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1. Wstęp
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie
województwa podkarpackiego zadania ustawowe Inspekcji Ochrony Środowiska związane
z badaniem stanu środowiska oraz z kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie
środowiska. Podstawowym źródłem informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia
poszczególnych komponentów środowiska jest system Państwowego monitoringu
środowiska.
Powiat jasielski położony jest w południowo-zachodniej części województwa
podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 831 km2, którą zamieszkuje 114,6 tys. osób [7].
W skład powiatu wchodzi gmina miejska Jasło, gmina miejsko-wiejska Kołaczyce oraz
8 gmin wiejskich: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski,
Skołyszyn, Tarnowiec. Podstawowe informacje o jednostkach administracyjnych powiatu
jasielskiego przedstawia tab. 1. 1.
Tab.1.1. Podstawowe dane o gminach powiatu jasielskiego (źródło:[7])
Ludność
Gmina

Powierzchnia
2
w km

ogółem

37

36932

61
7
54

Użytki rolne w ha
Lesistość
w%

Podmioty
gospodarki
narodowej
w rejestrze
REGON

ogółem

w tym
grunty
orne w %

1011

2179

64,1

4,5

3743

8978
1453
7525

147
203
139

3808
453
3355

77,7
70,9
78,6

31,7
19,5
33,3

387
100
287

45
86
93
205
104
60
78
62

6287
8468
15900
1970
9234
5338
12419
9102

140
98
171
10
89
88
158
146

3018
5164
6825
4041
6722
3748
5374
4799

77,1
66,6
73,5
21,5
73,5
63,8
75,9
69,9

24,8
33,0
16,8
74,6
29,0
29,1
21,5
17,7

259
432
919
109
384
213
498
351

831

114628

138

45678

67,4

36,6

7617

na 1 km

2

Gmina miejska
Jasło
Gmina miejskowiejska
Kołaczyce
miasto
wieś
Gminy wiejskie
Brzyska
Dębowiec
Jasło
Krempna
Nowy Żmigród
Osiek jasielski
Skołyszyn
Tarnowiec
POWIAT
JASIELSKI
Stan na dzień 31 grudnia 2010 r.

Ponad 30% ludności powiatu stanowią mieszkańcy miasta Jasła. Średnia gęstość
zaludnienia wynosi 138 osób na km2. Wśród gmin wiejskich najmniejsze zaludnienie posiada
gmina Krempna (10 osób na km2), natomiast największe gmina Jasło (171 osób na km2)
i gmina Skołyszyn (158 osób na km2).
Duży udział w formach pokrycia terenu w powiecie jasielskim mają tereny rolne
(55%). Przeważają grunty orne, które w gminach: Brzyska, Kołaczyce i Skołyszyn stanowią
ponad 75% powierzchni użytków rolnych.
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Lasy w powiecie jasielskim zajmują 36,6 % powierzchni, najwięcej w gminie
Krempna (74,6 %). Gmina Krempna wraz z gminą Cisna i Lutowiska należy do gmin o
najwyższym wskaźniku lesistości w województwie podkarpackim.
Ponad 1/3 powierzchni powiatu stanowią obszary o szczególnych walorach
przyrodniczych, objęte ochroną prawną. 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).
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, Źródliska Wisłoki, Wisłoka z Dopływami, Golesz, Józefów-Wola
Dębowiecka, Las Niegłowicki, Liwocz.
Podstawowe wskaźniki jakości środowiska takie, jak: estetyka krajobrazu, poziom
zapylenia i zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi substancjami chemicznymi, klimat
akustyczny, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, różnorodność biologiczna, itp.
kształtuje przede wszystkim działalność ludzka, w szczególności na terenach
zurbanizowanych. Stopień antropopresji zależy głównie od sposobów użytkowania
przestrzeni oraz natężenia procesów społeczno-gospodarczych.
Do głównych źródeł presji na środowisko na obszarze powiatu jasielskiego należą:
- gospodarka komunalna i gospodarstwa domowe, które są źródłem ścieków
wymagających oczyszczania, odpadów i znaczącej ilości zanieczyszczeń powietrza
(tzw. niska emisja);
- transport samochodowy, który wpływa przede wszystkim na wzrost zanieczyszczenia
powietrza produktami spalania paliw oraz na pogorszenie klimatu akustycznego,
- sektor przemysłu i usług, w tym ciepłownictwo, które są źródłem zanieczyszczeń
powietrza i wody;
- rolnictwo, które oddziałuje na duży obszar powiatu i może powodować rożnego rodzaju
niekorzystne zjawiska, m.in. takie jak: zakwaszanie i chemizacja gleb, erozja
powierzchniowa, eutrofizacja rzek, ograniczanie bioróżnorodności;
- urbanizacja i suburbanizacja, powodujące m.in. zmianę dotychczasowego charakteru
wykorzystania przestrzeni, pogorszenie klimatu akustycznego, lokalne zaburzenia
stosunków wodnych, a także fragmentację ekosystemów i spadek różnorodności
biologicznej.
Stan środowiska powiatu jasielskiego oraz skala i charakter problemów ekologicznych
są zróżnicowane przestrzennie. Miasto Jasło oraz tereny położone w sąsiedztwie są terenami
o znacznym stopniu przekształcenia środowiska naturalnego. Ponad 49 % podmiotów
gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON prowadzi działalność na terenie
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Jasła. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne cechują obszary położone w południowej części
powiatu, o niewielkim zaludnieniu, pozbawione źródeł emisji przemysłowych do środowiska.
W 2011 r. na terenie powiatu jasielskiego prowadzone były w ramach Państwowego
monitoringu środowiska (PMŚ) badania stanu środowiska 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 [5], prowadzonej przez
WIOŚ w Rzeszowie na podstawie informacji o zakresie korzystania ze środowiska,
składanych corocznie przez użytkowników środowiska.
Zakres działalności kontrolnej, wykonywanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie na terenie powiatu jasielskiego, 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,
 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.
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 dostępne są również na stronie
internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie:
http://www.wios.rzeszow.pl/.
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2. Gospodarka wodno-ściekowa
Pobór wód oraz punktowe źródła zanieczyszczeń (zrzuty ścieków komunalnych
i przemysłowych) zalicza się do głównych czynników negatywnie wpływających na
środowisko wodne.
Według informacji składanych przez użytkowników środowiska do Wojewódzkiej
Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [5], pobór wody w powiecie jasielskim
w 2011 r. wyniósł 3,96 mln m3, z czego 3,44 mln m3 (tj. 86,9 %) stanowiły wody
powierzchniowe i 0,52 mln m3 (tj. 13,1 %) wody podziemne.
Głównym źródłem wody wykorzystywanej do celów pitnych i gospodarczych oraz na
potrzeby przemysłowe jest rzeka Wisłoka oraz jej dopływy. W 2011 r. ponad 70 % ujętej
wody powierzchniowej (tj. 2,41 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.
Średnie zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w powiecie
jasielskim w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiło 11,4 m3 [7].
Zestawienie głównych komunalnych ujęć wody powierzchniowej w powiecie
jasielskim zawiera tab. 2.1.
Tab. 2.1. Główne komunalne ujęcia wody powierzchniowej w powiecie jasielskim (źródło:[5])
Lp.

