9]
Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych w ocenie rocznej jakości
powietrza za 2010 r. obowiązuje nowy podział kraju na strefy. Województwo
podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią: miasto Rzeszów
o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys. oraz pozostała część województwa
jako strefa podkarpacka.
Przy sporządzaniu oceny jakości powietrza na terenie województwa
podkarpackiego wykorzystano wyniki pomiarów ze stacji monitoringu powietrza
działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, nadzorowanych przez
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Analizie poddano wyniki
pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń z 15 stacji i stanowisk pomiarowych
włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza. Ich lokalizacja przedstawiona
została na ryc.6.1.1.

Ryc.6.1.1. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych w województwie podkarpackim uwzględnionych
w ocenie jakości powietrza za 2010 r. (źródło:[9])

Jednostkowe wyniki stężeń zanieczyszczeń ze stacji automatycznych
i manualnych, zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego,
udostępniane
są
na
stronie
internetowej
WIOŚ
w
Rzeszowie:
http://www.wios.rzeszow.pl/.
Podstawę klasyfikacji stref za rok 2010 stanowiły wartości kryterialne
obowiązujące w ocenie jakości powietrza i określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [17]:
- w przypadku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM10
i zawartości ołowiu w pyle PM10, kryteriami stosowanymi w ocenie dokonywanej
pod kątem ochrony zdrowia, są poziomy dopuszczalne wymienionych substancji
ustalone dla różnych okresów uśredniania (SO2 - 1 godz. i doba; NO2 - 1 godz.
i rok; CO - 8 godz.; benzen i ołów - rok, pył PM10 – doba i rok). Dla SO2, NO2
i pyłu PM10 dodatkowym kryterium jest częstość przekroczenia dopuszczalnego
poziomu dobowego w roku (dla SO2 i NO2 także poziomu ustalonego dla 1 godz.).
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Na terenie uzdrowisk dla dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzenu obowiązują
ostrzejsze wartości dopuszczalne niż dla obszaru kraju;
w przypadku arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle PM10 kryteriami
stosowanymi w ocenie dokonywanej pod kątem ochrony zdrowia, są poziomy
docelowe (okres uśredniania stężeń - 1 rok). Dyrektywa 2004/107/WE w sprawie
arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
w otaczającym powietrzu [3], zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia
wszelkich niezbędnych środków, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych
kosztów, w celu zapewnienia aby, począwszy od 31 grudnia 2012 r., stężenia
arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w otaczającym powietrzu, nie przekraczały
wartości docelowych;
w przypadku pyłu PM2.5 przy sporządzeniu oceny pod kątem ochrony zdrowia za
rok 2010 posiłkowano się kryteriami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE [5],
ponieważ wartości kryterialne określone dla stężeń PM2.5 nie zostały jeszcze
przeniesione do prawa krajowego. Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje poziom
dopuszczalny dla PM2.5, z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2015 r. Dla pyłu
PM2.5 określony jest margines tolerancji, którego wartość stanowi 20 % poziomu
dopuszczalnego (w dniu 11 czerwca 2008 r.) i który ulega stopniowemu
zmniejszaniu od dnia 1 stycznia następnego roku aż do osiągnięcia 0 % w dniu
1 stycznia 2015 r.;
w przypadku ozonu ocena pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin opiera się
na dwóch wartościach kryterialnych, którymi są: poziom docelowy oraz poziom
celu długoterminowego. Zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE [5] termin osiągnięcia
wartości docelowej określonej dla ozonu upłynął 1 stycznia 2010 r. Termin
osiągnięcia poziomu celu długoterminowego upływa 1 stycznia 2020 r.;
w przypadku dwutlenku siarki i tlenków azotu (NOx) kryterium oceny pod kątem
ochrony roślin stanowią poziomy dopuszczalne dla stężeń długookresowych tych
zanieczyszczeń.

Wnioski z oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim
za 2010 r. [9] są następujące:
1. Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań na terenie województwa
podkarpackiego w roku 2010, tj.: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla,
benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały niskie wartości stężeń. Nie
stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości
kryterialnych w powietrzu zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę
roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu województwa
podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla
obu kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu
długookresowego. Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
- dalszy monitoring powietrza oparty na pomiarach automatycznych i pomiarach
wskaźnikowych,

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2010 R.

utrzymanie jakości powietrza w zakresie omawianych zanieczyszczeń na tym
samym lub lepszym poziomie,
- podjęcie w ramach wojewódzkiego programu ochrony środowiska
ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych,
mających na celu dotrzymanie celu długoterminowego ozonu od 2020 r.
Badania powietrza atmosferycznego prowadzone w 2010 r. oraz analiza wyników
pomiarów w ocenie rocznej wykazują duże zanieczyszczenie pyłem zawieszonym
PM10, mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Od 2010 r., po zmianie granic
stref, ocenie podlegały strefy: miasto Rzeszów i podkarpacka, które zostały
zaliczone do klasy C. Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
- obowiązek opracowania dla strefy podkarpackiej naprawczego Programu
Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM10 uwzględniającego zidentyfikowane
rejony przekroczeń, dla których działania naprawcze nie zostały wcześniej
podjęte,
- wdrażanie opracowanych dla miasta Rzeszów oraz powiatu jasielskiego,
naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie PM10,
- monitorowanie w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 na obszarach objętych naprawczymi
Programami Ochrony Powietrza, w aspekcie efektów przeprowadzanych
inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.
Na podstawie przeprowadzonych badań w 2010 r. stwierdzono znaczne
zanieczyszczenie powietrza w zakresie pyłu PM2.5. W ocenie strefa miasto
Rzeszów zaliczona została do klasy B, a strefa podkarpacka do klasy C. Działania
wynikające z tej klasyfikacji, to:
- obowiązek opracowania dla strefy podkarpackiej naprawczego Programu
Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM2.5, uwzględniającego zidentyfikowane
rejony przekroczeń,
- podjęcie w strefie miasto Rzeszów działań mających na celu obniżenie stężeń
pyłu PM2.5; termin osiągnięcia poziomu dopuszczalnego PM2.5 upływa
1 stycznia 2015 r.,
- monitorowanie w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5, szczególnie na obszarach
przekroczeń.
Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały
dotrzymane na obszarze całego województwa. Działania wynikające z tej
klasyfikacji, to:
- utrzymanie jakości powietrza w zakresie arsenu, kadmu, niklu i ołowiu na tym
samym lub lepszym poziomie,
- monitorowanie poziomów stężeń metali w pyle PM10 w ustalonych punktach
pomiarowych.
Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły
wartość docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla
-

2.

3.

4.

5.
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zaliczenia stref: miasto Rzeszów i podkarpackiej do klasy C. Działania wynikające
z tej klasyfikacji, to:
- obowiązek opracowania dla miasta Rzeszów i strefy podkarpackiej
naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie benzo(a)pirenu,
- monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia
zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem na obszarach objętych
naprawczymi Programami Ochrony Powietrza, w aspekcie efektów
przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.
6.2. Wyniki oceny jakości powietrza w Jaśle w 2010 r. [9]
Jakość powietrza w Jaśle oceniona została według kryterium ustalonego dla
ochrony zdrowia ludzi. W 2010 r. pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w Jaśle
prowadzone były na:
- stacjach pomiarów automatycznych (Jasło-Floriańska, Jasło-Sikorskiego),
- stacjach pomiarów manualnych (Jasło-Floriańska, Jasło-Sikorskiego),
- stanowiskach metody pasywnej (Jasło-Floriańska).
Rejestrowane na stacjach automatycznych wyniki pomiarów stężeń
zanieczyszczeń powietrza oraz dane meteorologiczne ze stacji Jasło-Sikorskiego
udostępniane są w trybie on-line na stronie internetowej WIOŚ
http://www.stacje.wios.rzeszow.pl/.
Wyniki pomiarów uzyskane na stacjach i stanowiskach pomiarowych w Jaśle
wykorzystane zostały do oceny rocznej jakości powietrza i klasyfikacji strefy
podkarpackiej za 2010 r. według kryterium ustalonego dla ochrony zdrowia ludzi.
Zakres oznaczanych zanieczyszczeń powietrza w Jaśle przedstawia tab.6.2.1. Wartości
kryterialne dla poszczególnych substancji zestawiono w tab.6.2.2.-6.2.4.
Tab.6.2.1. Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej
jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 2010 r. (źródło:[9])
Zanieczyszczenie
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenki azotu
Pył PM10
Pył PM2,5
Arsen
Kadm
Nikiel
Ołów
Benzo(a)piren
Benzen
Ozon

Rodzaj pomiarów
automatyczne
automatyczne
automatyczne
automatyczne
manualne
automatyczne
manualne
manualne
manualne
manualne
manualne
pasywne
automatyczne

Liczba stanowisk
pomiarowych
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
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Tab.6.2.2. Dopuszczalne poziomy dla substancji badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny
rocznej jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 2010 r. (źródło:[17])
Okres uśredniania
wyników

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(μg/m3)

Dopuszczalna częstość
przekraczania
dopuszczalnego poziomu
w roku

rok kalendarzowy

5

-

jedna godzina
rok kalendarzowy
jedna godzina
24 godziny

200
40
350
125

18 razy
24 razy
3 razy

Ołów w pyle PM10

rok kalendarzowy

0,5

-

Pył PM 10

24 godziny
rok kalendarzowy

50
40

35 razy
-

Zanieczyszczenie
Benzen
Dwutlenek azotu
Dwutlenek siarki

Tab.6.2.3. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla pyłu PM2.5 - ochrona
zdrowia (wg Dyrektywy 2008/50/WE) (źródło:[5])
Zanieczyszczenie

Okres uśredniania
stężeń

Pył PM2.5

rok
kalendarzowy

Dopuszczalny
Poziom dopuszczalny w powietrzu
poziom substancji
powiększony o margines tolerancji (μg/m3)
w powietrzu
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(μg/m3)
25

30

29

29

28

27

26

26
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Tab.6.2.4. Poziomy docelowe dla substancji badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej
jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 2010 r. (źródło:[17])
Zanieczyszczenie

Okres uśredniania wyników
pomiarów

Docelowy poziom
substancji w powietrzu

Arsen

rok kalendarzowy

6 ng/m3

Benzo(a)piren

rok kalendarzowy

1 ng/m3

Kadm

rok kalendarzowy

5 ng/m3

Nikiel

rok kalendarzowy

20 ng/m3

Ozon

8 godzin

120 µg/m3

Dwutlenek siarki
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ze względu na ochronę
zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla
czasów uśredniania: 1 godzina i 24 godziny. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej
dopuszczana jest możliwość jej przekraczania z częstością nie większą niż 24 razy
w roku, natomiast dla normy 24-godzinnej dopuszcza się 3 przekroczenia.
W 2010 r. stężenia dwutlenku siarki zmierzone na stacji automatycznej JasłoFloriańska, utrzymywały się na niskim poziomie, podobnie jak na obszarze całego
województwa podkarpackiego. Nie odnotowano przekroczeń normy średniodobowej
oraz normy ustalonej dla 1 godziny. Najwyższe jednogodzinne stężenia dwutlenku
siarki wystąpiły w lutym i grudniu (maksymalne stężenie - 109,9 μg/m3, tj. 31,4 %
normy).

Ryc.6.2.3. Zmienność średnich miesięcznych stężeń SO2 na stacji Jasło-Floriańska w 2010 r.

(źródło:[9])
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Ryc.6.2.1. Maksymalne stężenia jednogodzinne SO2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane
w Jaśle w 2010 r. (źródło:[9])
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Ryc.6.2.2. Stężenia średniodobowe SO2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane w Jaśle
w 2010 r. (źródło:[9])
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Stężenia dwutlenku siarki notowane w sezonie grzewczym są znacznie wyższe
niż w sezonie letnim. Związane jest to ze wzrostem w okresie zimowym emisji SO2 ze
spalania paliw na cele grzewcze zarówno przez ciepłownie, jak również przez
gospodarstwa domowe.
Wysokości stężeń średniomiesięcznych dwutlenku siarki w 2010 r., zanotowane
na stacji Jasło-Floriańska, przedstawiono na ryc.6.2.3.
Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki na stacji Jasło-Floriańska wynosiło
12,1 µg/m3 i było wyższe niż w ostatnich latach. Na obszarze województwa
podkarpackiego średnie stężenia dwutlenku siarki ustalone na podstawie pomiarów
automatycznych za 2010 r. kształtowały się w przedziale 7,3-12,4 µg/m3. Ocenia się,
że w kolejnych latach nie ma zagrożenia przekroczenia standardów imisyjnych
określonych dla dwutlenku siarki.
Tab.6.2.5. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki na stacji Jasło-Floriańska w latach 2005-2010
(źródło:[9])
Rok
badań