1.

2.

Gmina

Krempna

Dębowiec

3.

Nowy
Żmigród

4.

Osiek
Jasielski

5.

Miasto
Jasło

Zarządzający
Zakład
Gospodarki
Komunalnej
w Krempnej
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

Źródło
poboru
wody

Odbiorcy
wody

potok bez
nazwy

Osiedle
Mieszkaniowe
w Ożennej

Krempna

Czarny

m. Krempna

Wola
Cieklińska

Bednarka

m. Wola
Cieklińska,
Dobrynia

Folusz

Potasówka

m. Folusz,
Dębowiec

Nowy
Żmigród

Wisłoka

Mrukowa

Żółków

Lokalizacja
ujęcia
Ożenna

Ilość pobranej wody
3
[tys.m /rok]
2009

2010

2011

41,01

41,14

51,34

60,57

67,49

75,09

m. Nowy
Żmigród

22,96

14,94

11,61

Szczawa

m. Mrukowa

17,65

17,03

18,67

Wisłoka

miasto Jasło

2353,01

2301,76

2233,83
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Pobór wody powierzchniowej do celów przemysłowych w 2011 r. wyniósł
1,03 mln m3. Podobnie, jak w latach ubiegłych, najwięcej wody powierzchniowej 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;
 ZTS GAMRAT S.A. - ujęcie położone na lewym brzegu Wisłoki, w km 98,96;
 ZPOW PEKTOWIN S.A. - ujęcie położone na prawym brzegu Wisłoki,
w km 106,07; woda wykorzystywana jest do celów chłodniczych.
Łączny pobór wody w wymienionych zakładach wyniósł 0,80 mln m3.
Wielkość poboru wody powierzchniowej do celów komunalnych oraz przemysłowych
w Jaśle w latach 2005-2011 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 2005-2011
(źródło:[5])
Lata
Źródło poboru wody

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3

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

2499,0

2717,0

2577,8

2498,5

2353,1

2301,8

2233,8

1215,6

1196,7

1065,5

1176,0

890,8

849,4

803,7

3714,6

3913,7

3643,3

3674,5

3243,9

3151,2

3037,5

tys. m 3
5000

4000
woda dla potrzeb
przemysłowych (ujęcia
zakładowe)

3000

woda dla potrzeb
komunalnych (ujęcie
MPGK)

2000

1000

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ryc.2.1. Pobór wody powierzchniowej na potrzeby komunalne i przemysłowe w Jaśle w latach 2005-2011
(źródło:[5])
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W latach 2005-2011 pobór wody powierzchniowej w Jaśle zmieniał się
w niewielkim zakresie. Od roku 2008 obserwuje się powolny spadek ilości pobieranej wody,
zarówno do celów komunalnych, jak i celów przemysłowych. W porównaniu z rokiem 2010
nastąpiło zmniejszenie poboru wody powierzchniowej o 3,6 %, przy czym pobór wody dla
potrzeb komunalnych w 2011 r. zmniejszył się o 2,9 %, a pobór wody dla potrzeb
przemysłowych o 5,4 %.
W 2011 r. pobór wody z ujęć podziemnych w powiecie jasielskim kształtował się na
poziomie 0,52 mln m3, z czego 0,46 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:[5])
3

Zarządzający

Lp.

Gmina

1.

Miasto Jasło

Miejskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jaśle

2.

Dębowiec

3.

Lokalizacja ujęcia

Ilość pobranej wody [m /rok]
2009

2010

2011

Jasło, ul. Na Kotlinę

54906

65435

53088

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dębowcu

Dobrynia, Dębowiec,

46842

52859

59930

Kołaczyce

Zakład Gospodarki Komunalnej
w Kołaczycach Sp. z.o.o.

Krajowice

45678

45766

46138

4.

Nowy
Żmigród

Urząd Gminy
w Nowym Żmigrodzie

Nowy Żmigród

28274

31107

27092

5.

Osiek
Jasielski

Urząd Gminy
w Osieku Jasielskim

Osiek Jasielski

18086

18664

25533

6.

Skołyszyn

Gminny Zakład Gospodarki
Komunalnej w Skołyszynie

Skołyszyn, Przysieki,
Święcany

178636

184233

194141

7.