Typ pomiarów

Średnie stężenie
roczne (µg/m3)

2005

manualny

3,9

2006

manualny/automatyczny

8,1

2007

automatyczny

9,3

2008

automatyczny

7,6

2009

automatyczny

8,9

2010

automatyczny

12,1

Zmiany stężeń rocznych SO2 (µg/m3)
w latach 2005-2010
14
12
10
8
6
4
2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Dwutlenek azotu
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ze względu na ochronę
zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla
czasów uśredniania: 1 godzina i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej
dopuszczana jest możliwość przekraczania wartości 200 μg/m3 z częstością nie
większą niż 18 razy w roku.
W 2010 r. na stacji Jasło-Floriańska nie stwierdzono przekroczenia normy
średniorocznej dla pomiarów dwutlenku azotu. Średnie roczne stężenie dwutlenku
azotu wynosiło 17,1 μg/m3 (42,7 % normy) i było wyższe niż w latach poprzednich.
Na obszarze województwa podkarpackiego średnie stężenia dwutlenku azotu ustalone
na podstawie pomiarów automatycznych za 2010 r. kształtowały się w przedziale
17,1-29,8 µg/m3, co stanowi 42,7-74,5 % dopuszczalnej normy średniorocznej.
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Tab.6.2.6. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu na stacji Jasło-Floriańska w latach 2005-2010
(źródło:[9])
Rok
badań

Średnie stężenie
roczne (µg/m3)

Typ pomiarów

Zmiany stężeń rocznych NO2 (µg/m3)
w latach 2005-2010

2005

manualny

16,0

18

2006

manualny/automatyczny

15,9

17

2007

automatyczny

15,3

2008

automatyczny

15,9

2009

automatyczny

16,5

2010

automatyczny

17,1

16
15
14
13
2005 2006 2007 2008 2009 2010

W Jaśle nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnej normy 1-godzinnej dla
dwutlenku azotu. Maksymalne stężenie jednogodzinne na stacji Jasło-Floriańska
wynosiło 97,7 µg/m3 (48,9 % normy).
Na ryc.6.2.4. przedstawiono przebieg maksymalnych stężeń jednogodzinnych
NO2 w poszczególnych dobach pomiarowych w 2010 r.
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Ryc.6.2.4. Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych
odnotowane na stacji Jasło-Floriańska w 2010 r. (źródło:[9])
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Ryc.6.2.5. Zmienność średnich miesięcznych stężeń NO2 na stacji Jasło-Floriańska w 2010 r.
(źródło:[9])
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W przypadku dwutlenku azotu zróżnicowanie średnich stężeń miesięcznych jest
znacznie mniejsze niż dla dwutlenku siarki, jednak wzrost stężeń w okresach
chłodnych wskazuje na wpływ spalania paliw na cele grzewcze na zanieczyszczenie
powietrza. Duży udział w emisji dwutlenku azotu do atmosfery ma również
komunikacja.
Benzen
Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy
lotnych związków organicznych. W 2010 r. w Jaśle substancja ta mierzona była
metodą pasywną na stanowiskach Jasło-Floriańska i Jasło-Sikorskiego.
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem ze względu na ochronę zdrowia
ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego, wynoszącego
5 µg/m3.
Wyniki uzyskane w 2010 r. na obu stanowiskach pomiarowych wskazują na
dotrzymanie dopuszczalnego poziomu średniorocznego benzenu w powietrzu. Średnie
roczne stężenie tej substancji wynosiło: 2,8 μg/m3 na stanowisku Jasło-Floriańska
i 2,9 μg/m3 na stanowisku Jasło-Sikorskiego (tj. odpowiednio 56 % i 58 % poziomu
dopuszczalnego). Na obszarze województwa podkarpackiego średnie stężenia benzenu
w 2010 r. kształtowały się w przedziale 2,1-3,4 µg/m3, co stanowi 42-68 %
dopuszczalnej normy średniorocznej.
Stężenia benzenu różniły się znacznie w sezonie letnim i zimowym.
Stężenia zanotowane w miesiącach letnich były znacznie niższe niż w miesiącach
zimowych. Zwiększone stężenia benzenu w powietrzu, notowane w okresie chłodnym
dowodzą, że znaczącym źródłem emisji tego związku do atmosfery na obszarze Jasła
jest energetyczne spalanie paliw, zarówno przez punktowe źródła branży
ciepłowniczej, jak i sektor komunalno-bytowy. Istotnym źródłem emisji benzenu jest
komunikacja drogowa.
Porównując wyniki pomiarów benzenu na stanowisku Jasło-Floriańska z lat
2005-2010 (tab.6.2.7.) zauważyć można, że do roku 2008 następował spadek stężenia
benzenu, natomiast w latach 2009-2010 stężenia benzenu w powietrzu
atmosferycznym wzrosły.
Tab.6.2.7. Średnie roczne stężenia benzenu na stacji Jasło-Floriańska w latach 2005-2010 (źródło:[9])

Benzen
(µg/m3)

Rok
badań

Jasło
Floriańska

2005

3,2

2006

2,3

2007

1,6
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1,4
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2,3

2010

2,8

5
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Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM10, o średnicy równoważnej ziaren do 10 µm, jest
zanieczyszczeniem powstającym głównie w procesach spalania paliw w sektorze
komunalno-bytowym. Istotnym źródłem pyłu są również drogowe ciągi
komunikacyjne. Drobny pył posiada zdolność przemieszczania się na duże odległości,
do kilkuset kilometrów i przebywania w zawieszeniu do 30 dni. W pyle zawieszonym
mogą być przenoszone agresywne związki chemiczne, w tym m.in. metale ciężkie
i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
Klasyfikacja dla pyłu PM10 w rocznej ocenie jakości powietrza opiera się na
dwóch wartościach kryterialnych: stężeniach 24-godzinnych i średnich rocznych.
Dodatkowo dla stężeń 24-godzinnych dopuszczalna jest możliwość przekraczania
danego poziomu z częstością nie większą niż 35 razy w roku.
Pomiary prowadzone w ramach monitoringu jakości powietrza w Polsce
dowodzą, że pył PM10 jest zanieczyszczeniem, dla którego najczęściej występują
przekroczenia poziomów dopuszczalnych stężeń. W 2010 r. na wszystkich
stanowiskach pomiarowych w województwie zanotowane zostały przekroczenia
standardów imisyjnych, ustalonych dla tego zanieczyszczenia. Średnie roczne stężenia
pyłu PM10 wynosiły 38-51 µg/m3, co stanowi 95-127,5 % dopuszczalnej normy
średniorocznej.
Pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, z wykorzystaniem
referencyjnych metodyk pomiarowych, wykonywane są w Jaśle od 2003 roku.
W latach 2006-2009 strefa jasielska zaliczana była do klasy C, przy czym
przekroczenie standardów imisyjnych w zakresie PM10 na terenie strefy występowało
na obszarze miasta Jasła.
W 2010 r. monitorowanie poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10
w Jaśle prowadzone było na stacjach pomiarowych Jasło-Floriańska i JasłoSikorskiego. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w Jaśle przekroczyły średnioroczną
wartość dopuszczalną i wynosiły 40,1 µg/m3 i 44,4 µg/m3. Podobnie jak w latach
ubiegłych, w 2010 r. nie został dotrzymany dobowy standard imisyjny pyłu PM10. Na
stacji Jasło-Floriańska odnotowano 83 przypadki stężenia dobowego PM10
przekraczającego wartość 50 µg/m3, natomiast na stacji Jasło-Sikorskiego wystąpiły
84 przekroczenia.
Na obu stacjach pomiarowych przekroczenia normy dobowej pyłu PM10
notowane były w okresie grzewczym. W 2010 r. najwięcej przekroczeń na stacjach
pomiarowych zlokalizowanych w Jaśle obserwowano w miesiącach: styczeń, luty
i grudzień.
Czynnikami mającymi wpływ na rodzaj i tempo przemian zanieczyszczeń
zachodzących w atmosferze są: nasłonecznienie, temperatura powietrza, wilgotność,
intensywność opadów. W warunkach zimowych, przy dużych spadkach temperatury,
często występuje stabilna równowaga atmosfery i słabe wiatry, co wpływa na
kumulację zanieczyszczeń w dolnej części atmosfery. Analizując uzyskane wyniki
pomiarów w odniesieniu do warunków meteorologicznych stwierdzono, że najwięcej
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przypadków przekroczenia normy dobowej PM10 miało miejsce przy prędkościach
wiatru mniejszych od 1 m/s.
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Ryc.6.2.6. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w Jaśle w latach 2005-2010 (źródło:[9])
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Ryc.6.2.7. Liczba przekroczeń stężeń 24-godz. pyłu PM10 w Jaśle w latach 2005-2010 (źródło:[9])
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Ryc.6.2.8. Przekroczenia dobowe pyłu PM10 w Jaśle w poszczególnych zakresach prędkości wiatru
w 2010 r. (źródło:[9])
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Na ryc.6.2.8. przedstawiono liczby przekroczeń normy dobowej dla pyłu PM10
w Jaśle w poszczególnych przedziałach prędkości wiatru. Ryc.6.2.9. pokazuje
zależność wysokości stężeń pyłu PM10, zanotowanych na stacji Jasło-Sikorskiego, od
prędkości wiatru.
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Ryc.6.2.9. Zmienność dobowych stężeń pyłu PM10 w zależności od prędkości wiatru na stacji
Jasło-Sikorskiego w 2010 r. (źródło:[9])

Analiza kierunków wiatrów, przy których zanotowano przekroczenia dobowej
normy pyłu PM10 na stacjach w Jaśle wykazała, że najwięcej takich przypadków
wystąpiło przy wiatrach wiejących z południowego wschodu i południowego zachodu.
Na poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 istotny wpływ miała
temperatura powietrza. Podstawowym paliwem stosowanym nadal przez osoby
fizyczne do ogrzewania domów jest węgiel kamienny. Przy znacznych spadkach
temperatur wzrasta emisja zanieczyszczeń pyłowych do atmosfery. Na ryc.6.2.10.
przedstawiono wpływ temperatury na wysokość stężeń pyłu PM10 zanotowanych na
stacji Jasło-Sikorskiego w 2010 r.
Jasło-Sikorskiego
stężenie PM10

temperatura

40
30

400

20
300

10

200

0
-10

100

temperatura [oC]

pył PM10 [ug/m3]

500

-20
31-12

17-12

3-12

19-11

5-11

22-10

8-10

24-09

10-09

27-08

13-08

30-07

16-07

2-07

18-06

4-06

21-05

7-05

23-04

9-04

26-03

12-03

26-02

12-02

29-01

15-01

-30
1-01

0

Ryc.6.2.10. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza
na stacji Jasło-Sikorskiego w 2010 r. (źródło:[9])
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Pył zawieszony PM2.5
Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 został uruchomiony
w Polsce w 2010 r. w ramach wdrażania dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości
powietrza i czystszego powietrza dla Europy [5]. W 2010 r. stężenia średnioroczne
pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej zawierały się w przedziale 26,3-42,4 μg/m3
i stanowiły 105,2-169,6 % normy rocznej (ryc.6.2.11.).
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Ryc.6.2.11. Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w strefie podkarpackiej w 2010 r. (źródło:[9])