Tarnowiec

Zakład Budżetowy Gospodarki
Komunalnej w Tarnowcu

Tarnowiec,
Dobrucowa

48676

50072

brak
danych

W 2011 r. na terenie powiatu funkcjonowały 22 oczyszczalnie ścieków komunalnych
i przemysłowych [5]. Odprowadzono z nich do środowiska 6,7 mln m3 ścieków, z czego
80,6 % stanowiły ścieki komunalne i 19,4 % ścieki przemysłowe. Odbiornikami ścieków na
terenie powiatu jasielskiego są rzeki: Wisłoka, Jasiołka, Ropa oraz ich niektóre dopływy.
Największa ilość ścieków komunalnych (tj. 4,7 mln m3) odprowadzana jest
z oczyszczalni w Jaśle i stanowi 87% ogółu ścieków komunalnych emitowanych z terenu
powiatu do środowiska. W porównaniu do 2010 r. odnotowano spadek ilości ścieków
emitowanych do wód z oczyszczalni w Jaśle - o 30 %. Wykazana w 2010 r. wielkość emisji
ścieków z oczyszczalni była znacznie zawyżona i związana z powodzią, która dotknęła miasto
w czerwcu 2010 r.
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mln m3
10
8
ścieki przemysłowe

6

ścieki komunalne
4
2
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Ryc.2.2. Ścieki komunalne i przemysłowe emitowane do środowiska na terenie powiatu jasielskiego
w latach 2006-2011 (źródło:[5])

Siecią kanalizacji zakładowej w 2011 r. odprowadzono do wód powierzchniowych
ogółem 1,3 mln m3 ścieków, w tym 49,4 % stanowiły ścieki z oczyszczalni LOTOS JASŁO
S.A. w Jaśle i 30,3 % 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 w 2010 r. liczba osób korzystających
z
oczyszczalni
ścieków
w
stosunku
do
2009
r.
zwiększyła
się
o 14,1 % [6], [7]. Wzrost liczby ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków spowodowany
jest oddaniem do użytku na przełomie lat 2009 i 2010 na terenie powiatu jasielskiego nowych
oczyszczalni ścieków.

[%]

60
50
40
30
20
10
0
2006

2007

2008

2009

2010

Ryc.2.3. Ludność powiatu jasielskiego korzystająca z oczyszczalni ścieków (w %) (źródło: [6],[7])
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3. Jakość wód powierzchniowych płynących
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu
Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane są na podstawie Programu monitoringu
środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012 [3], opracowanego przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i zatwierdzonego przez
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE, ustanawiająca ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie [14], nakłada na wszystkie
kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód. Narzędziem
służącym do osiągnięcia celów RDW jest monitoring wód.
Podstawowym celem prowadzenia badań monitoringowych wód powierzchniowych
jest dostarczenie spójnej i pełnej informacji o stanie ekologicznym i chemicznym wód
w obrębie każdego dorzecza dla potrzeb planowania oraz oceny ustalonych celów
środowiskowych.
Badania monitoringowe prowadzone są w wyznaczonych jednolitych częściach wód
powierzchniowych (jcw). Jednolita część wód oznacza oddzielny i znaczący element, który
można w sposób jednolity scharakteryzować i opisać. Jednolitą część wód może tworzyć
jeden lub więcej cieków (rzek, potoków). W wyniku przeglądu zmian i warunków
hydromorfologicznych wyróżniono jednolite części wód powierzchniowych naturalne, silnie
zmienione i sztuczne.
Silnie zmieniona część wód oznacza część wód powierzchniowych, której charakter
został w znacznym stopniu zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania człowieka.
Czynnikami, które decydują o zaliczeniu wód do silnie zmienionych są:
- liczne stopnie, jazy i zapory przeciwrumowiskowe zbudowane w korytach rzecznych,
uniemożliwiające wędrówki ryb i zmieniające warunki życia dla bezkręgowców,
- zabudowa podłużna brzegów zmniejszająca różnorodność siedlisk,
- zaburzenia reżimu hydrologicznego – nadmiar lub spadek przepływów średnich niskich
w rejonie zbiorników wodnych.
Sztuczna część wód oznacza część wód powierzchniowych powstałą na skutek
działalności człowieka.
Dla jednolitych części wód powierzchniowych, położonych na obszarach chronionych
wyznaczonych wg Ramowej Dyrektywy Wodnej, celem środowiskowym jest osiągnięcie
dobrego stanu wód oraz, dodatkowo, spełnienie wymagań wynikających z przepisów, na
podstawie których obszary te zostały utworzone.
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej wyznaczył w Polsce następujące obszary
chronione [2]:
- jednolite części wód przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia,
- jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,
- obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych,
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obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł
rolniczych,
obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla którego utrzymanie lub poprawa stanu wód
jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.

Na obszarze powiatu jasielskiego wyznaczono ogółem 32 jednolite części wód, w tym
29 części wód w zlewni rzeki Wisłoka i 3 części wód w zlewni rzeki Wisłok. Wśród nich
których wyróżniono wody naturalne (28 części wód) i silnie zmienione (4 części wód)
(tab. 3.1).
Tab.3.1. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[2])
Lp.

Kod jcw

Nazwa jcw

ZLEWNIA RZEKI WISŁOKA (kod wg MPHP - 218)
1
PLRW2000122181334
Wisłoka do Rzeszówki
2
PLRW200012218136
Krempna
3
PLRW200012218149
Wilsznia
4
PLRW2000122181529
Kaczalnik
5
PLRW2000122181549
Ryj
6
PLRW200014218199
Wisłoka od Rzeszówki do Ropy
7
PLRW2000122181589
Niegłoszcza
8
PLRW200012218169
Iwielka
9
PLRW2000122181729
Szczawa
10
PLRW200012218189
Kłopotnica
11
PLRW2000122181929
Promnica
12
PLRW2000122181969
Dębownica
13
PLRW200014218199
Wisłoka od Rzeszówki do Ropy
14
PLRW200014218199
Wisłoka od Rzeszówki do Ropy
15
PLRW200012218512
Dopływ z Lipnicy
16
PLRW200012218529
Bieździada
17
PLRW2000122185369
Iżwinka
18
PLRW200015218719
Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego
19
PLRW2000122182792
Dopływ z Głębokiej
20
PLRW2000122182899
Olszynka
21
PLRW200012218292
Młynówka
22
PLRW2000122182943
Bednarka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł z Pogorzyny
23
PLRW2000122182949
Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia
24
PLRW200014218299
Ropa do zb. Klimkówka do ujścia
25
PLRW200012218469
Chlebianka
26
PLRW200062184729
Szczebnianka
27
PLRW200012218489
Czarny Potok
28
PLRW200012218492
Dopływ z Warzyc
29
PLRW200014218499
Jasiołka od Chlebianki do ujścia
ZLEWNIA RZEKI WISŁOK (kod wg MPHP - 226)
Wisłok od zb. Besko do Stobnicy ze Stobnicą od
30
PLRW200014226499
Orzechówki do ujścia
31
PLRW200012226334
Bajdowiarka
32
PLRW200012226349
Lubla

Silnie
zmieniona
jcw (T/N)
N
N
N
N
N
T
N
N
N
N
N
N
N
T
N
N
N
T
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
T
N
N

W odniesieniu do wykazu obszarów chronionych, na terenie powiatu jasielskiego
występują:
- obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych (przyjęto zasięg występowania obszarów wrażliwych na substancje
biogenne pochodzenia komunalnego jako obszar całego kraju),
- jednolite części wód przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia,
- obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla którego utrzymanie lub poprawa stanu wód
jest ważnym czynnikiem w jego ochronie.
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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 (ryc. 3.1, tab. 3.2). Każdemu punktowi przypisane zostały
programy badań i każdy punkt w ciągu 3 lat objęty zostanie co najmniej jednym cyklem
rocznym badań.

Ryc.3.1. Lokalizacja monitoringowych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód
powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[2], [8],[9]).

Tab.3.2. Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych realizowanego
na terenie powiatu jasielskiego w latach 2010-2012 (źródło:[3])
Kod i nazwa
jednolitej części wód
powierzchniowych

Kod i nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Km
rzeki

1.

PLRW2000122181334
Wisłoka do Rzeszówki

PL01S1601_1885
Wisłoka - Świątkowa

150,5

2.

PLRW200012218189
Kłopotnica

PL01S1601_3266
Potasówka - Folusz

1,1

Lp.

3.

4.

5.

PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy
do Ropy
PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy
do Ropy
PLRW2000122182899
Olszynka

Program badań
w latach 2010-2012

Program badań
w 2011 r.

MDRW, MORW, MOEURW,
MONARW, MORYRW

MDRW, MORW,
MOEURW, MONARW,
MORYRW

MORW, MOEURW,
MONARW, MOPIRW

MORW, MOEURW,
MONARW, MOPIRW

PL01S1601_1887
Wisłoka - Żółków

108,6

MORW, MOEURW,
MONARW, MORYRW,
MOPIRW

MORW, MOEURW,
MONARW, MORYRW,
MOPIRW

PL01S1601_1888
Wisłoka - Gądki

105,5

MORW, MOEURW

MORW, MOEURW

PL01S1601_1892
Olszynka - Święcany

9,3

MDRW, MORW, MOEURW,
MONARW, MORYRW

-
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Kod i nazwa
Kod i nazwa punktu
Km
Program badań
Program badań
jednolitej części wód
pomiaroworzeki
w latach 2010-2012
w 2011 r.
powierzchniowych
kontrolnego
PLRW200014218299
MORWS, MOEURWS,
MORWS, MOEURWS,
PL01S1601_1891
6.
Ropa od Sitniczanki
3,0
MONARWS, MORYRWS,
MONARWS,
Ropa - Topoliny
do ujścia
MBRWS
MORYRWS
PLRW200014218499
PL01S1601_1896
MORW, MOEURW,
7.
Jasiołka od Chlebianki
0,3
Jasiołka - Jasło
MORYRW
do ujścia
Kody
MDRW
- monitoring diagnostyczny;
programów
MORW/MORWS
- monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych (wody
badawczych:
naturalne/
MOEURW/MOEURWS
silnie zmienione);
- monitoring operacyjny na obszarach chronionych - obszary wrażliwe na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (wody naturalne/
MONARW/MONARWS
silnie zmienione);
- monitoring operacyjny na obszarach chronionych - obszary ochrony siedlisk lub
gatunków
MORYRW/MORYRWS
dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (wody naturalne/silnie
zmienione);
MOPIRW
- monitoring operacyjny na obszarach chronionych - obszary ochrony gatunków ryb (wody
przeznaczone do bytowania ryb; wody naturalne/silnie zmienione);
MBRWS
- monitoring operacyjny na obszarach chronionych wyznaczonych do ujmowania wody do
zaopatrzenia ludności w wodę pitną (wody naturalne);
- monitoring badawczy na wodach silnie zmienionych.
Lp.

W 2011 r. wykonano badania jakości wód w rzekach w 5 punktach pomiarowokontrolnych, w tym:
 w 1 punkcie zrealizowany został program monitoringu diagnostycznego,
 w 5 punktach zrealizowany został program monitoringu operacyjnego,
 w 5 punktach zrealizowany został program monitoringu na obszarach chronionych,
w tym:
- w 5 punktach wykonano badania pod kątem oceny stopnia eutrofizacji wód,
- w 2 punktach wykonano badania wód pod kątem wykorzystania ich do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
- w 4 punktach wykonano badania wód na obszarach ochrony siedlisk zależnych od stanu
wód,
- w 3 punktach wykonano badania wód będących obszarami ochrony gatunków ryb
(wody do bytowania ryb w warunkach naturalnych).
Wyniki badań uzyskane w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłoka - Żółków
wykorzystane zostały do oceny stanu dwóch jednolitych części: jcw Wisłoka od Ryja do
Dębownicy i jcw Wisłoka od Dębownicy do Ropy.
Ocena stanu wód powierzchniowych obejmuje analizę zmienności wskaźników
biologicznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz wskaźników mikrobiologicznych,
w zależności od ustalonego dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego programu
badawczego.