W Jaśle na stacji Jasło-Sikorskiego pomiary pyłu PM2.5 prowadzone były przy
użyciu metody automatycznej. Badania wykazały, że stężenie średnioroczne pyłu
PM2.5 wynosiło 42,4 μg/m3, stanowiło 169,6 % normy rocznej i przekroczyło wartość
stężenia dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji.
Maksymalne dobowe stężenie pyłu PM2.5 w Jaśle odnotowano na poziomie
297,3 μg/m3. W rocznej serii pomiarowej liczba dni ze stężeniem dobowym PM2.5
wyższym od 25 μg/m3 wyniosła 144.
Na ryc.6.2.12. przedstawiono przebieg dobowych stężeń pyłu PM2.5 na stacji
pomiarowej Jasło-Sikorskiego w 2010 r.
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Ryc.6.2.12. Stężenia średniodobowe pyłu PM2.5 w Jaśle w 2010 r. (źródło:[9])
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Metale w pyle zawieszonym PM10
W 2010 r. analiza pyłu zawieszonego PM10 pod kątem zawartości metali
ciężkich - arsenu, kadmu, niklu i ołowiu dla potrzeb oceny rocznej wykonana została
na stacjach pomiarowych: Jasło-Floriańska i Jasło-Sikorskiego. Dla wymienionych
substancji, z wyjątkiem ołowiu, wprowadzony został jako kryterium jakości - poziom
docelowy, rozumiany jako poziom substancji ustalony w celu unikania dalszego
długoterminowego szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko.
Poziom ten powinien być osiągnięty do 31 grudnia 2013 r. tam, gdzie jest to możliwe
technicznie i ekonomicznie.
W tab.6.2.8. zestawione zostały średnioroczne stężenia metali w pyle PM10,
badanych w Jaśle w latach 2007-2010 oraz w strefie podkarpackiej w 2010 r.
Tab.6.2.8. Stężenia metali w pyle PM10 w Jaśle w latach 2007-2010 i w strefie podkarpackiej
w 2010 r. (źródło:[9])
Lata

JASŁO-FLORIAŃSKA
średnie
% wartości
stężenie
docelowej lub
roczne
dopuszczalnej1/

2007
2008
2009
2010

0,5 ng/m3
0,8 ng/m3
1,2 ng/m3
1,4 ng/m3

8,3
13,3
20,0
23,3

2007
2008
2009
2010

2,6 ng/m3
1,2 ng/m3
1,1 ng/m3
1,4 ng/m3

52,0
24,0
22,0
28,0

2007
2008
2009
2010

0,96 ng/m3
0,6 ng/m3
0,97 ng/m3
1,0 ng/m3

4,8
3,0
4,9
5,0

2007
2008
2009
2010

0,01 µg/m3
0,01 µg/m3
0,02 µg/m3
0,02 µg/m3

2,0
2,0
4,0
4,0

1/

JASŁO-SIKORSKIEGO
średnie
% wartości
stężenie
docelowej lub
roczne
dopuszczalnej1/
Arsen
-

STREFA PODKARPACKA
średnie
% wartości
stężenia
docelowej lub
roczne
dopuszczalnej1/

-

-

-

31,7

1,4-1,9 ng/m3

23,3-31,7

-

-

-

32,0

0,8-1,6 ng/m3

16,0-32,0

-

-

-

7,0

1,0-1,6 ng/m3

5,0-8,0

-

-

-

-

0,03 µg/m3

6,0

0,02-0,07 µg/m3

4,0-14,0

1,9 ng/m3
Kadm
-

1,6 ng/m3
Nikiel
-

1,4 ng/m3
Ołów

dotyczy ołowiu

Badania wykonane w 2010 r. wykazały, że stężenia arsenu, kadmu, niklu
i ołowiu w pyle PM10 w Jaśle nie przekroczyły ustalonych wartości granicznych
i utrzymywały się na niskim poziomie.
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Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), występujące
w środowisku, pochodzą głównie ze źródeł antropogenicznych. Powstają jako
produkty uboczne w wielu procesach chemicznych. Do najgroźniejszych wśród
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ze względu na jego
rozpowszechnienie w środowisku naturalnym i bardzo silną aktywność rakotwórczą,
należy benzo(a)piren.
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem ze względu na ochronę
zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomu docelowego ustalonego dla roku
kalendarzowego na poziomie 1 ng/m3.
Badania benzo(a)pirenu prowadzone w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości
powietrza w 2010 r. wykazały przekroczenie wartości docelowej na wszystkich
stanowiskach pomiarowych. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu zawierały się
w przedziale 3,9-7,2 ng/m3 (390-720 % wartości docelowej), najwyższą wartość
odnotowano w Przemyślu.
Na ryc.6.2.13. przedstawiono wysokość stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu
na stanowiskach pomiarowych w województwie podkarpackim.
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Ryc.6.2.13. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu (BaP) na stanowiskach pomiarowych
w województwie podkarpackim w 2009 r. (źródło:[9])

W 2010 r. średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stacji JasłoFloriańska wynosiło 4,2 ng/m3, natomiast na stacji Jasło-Sikorskiego 5,4 ng/m3, czyli
odpowiednio 420 % i 540 % wartości odniesienia (tab.6.2.9.).
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Tab.6.2.9. Stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 w Jaśle w latach 2007-2010 (źródło:[9])
Lata

JASŁO-FLORIAŃSKA
średnie stężenie % wartości
roczne (ng/m3)
docelowej

2007

4,5

450

2008

3,4

340

2009

4,5

2010

4,2

JASŁO-SIKORSKIEGO
średnie stężenie % wartości
roczne (ng/m3)
docelowej
-

-

450

-

-

420

5,4

540

W sezonie grzewczym stężenia benzo(a)pirenu osiągały bardzo wysokie
wartości, wielokrotnie przekraczające wartość 1 ng/m3, ponieważ substancja ta jest
emitowana w znacznych ilościach do powietrza w wyniku spalania paliw stałych na
cele grzewcze. W sezonie letnim stężenia benzo(a)pirenu były znacznie niższe, nie
przekroczyły wartości 1 ng/m3.
Na ryc.6.2.14. pokazano średnie stężenia benzo(a)pirenu w Jaśle w 2010 r.
w podziale na sezony.
10
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Ryc.6.2.14. Stężenia B(a)P w punktach pomiarowych w Jaśle w 2010 r. w podziale na sezony
(źródło:[9])

Ozon
Poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem ze względu na ochronę zdrowia
ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomu docelowego - maksymalnego stężenia
8-godzinnego kroczącego. Poziom zanieczyszczenia powietrza uznaje się za
przekroczony, gdy liczba dni z maksymalnymi dobowymi wartościami średnich
8-godzinnych kroczących powyżej 120 µg/m3 jest większa niż 25 dni w ciągu roku.
W 2010 r. na terenie województwa podkarpackiego pomiary stężeń ozonu
w powietrzu atmosferycznym, w kryterium ochrony zdrowia, prowadzone były na
stacji Jasło-Floriańska. W okresie objętym oceną w Jaśle zanotowano 6 dób
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pomiarowych z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym kroczącym powyżej
120 µg/m3. Na ryc.6.2.15. przedstawiono maksymalne stężenia 8-godzinne
w poszczególnych dobach pomiarowych w Jaśle.
max. stężenie 8-godz.
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Ryc.6.2.15. Maksymalne stężenia ośmiogodzinne ozonu, zanotowane w Jaśle w 2010 r. (źródło:[9])