3.1. Ocena stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego
i stanu wód
Monitoring diagnostyczny prowadzony jest przede wszystkim w celu dokonania oceny
długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Zakres
monitoringu diagnostycznego jest szeroki i obejmuje: elementy biologiczne, wskaźniki
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fizykochemiczne i chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych oraz
substancje priorytetowe i inne niebezpieczne substancje chemiczne.
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.
Metodyka oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód zawarta jest
w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [25].
Klasyfikacja i ocena stanu jednolitej części wód dotyczy wszystkich cieków wchodzących
w jej skład.
W celu wykonania klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitej części wód
powierzchniowych dokonuje się interpretacji wyników badań wskaźników jakości wód dla
elementów biologicznych oraz wskaźników fizykochemicznych i wskaźników chemicznych
z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, wspierających
elementy biologiczne. Dla silnie zmienionej części wód określa się potencjał ekologiczny.
Stan/potencjał 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

Klasyfikacja stanu chemicznego polega na określeniu stężeń substancji priorytetowych
i innych substancji zanieczyszczających, stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego
oraz porównaniu ich ze środowiskowymi normami jakości ustalonymi w rozporządzeniu [25].
Stan chemiczny klasyfikowany jest jako „dobry” lub „poniżej dobrego”. 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.
Oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie wyniku
klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód wyznaczany jest przez
gorszy z tych stanów.
Na podstawie badań wykonanych w 2011 r. w wyznaczonych punktach pomiarowokontrolnych dokonano klasyfikacji stanu ekologicznego w 3 jednolitych częściach wód
górnego biegu rzeki Wisłoki: jcw Wisłoka do Rzeszówki, jcw Wisłoka od Ryja do
Dębownicy i jcw Wisłoka od Dębownicy do Ropy oraz jcw Kłopotnica. Stan ekologiczny
monitorowanych wód Wisłoki sklasyfikowany został jako bardzo dobry (I klasa) i dobry
(II klasa). Stan ekologiczny jcw Kłopotnica określony został jako bardzo dobry.
Badania zrealizowane w punkcie pomiarowo-kontrolnym Ropa - Topoliny stanowiły
podstawę klasyfikacji potencjału ekologicznego jcw Ropa od Sitniczanki do ujścia. Potencjał
ekologiczny tej części wód sklasyfikowany został jako słaby (IV klasa), a o wyniku
klasyfikacji zadecydowała IV klasa elementów biologicznych.
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Tab.3.1.1. Klasyfikacja stanu ekologicznego i stanu chemicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego w 2011 r. (źródło:[10])

Kod i nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

stan
fizyczny

warunki
tlenowe

zasolenie

zakwaszenie

Klasyfikacja grup wskaźników i elementów jakości
Naturalna
lub silnie
zmienion
a jcw
(NAT/SZ
M)

PLRW2000122181334
Wisłoka do Rzeszówki

NAT

PL01S1601_1885
Wisłoka - Świątkowa

II

I

I

I

I

I

I

PLRW200012218189
Kłopotnica

NAT

PL01S1601_3266
Potasówka - Folusz

I

I

I

I

I

I

PLRW2000142181959
Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

NAT

PL01S1601_1887
Wisłoka - Żółków

II

I

I

I

I

I

I

I

I

IV

II

I

I

PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy
do Ropy

NAT

PLRW200014218299
Ropa od Sitniczanki
do ujścia

SZM

1/

Elementy fizykochemiczne

PL01S1601_1887
Wisłoka - Żółków
PL01S1601_1888
Wisłoka - Gądki
PL01S1601_1891
Ropa - Topoliny

ocena na podstawie wybranych wskaźników chemicznych
nb – nie badano

Klasa
Klasa
elementów
elementów
hydromorbiolofologiczgicznych
nych

Klasa
elementów
fizykochemicznych

STAN/
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

II

I

STAN DOBRY

STAN
DOBRY

I

I

I

STAN
BARDZO
DOBRY

nb

I

I

II

I

STAN DOBRY

nb

I

I

I

I

I

STAN
BARDZO
DOBRY

STAN
1/
DOBRY

I

II

I

II

II

POTENCJAŁ
SŁABY

nb

substancje
biogenne
syntetyczne i
niesyntetyczne
substancje
specyficzne

Kod i nazwa ocenianej
jednolitej części wód
powierzchniowych (jcw)
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W ramach monitoringu diagnostycznego, w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłoka
- Świątkowa, wykonane zostały badania substancji priorytetowych i innych, na podstawie
których dokonuje się klasyfikacji stanu chemicznego wód. Oznaczono 39 substancji
z obligatoryjnego zakresu badawczego, w tym: metale ciężkie (ołów, kadm, nikiel, rtęć),
węglowodory aromatyczne, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), związki
chloroorganiczne oraz azoto- i fosforoorganiczne. Spośród badanych substancji, na poziomie
oznaczalnym występowały tylko niektóre wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne
(WWA), przy czym wartości stężeń nie przekroczyły środowiskowych norm jakości.
Zawartość w wodzie pozostałych substancji kształtowała się poniżej granicy oznaczalności
stosowanych metod badawczych. Stan chemiczny jcw Wisłoka do Rzeszówki oceniony został
jako dobry.
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 norm jakości w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
(WWA), badania tych substancji priorytetowych kontynuowane są w latach 2010-2012.
Badania wykonane w 2011 r. wykazały, że stężenia WWA oznaczone w rzece Wisłoce
w Jaśle nie przekroczyły środowiskowych norm jakości.
Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
części wód powierzchniowych monitorowanych w 2011 r. na terenie powiatu jasielskiego
zestawione zostały w tab. 3.1.1.
W wyniku przeprowadzonej w 2011 r. klasyfikacji jednolitych części wód dla powiatu
jasielskiego stwierdzono, że:
 w jednolitej części wód Wisłoka do Rzeszówki stan wód był dobry, przy dobrym stanie
ekologicznym i dobrym stanie chemicznym,