6.3. Wyniki oceny jakości powietrza w Magurskim Parku Narodowym
w 2010 r. [9]
Ocenę jakości powietrza w Magurskim Parku Narodowym wykonano w oparciu
o wyniki pomiarów dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu, prowadzonych na
stanowisku pomiarowym Żydowskie, położonym w gminie Krempna. Pobór próbek na
stanowisku Żydowskie odbywa się metodą pasywną, z miesięcznym okresem
ekspozycji próbników. Lokalizacja stanowiska odpowiada w pełni wymaganiom
stawianym pomiarom prowadzonym z punktu widzenia ochrony roślin.
Dane pomiarowe stanowiły podstawę do klasyfikacji strefy podkarpackiej ze
względu na ochronę roślin w ocenie za rok 2010. Do oceny jakości powietrza
i klasyfikacji strefy wykorzystano także wyniki pomiarów wykonanych przez WIOŚ
w Krakowie - Delegaturę w Nowym Sączu na terenie Magurskiego Parku
Narodowego, na stanowisku Nieznajowa.
Badany obszar pozbawiony jest punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza.
Stan atmosfery w znacznym stopniu kształtowany jest przez napływ powietrza
z kierunków południowych i południowo-zachodnich.
Dwutlenek siarki
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w kryterium ochrony
roślin ocenia się w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego dla rocznego
czasu uśredniania stężeń na poziomie 20 μg/m3. Ponadto określony został
dopuszczalny poziom stężenia dwutlenku siarki w okresie zimowym, tj. w okresie od
1 października do 31 marca, który wynosi 20 μg/m3.

39

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2010 R.

Tab.6.3.1. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki na stanowisku pomiarowym
Żydowskie w latach 2004-2010 (źródło:[9])
Lata
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

dla roku

Średnie stężenie
SO2
dla pory zimowej (X-III)

NO2
dla roku

7,2
9,7
4,8
5,1
5,6
3,6
3,7

µg/m3
9,4
8,7
7,2
5,23
6,7
5,6
4,3

1,4
2,3
2,5
3,9
5,2
4,6
4,7

W 2010 r. średnia roczna wartość stężenia dwutlenku siarki na stanowisku
pomiarowym Żydowskie wynosiła 3,7 µg/m3, co stanowi 18,5 % wartości stężenia
dopuszczalnego, ustalonego na poziomie 20 μg/m3. W porze zimowej średnie stężenie
osiągnęło poziom 4,3 μg/m3 , tj. 21,5 % wartości dopuszczalnej (tab.6.3.1.).
Wartość stężenia średniorocznego dwutlenku siarki na stanowisku Nieznajowa
wyniosła 6,2 μg/m3 (31 % dopuszczalnego poziomu), natomiast w porze zimowej
średnia wartość stężenia wynosiła 9,5 μg/m3 (47,5 % wartości dopuszczalnej).
Rozkład miesięcznych stężeń dwutlenku siarki na stanowiskach w Magurskim
Parku Narodowym wskazuje na niski poziom zanieczyszczenia powietrza
dwutlenkiem siarki. W miesiącach zimowych (styczeń-luty oraz grudzień) zanotowano
podwyższone stężenia, natomiast w pozostałych miesiącach kształtowały się one
poniżej granicy oznaczalności metody wynoszącej 5 µg/m3 (dla celów obliczenia
średniej przyjęto połowę granicy oznaczalności). Maksymalne stężenie dwutlenku
siarki wystąpiło w styczniu.
Na ryc.6.3.1. przedstawiono stężenia miesięczne dwutlenku siarki na
stanowisku Żydowskie w 2010 r.
10

SO2 [ug/m3]
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wrzesień
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0

Ryc.6.3.1. Stężenia miesięczne SO2 na stanowisku Żydowskie w 2010 r. (źródło:[9])
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Na podstawie pomiarów prowadzonych na stanowisku Żydowskie stwierdza
się, że poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki jest niewielki i nie
przekracza ustalonych standardów jakości.
Tlenki azotu
Poziom zanieczyszczenia powietrza pod kątem zawartości tlenków azotu, ze
względu na ochronę roślin, ocenia się w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego
ustalonego dla rocznego czasu uśredniania stężeń. Dopuszczalne stężenie średnioroczne ustalone zostało dla tlenków azotu (sumy dwutlenku azotu i tlenku azotu
w przeliczeniu na dwutlenek azotu) na poziomie 30 µg/m3.
Badania prowadzone na terenie Magurskiego Parku Narodowego wskazują, że
poziom zanieczyszczenia powietrza tlenkami azotu jest niski, z tendencją wzrostową
w kolejnych latach. W 2010 r. stężenie średnioroczne dwutlenku azotu, na obu
stanowiskach pomiarowych Żydowskie i Nieznajowa, wynosiło 4,7 µg/m3 i stanowiło
15,7 % wartości dopuszczalnej. Miesięczne stężenia NO2 przez większą część roku nie
przekroczyły poziomu granicy oznaczalności metody badawczej.

7. Pola elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z rodzajów zanieczyszczeń
środowiska naturalnego. Źródła naturalne promieniowania elektromagnetycznego,
jakimi są: promieniowanie ziemskie i kosmiczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia
lub życia człowieka. W wyniku rozwoju techniki powstały liczne źródła
promieniowania związane bezpośrednio z działalnością człowieka, które mogą
powodować wzrost natężenia promieniowania. Do głównych źródeł promieniowania
zaliczyć należy: obiekty elektroenergetyczne (linie i stacje energetyczne, elektrownie,
elektrociepłownie), obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe
i telewizyjne) oraz urządzenia łączności osobistej (stacje bazowe telefonii
komórkowej). Z punktu widzenia ochrony środowiska największe znaczenie mają
urządzenia związane z przesyłem radiowym danych i głosu oraz linie energetyczne.
Obowiązek badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
wynika z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska [22].
WIOŚ w Rzeszowie prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych
na obszarze województwa podkarpackiego w ramach systemu Państwowego
Monitoringu Środowiska. Badania prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [14].
Przedmiotem badań monitoringowych jest poziom pola elektromagnetycznego,
określony przez wartość składowej elektrycznej pola, w miejscach dostępnych dla
ludności na wskazanych w rozporządzeniu trzech kategoriach obszarów:
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-

w centralnych dzielnicach
przekraczającej 50 tys.,
w pozostałych miastach,
na terenach wiejskich.

lub

osiedlach

miast

o

liczbie

mieszkańców

W latach 2008-2010 WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził na obszarze powiatu
jasielskiego badania poziomów pól elektromagnetycznych w 9 punktach
pomiarowych. Punkty pomiarowe zlokalizowane były na terenie miasta Jasła
(6 punktów) oraz na obszarach wiejskich, w gminach: Krempna, Nowy Żmigród
i Skołyszyn. Wyniki badań i ich ocena przedstawione zostały w tab.7.1.
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzona została na
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania
tych poziomów [13]. Zgodnie z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom składowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do
300 MHz wynosi 7 V/m.
Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że w żadnym z punktów
pomiarowych na terenie powiatu jasielskiego nie stwierdzono przekroczeń
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.
Najwyższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
zarejestrowano w Jaśle w rejonie ul. Sobniowskiej i wyniosła ona 0,2 V/m +/- 0,04
V/m. Pomiary wykonane w pozostałych punktach pomiarowych na obszarze Jasła oraz
na terenach wiejskich wykazały, że poziomy pól elektromagnetycznych
w środowisku były bardzo niskie (poniżej 0,2 [V/m]).
Tab.7.1. Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze powiatu
jasielskiego w latach 2008-2010 (źródło:[7,25])

Lp.

Lokalizacja
punktu
pomiarowego

Rok
badań

Poziom pola
elektromagnetycznego

Średni poziom pola
elektromagnetycznego

(wartość składowej
elektrycznej pola Ep [V/m]

(średnia wartość składowej
elektrycznej pola Ep [V/m]

1.

Jasło, osiedle
Brzyszczyki

2008

0,12+/-0,024

2.

Jasło, rejon
ul. Dworcowej

2008

0,14+/-0,028

3.

Jasło, rejon
ul. Basztowej

2008

0,12+/-0,024

4.

Jasło, rejon
ul. Sobniowskiej

2009

0,2+/-0,04

5.

Jasło, Wądoły

2009

0,05+/-0,01 (<0,1 [V/m])1

6.

Jasło, rejon
ul. Madejewskich

2009

0,05+/-0,01 (<0,1 [V/m])1

7.

Jasło, rejon
ul. Dworcowej

2010

0,15+/-0,03

Dopuszczalna
wartość
składowej
elektrycznej pola
Ep [V/m]
7,0

0,13+/-0,026

0,1+/-0,02

0,145+/-0,029
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Lp.

Lokalizacja
punktu
pomiarowego

Rok
badań

Poziom pola
elektromagnetycznego

Średni poziom pola
elektromagnetycznego

(wartość składowej
elektrycznej pola Ep [V/m]

(średnia wartość składowej
elektrycznej pola Ep [V/m]

8.

Jasło, osiedle
Brzyszczyki

2010

0,14+/-0,028

9.

Nowy Żmigród

2008

0,13+/-0,026

0,13+/-0,026

10.

Skołyszyn

2008

0,12+/-0,024

0,12+/-0,024

11.

Krempna

2009

0,05+/-0,01 (<0,1 [V/m])1

0,05+/-0,01 (<0,1 [V/m])1

12.

Nowy Żmigród

2010

0,13+/-0,026 (<0,4 [V/m])2

0,13+/-0,026 (<0,4 [V/m])2

Dopuszczalna
wartość
składowej
elektrycznej pola
Ep [V/m]

1)

Zgodnie ze świadectwem wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 04.02.2008 r., w latach 2008-2009. próg czułości
sondy pomiarowej wynosił 0,1 [V/m]
2)
Zgodnie ze świadectwem wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 06.05.2009 r., próg czułości sondy pomiarowej wynosi
0,4 [V/m]