w jednolitej części wód Wisłoka od Dębownicy do Ropy stan wód był dobry, przy bardzo
dobrym stanie ekologicznym i dobrym stanie chemicznym.

3.2. Ocena stanu wód na obszarach chronionych
Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych, monitorowane na terenie powiatu
jasielskiego w 2011 r., położone są na obszarach chronionych, wymagających szczególnej
ochrony w celu ochrony znajdujących się tam wód powierzchniowych oraz dla zachowania
siedlisk i gatunków.
Zgodnie z obowiązującym od 2011 r. rozporządzeniem w sprawie sposobu
klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [25], klasyfikując stan (lub
potencjał dla silnie zmienionych jcw) należy uwzględnić jednocześnie wymagania dodatkowe
dla każdego z obszarów chronionych, jeśli są ustalone w odrębnych przepisach.
W przypadku, gdy jednolita część występuje na kilku obszarach chronionych, przyjmuje się,
że jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie (lub potencjale ekologicznym), jeśli spełnione są
jednocześnie wszystkie warunki określone dla tych obszarów chronionych.
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Wyniki klasyfikacji stanu (lub potencjału) ekologicznego jednolitych części wód na
obszarach chronionych na terenie powiatu jasielskiego w 2011 r., przy uwzględnieniu
wymagań dodatkowych ustalonych dla wszystkich obszarów chronionych, przedstawia
tab. 3.2.1.
Omówienie wyników oceny spełniania dodatkowych wymagań przy klasyfikacji stanu
(lub potencjału) ekologicznego dla każdego obszaru chronionego, w którym znajdują się
monitorowane w 2011 r. jednolite części wód, przedstawiono w dalszej części rozdziału.
Tab.3.2.1. Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych i klasyfikacja stanu/potencjału
ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego w 2011 r. (źródło:[10])

Lp

1
2
3
4
5

Kod i nazwa
ocenianej jcw
PLRW2000122181334
Wisłoka do Rzeszówki
PLRW200012218189
Kłopotnica
PLRW2000142181959
Wisłoka od Ryja do Dębownicy
PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy do Ropy
PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy do Ropy

Stan/potencjał
ekologiczny

Ocena spełniania
wymagań
dodatkowych dla
obszaru chronionego
(TAK/NIE)

STAN/POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY na
obszarze chronionym

STAN DOBRY

TAK

STAN DOBRY

STAN
BARDZO DOBRY

TAK

STAN
BARDZO DOBRY

STAN DOBRY

TAK

STAN DOBRY

STAN
BARDZO DOBRY
POTENCJAŁ
SŁABY

TAK
NIE

STAN
BARDZO DOBRY
POTENCJAŁ
SŁABY

Ocena wód według kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na
zanieczyszczenie substancjami biogennymi - ocena eutrofizacji wód
Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody składnikami odżywczymi, szczególnie
związkami azotu i fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form
życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych
stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.
Ocenę zagrożenia eutrofizacją jednolitych części wód przeprowadzono w oparciu
o rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [25] oraz
wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ocena dotyczy
występowania zjawiska eutrofizacji wód, bez identyfikacji jego pochodzenia.
W ocenie stopnia eutrofizacji wód dla powiatu jasielskiego za 2011 r. przyjęto wyniki
badań z 5 punktów pomiarowo-kontrolnych. Wyniki oceny przedstawione zostały w tab. 3.2.2.
Zjawisko eutrofizacji stwierdzono w jednolitej części wód Ropa od Sitniczanki do
ujścia. W pozostałych badanych częściach wód nie stwierdzono eutrofizacji.
Ocena przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia
Badania i ocena wód powierzchniowych przeprowadzone zostały w oparciu
o rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia [16].
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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:
woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji
i dezynfekcji
woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
kategoria A2 w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji
oraz dezynfekcji
woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
kategoria A3 w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na
węglu aktywnym oraz dezynfekcji.
kategoria A1

W 2011 r. na terenie powiatu jasielskiego ocenie poddano jakość wód dwóch
jednolitych części wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia:
 Wisłoka od Dębownicy do Ropy - w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłoka - Żółków,
 Kłopotnica - w punkcie pomiarowo-kontrolnym Potasówka - Folusz.
Rzeka Wisłoka zasila ujęcie wód powierzchniowych dla miasta Jasła, natomiast
Potasówka (dopływ Kłopotnicy) zasila gminne ujęcie wody dla miejscowości Folusz i Wola
Cieklińska (gmina Dębowiec).
Zgodnie z przyjętym kryterium oceny, badane wody Wisłoki 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 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 2011 r. dla wód Potasówki ustalona została kategoria A2 ze względu na natlenienie
wód oraz wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli
typu kałowego. Kategoria A2 oznacza wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego
i chemicznego.
Wyniki oceny jakości wód Wisłoki i Potasówki, przeznaczonych do zaopatrzenia
ludności w wodę pitną i badanych w 2011 r., przedstawione zostały w tab. 3.2.3.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
[25], jednolita część wód będąca obszarem chronionym ze względu na zaopatrzenie ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia, jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie ekologicznym,
jeśli jednocześnie spełnia wymogi określone dla bardzo dobrego lub dobrego stanu
ekologicznego i wymogi określone dla kategorii A1 lub A2, a poziom zanieczyszczeń
mikrobiologicznych nie przekracza kategorii A3.
W świetle powyższych ustaleń jcw Wisłoka od Dębownicy do Ropy oraz jcw
Kłopotnica są w bardzo dobrym stanie ekologicznym.
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Tab.3.2.2. Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów wrażliwych na eutrofizację i klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych na obszarach chronionych na terenie powiatu jasielskiego w 2011 r. (źródło:[10])
Fitobentos
(wskaźnik
okrzemkowy IO)

BZT5

OWO

Azot amonowy

Azot Kjeldahla

Azot azotanowy

Azot ogólny

Fosforany

Fosfor ogólny

Klasa jakości wskaźnika

1

PLRW2000122181334
Wisłoka do Rzeszówki

PL01S1601_1885

Wisłoka - Świątkowa

I

I

I

I

I

I

I

I

I

NIE

2

PLRW200012218189
Kłopotnica

PL01S1601_3266

Potasówka - Folusz

I

I

I

I

I

I

I

I

I

NIE

3

PLRW2000142181959
Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

PL01S1601_1887

Wisłoka - Żółków

II

I

I

I

I

I

I

I

I

NIE

STAN
DOBRY

PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy
do Ropy

PL01S1601_1887

Wisłoka - Żółków

4

I

I

I

I

I

I

I

I

I

NIE

STAN
BARDZO
DOBRY

IV

I

I

I

I

I

I

I

I

TAK

POTENCJAŁ
SŁABY

Lp

5

Kod i nazwa
ocenianej jcw

PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy
do Ropy

Kod punktu
pomiarowokontrolnego

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

PL01S1601_1888

Wisłoka - Gądki

PL01S1601_1891

Ropa - Topoliny

Ocena
eutrofizacji
(TAK/NIE)

STAN/
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
na obszarze
chronionym

STAN
DOBRY
STAN
BARDZO
DOBRY

Tab.3.2.3. Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia badanych i klasyfikacja stanu
ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych na obszarach chronionych na terenie powiatu jasielskiego w 2011 r. (źródło:[10])

Lp

Kod i nazwa
ocenianej jcw

Kod punktu
pomiarowokontrolnego

Nazwa
punktu
pomiarowokontrolnego

Kategoria wg
wskaźników
fizykochemicznych

Wskaźniki
decydujące
o kategorii
gorszej niż A1
w grupie
wskaźników
fizykochemicznych

Kategoria
wg
wskaźników
mikrobiologicznych

Wskaźniki decydujące o
kategorii gorszej niż A1
w grupie wskaźników
mikrobiologicznych

Kategoria

Ocena
spełnienia
wymagań
dodatkowych dla
obszaru
chronionego
(TAK/NIE)

1

PLRW200012218189
Kłopotnica

PL01S1601_3266

Potasówka Folusz

A2

% nasycenia
tlenem

A2

liczba bakterii grupy coli,
liczba bakterii grupy coli
typu kałowego

A2

TAK

2

PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy
do Ropy

PL01S1601_1887

Wisłoka Żółków

A1

-

A3

liczba bakterii grupy coli,
liczba bakterii grupy coli
typu kałowego

A3

TAK

STAN
EKOLOGICZNY
na obszarze
chronionym

STAN
BARDZO
DOBRY
STAN
BARDZO
DOBRY
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Ocena wód na obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony
siedlisk, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
[24], jednolita część wód na obszarach ochrony siedlisk jest w dobrym lub bardzo dobrym
stanie ekologicznym, jeśli w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego nadano jej
odpowiednio II lub I klasę wód. Dla tych obszarów chronionych nie ustalono dodatkowych
norm i celów środowiskowych.
Jednolite części wód powierzchniowych, badane w 2011 r. na terenie powiatu
jasielskiego, znajdują się na obszarach ochrony siedlisk zależnych od stanu wód. Uzyskane
wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego wód odnoszą się także do obszarów chronionych.
Wyniki klasyfikacji przedstawiono w tab. 3.2.3.
Tab.3.2.3. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych na obszarach ochrony
siedlisk zależnych od stanu wód na terenie powiatu jasielskiego w 2011 r. (źródło:[10])
Kod i nazwa ocenianej
jednolitej części wód
powierzchniowych

Kod i nazwa obszaru
chronionego

STAN/ POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
na obszarze chronionym

PLRW2000122181334
Wisłoka do Rzeszówki

PLH180001
Ostoja Magurska

STAN DOBRY

PLRW200012218189
Kłopotnica
PLRW2000142181959
Wisłoka od Ryja do
Dębownicy
PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy do
Ropy
PLRW200014218299
Ropa od Sitniczanki
do ujścia