8. Działalność kontrolna
W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się 265 zakładów
zlokalizowanych na terenie powiatu jasielskiego.
W 2010 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie –
Delegatura w Jaśle przeprowadził ogółem 68 kontroli w 53 jednostkach
organizacyjnych działających na terenie powiatu jasielskiego, w tym 41 kontroli
u 30 przedsiębiorców działających na terenie miasta Jasła.
Na podstawie kontroli stwierdzono, że nie wszyscy przedsiębiorcy przestrzegali
w pełni wymagań ochrony środowiska. Wystąpiły przypadki:
- braku uregulowań formalno-prawnych w zakresie korzystania ze środowiska,
- nie wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązku prowadzenia okresowych
pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska,
- przekazywania odpadów podmiotom nie posiadającym zezwoleń na prowadzenie
gospodarowania odpadami,
- nie
przedkładania
Marszałkowi
Województwa
Podkarpackiego
oraz
Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.
Powyższe uchybienia stanowiły podstawę do wydania przez Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 17 zarządzeń pokontrolnych
zobowiązujących przedsiębiorców do ich usunięcia. W kilku przypadkach stwierdzone
podczas kontroli naruszenia skutkowały nałożeniem w stosunku do winnych tych
naruszeń grzywny w drodze mandatu karnego.
Obowiązki określone w zarządzeniach pokontrolnych zostały wykonane,
o czym przedsiębiorcy pisemnie poinformowali WIOŚ w Rzeszowie - Delegatura
w Jaśle.
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W 2010 r. na terenie miasta Jasła kontrolą objęte zostały m.in.: MPGK Sp.
z o.o. Zakład Energetyki Cieplnej - Kotłownia „HANKÓWKA”, Evonik Carbon Black
Polska Sp. z o.o. oraz MASONITE PL Sp. z o.o., które są znaczącymi źródłami emisji
gazów i pyłów do powietrza na terenie miasta.
Kotłownia „HANKÓWKA” eksploatowana przez Zakład Energetyki Cieplnej
MPGK Sp. z o.o. dostarcza energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej dla miasta Jasła. W skład instalacji wchodzi jeden kocioł
typu WF-7 z paleniskiem fluidalnym stałym z suchym odsiarczaniem spalin, trzy kotły
typu WR-5 z paleniskiem rusztowym oraz dwa kotły typu WR-8M. Łączna moc
cieplna kotłowni wynosi 38,46 MWt. Kocioł typu WF-7 wyposażony jest
w multicyklon i filtr tkaninowy o łącznej sprawności odpylania 99%. Dodatkowo
w kotle stosowany jest sorbent wapniowy pozwalający na redukcję emisji dwutlenku
siarki do 73 %. Pozostałe kotły wyposażone są w multicyklony i baterię cyklonów
o łącznej sprawności układu odpylania 94 %. Kotłownia pracuje przez cały rok,
z różnym obciążeniem, w różnych układach eksploatacyjnych kotłów.
W trakcie kontroli stwierdzono, że Spółka nie wykonywała okresowych
pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wobec powyższego
zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Prezesa Spółki do ich prowadzenia.
Realizując obowiązki określone w przepisach prawnych Spółka w styczniu 2011 r.
zleciła wykonanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Analiza wyników
pomiarów przesłanych do WIOŚ nie wykazała przekroczeń dopuszczalnej wielkości
emisji pyłów i gazów do powietrza w odniesieniu do posiadanego pozwolenia.
Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. zajmuje się produkcją sadzy
technicznej. Spółka na bieżąco prowadzi remonty linii technologicznych, jak również
dokonuje zmian technicznych mających na celu ich bezawaryjną pracę oraz
zmniejszenie uciążliwości dla środowiska. W lutym 2010 r. oddano do użytkowania
„System aspiracji załadunku sadzy z silosów magazynowych do kontenerów
samochodowych” – układ filtrów tkaninowych pracujących w układzie zamkniętym,
na linii sadzowej Nr 1. Inwestycja ta ma na celu ograniczenie niezorganizowanej
emisji pyłu sadzy do środowiska podczas załadunku.
Pomimo wielu zabezpieczeń i ciągłego nadzoru nad procesami
technologicznymi, w styczniu 2010 r. doszło do awarii urządzeń z uwolnieniem sadzy
technicznej do atmosfery. W związku ze zgłoszeniami mieszkańców
dot. zanieczyszczenia sadzą techniczną obszaru poza terenem Spółki, WIOŚ
przeprowadził w Spółce kontrolę interwencyjną. Ustalono, że w dniu 27.01.2010 r.
miała miejsce awaria na linii produkcyjnej Nr 1, w wyniku której doszło do
krótkotrwałej emisji sadzy do atmosfery. Instalacja niezwłocznie została wyłączona
z ruchu i przystąpiono do usuwania skutków awarii oraz naprawy uszkodzonego
urządzenia. Spółka, w celu wyeliminowania w przyszłości podobnych sytuacji,
zamontowała dodatkowy system monitorowania pracy urządzenia, które uległo awarii.
Kontrola planowa przeprowadzona w listopadzie 2010 r. wykazała, że Spółka
prowadzi monitoring procesu produkcyjnego oraz emisji gazów i pyłów do powietrza
zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu zintegrowanym. Na podstawie
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analizy wyników pomiarów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wielkości
emisji, określonych w pozwoleniu zintegrowanym.
Przedmiotem działalności MASONITE PL Sp. z o.o. w Jaśle jest produkcja
drzwi i ościeżnic z płyt MDF, HDF i drewna. Spółka eksploatuje instalację
do termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii cieplnej, wyposażoną
w linię brykietowania odpadów z płyt drewnopochodnych i drewna oraz kocioł typu
SUGAT CS 5000 o mocy cieplnej 3,5 MW do celów spalania brykietów z odpadów.
Spółka posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wprowadzania
gazów i pyłów do powietrza z instalacji, w której następuje termiczne przekształcanie
odpadów innych niż niebezpieczne oraz w zakresie wytwarzania i odzysku odpadów.
Prowadzi okresowe pomiary emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza,
a wyniki prezentuje Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska. Na podstawie wyników pomiarów wykonanych w grudniu 2010 r.
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wielkości emisji pyłu ogólnego. Analiza
stwierdzonego przekroczenia pod kątem wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej
wykazała, że jej przewidywana wysokość nie przekroczy 800 zł. W związku
z powyższym, na mocy art. 308 ustawy Prawo ochrony środowiska, Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nie wszczynał postępowania w sprawie
wymierzenia kary za stwierdzone przekroczenie.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Delegatura
w Jaśle załatwiając wnioski o podjęcie interwencji, na terenie powiatu jasielskiego
przeprowadził 16 kontroli u 15 przedsiębiorców. W przeważającej liczbie
przypadków były to interwencje dotyczące niewłaściwego postępowania z odpadami.
Ponadto interwencje dotyczyły uciążliwości powodowanych hałasem związanym
z funkcjonowaniem
instalacji
eksploatowanych
przez
przedsiębiorców,
nieprzestrzegania wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza
atmosferycznego, odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi.
Podczas kontroli interwencyjnych, w czterech przypadkach, wykonano
pomiary hałasu emitowanego do środowiska. Nie stwierdzono naruszeń wymagań
ochrony środowiska w tym zakresie.
Teren miasta Jasło, czerwcu 2010 r. znalazł się w strefie zalewowej wód
powodziowych, które były przyczyną ogromnych zniszczeń w infrastrukturze
komunalnej i przemysłowej. Po zejściu wody, konieczne były szybkie działania władz
miasta, dotyczące wywiezienia odpadów popowodziowych z osiedli mieszkaniowych
i gospodarstw domowych. Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Jaśle
podjął decyzję o wywiezieniu odpadów na teren zamkniętego składowiska odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, przy ul. Żniwnej w Jaśle. Decyzja ta wywołała
niepokój i kontrowersje wśród okolicznych mieszkańców, którzy interweniowali do
WIOŚ Rzeszów – Delegatura w Jaśle z prośbą o nadzór nad właściwym
zagospodarowaniem powstałych odpadów.
Kontrole Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Jaśle potwierdziły, że
na czaszę zamkniętego składowiska wywożone były odpady popowodziowe oraz
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odpady komunalne z innych terenów miasta Jasła. Magazynowanie odpadów na
zamkniętym składowisku miało charakter tymczasowy. Kontrola WIOŚ
przeprowadzona w lutym 2011 r. wykazała, że odpady ze składowiska przy
ul. Żniwnej zostały w całości usunięte i przekazane do Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów w m. Janik w celu unieszkodliwienia.
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