PLH180001
Ostoja Magurska

STAN
BARDZO DOBRY

PLH180052
Wisłoka z Dopływami

STAN DOBRY

PLH180052
Wisłoka z Dopływami

STAN
BARDZO DOBRY

PLH180052
Wisłoka z Dopływami

POTENCJAŁ SŁABY

Ocena wód na obszarach chronionych, w których przedmiotem ochrony
są gatunki rybych (wody do bytowania ryb)
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
[25], jednolita część wód na obszarach ochrony gatunków ryb osiąga dobry lub bardzo dobry
stan ekologiczny, jeśli w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego nadano jej odpowiednio
II lub I klasę wód i jednocześnie spełnione są warunki do bytowania ryb, określone
w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące
środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych [17].
W 2011 r. badania przydatności wód do bytowania ryb wykonane zostały
w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych. Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne
istotne dla wód będących naturalnym środowiskiem życia ryb, tj.: temperaturę wody,
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zawiesinę ogólną, odczyn, tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, niejonowy amoniak,
fosfor ogólny, fenole, cynk ogólny, miedź rozpuszczoną oraz twardość ogólną. Badane
wskaźniki odniesiono do wartości granicznych ustalonych dla wód będących środowiskiem
bytowania ryb łososiowatych oraz karpiowatych. W odróżnieniu od lat poprzednich, w
związku ze zmianą w 2011 r. zapisów rozporządzenia w sprawie form
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych [26], w ocenie
pominięty został wskaźnik „azotyny”.
Wyniki oceny przydatności wód do bytowania ryb w jednolitych częściach badanych
w 2011 r. na terenie powiatu jasielskiego oraz spełniania wymagań dodatkowych określonych
dla obszaru chronionego przedstawia tab. 3.2.4.
Tab.3.2.4. Ocena spełnienia wymagań dodatkowych i klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych
części wód powierzchniowych na obszarach ochrony gatunków ryb na terenie powiatu jasielskiego w 2011 r.
(źródło:[10])

Lp

Nazwa i kod
ocenianej jcw

Kod i nazwa
punktu
pomiarowokontrolnego

Ocena spełnienia
STAN/
wymagań dodatkowych
Wskaźniki
Kod
dla obszaru
POTENCJAŁ
decydujące
obszaru
chronionego o niespełnieniu EKOLOGICZNY
chronionego
wymagania dla
na obszarze
wymagań
bytowania ryb
chronionym
(TAK/NIE)

1

PL01S1601_1885
PLRW2000122181334
Wisłoka PLH180001
Wisłoka do Rzeszówki
Świątkowa

TAK
[łososiowate]

-

STAN DOBRY

2

PLRW2000142181959
Wisłoka od Ryja do
Dębownicy

PLH180052

TAK
[łososiowate]

-

STAN DOBRY

PLH180052

TAK
[łososiowate]

-

STAN
BARDZO
DOBRY

NIE

fosfor ogólny

POTENCJAŁ
SŁABY

PL01S1601_1887
Wisłoka - Żółków
3

PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy
do Ropy

4

PLRW200014218299
Ropa od Sitniczanki
do ujścia

PL01S1601_1891
PLH180052
Ropa - Topoliny

Na podstawie badań wykonanych w 2011 r. ustalono, że w wodach Wisłoki
dotrzymane zostały normy jakości, wymagane dla prawidłowego rozwoju ryb łososiowatych.
Tym samym spełnione zostały warunki dodatkowe konieczne dla klasyfikacji stanu
ekologicznego części wód na obszarach chronionych jako dobrego i bardzo dobrego.
Rzeka Ropa nie spełnia wymagań określonych dla bytowania ryb, a wskaźnikiem
decydującym o ocenie był fosfor ogólny.

4. Jakość wód podziemnych
Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego monitoringu
środowiska (PMŚ) na poziomie krajowym. Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód
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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 [27]
Państwowy Instytut Geologiczny.
Monitoring wód podziemnych realizowany jest w zakresie stanu chemicznego oraz
stanu ilościowego. Podstawą oceny stanu wód jest rozporządzenie w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych [22].
Zwykłe wody podziemne na terenie województwa podkarpackiego znajdują się
w pasie wyżyn i pogórzy w subregionie zapadliska karpackiego (SZP) oraz w pasie gór
w subregionie Karpat Zewnętrznych (SKZ). Jednolite części wód podziemnych (JCWPd)
w zależności od budowy geologicznej i warunków występowania wód podziemnych,
pogrupowane zostały dla potrzeb monitoringu w subregiony i regiony w ramach regionów
wodnych [1]. Podział regionu wodnego Górnej Wisły według jednostek JCWPd i jednostek
hydrogeologicznych przedstawia ryc. 4.1.

Legenda:
Podział wg jednostek JCWPd
regiony

RGW
region
wodny
Górnej
Wisły

SKW- subregion Karpat Wewnętrznych

Podział wg jednostek hydrogeologicznych
subregiony
rejony
XV1A - rejon (cokół)
tatrzański
XV - subregion Karpat
1

wewnętrznych
XV - region karpacki
SKZ – subregion Karpat Zewnętrznych
SZP – subregion zapadliska
przedkarpackiego

VI - region przedgórski

XV1B - rejon (basen)
podhalański

XV2 - subregion
Karpat zewnętrznych

-

VI1 - subregion
przedkarpacki

-

Ryc.4.1. Podział regionalny zwykłych wód podziemnych na tle podziału jednostki hydrogeologicznej regionu
wodnego Górnej Wisły (źródło:[1]).

Powiat jasielski położony jest w regionie karpackim. Wody czwartorzędowe mają
charakter porowy i związane są z utworami akumulacji rzecznej. Jest to poziom
przypowierzchniowy, pozostający w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią, reagujący
wprost na istniejące warunki hydrologiczne. Ujmowany jest za pomocą studni kopanych oraz
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studni wierconych i stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenów
wiejskich.
Wody zbiornika trzeciorzędowego i kredowego występują w ośrodkach szczelinowych
i szczelinowo-porowych. Utwory, w których znajdują się warstwy wodonośne, charakteryzują
się dużą zmiennością warunków hydrogeologicznych na niewielkich przestrzeniach. Wody
podziemne zasilane są głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych,
a także infiltrację wód powierzchniowych. Na omawianym terenie wody podziemne nie
tworzą ciągłego poziomu wodonośnego, mogą się przemieszczać do różnych ośrodków
o odmiennych cechach [1].
Obszar powiatu jasielskiego położony jest w jednolitej części wód podziemnych
Nr 157 (region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich) i zajmuje 18,8 % jej
powierzchni. Jednolita część wód podziemnych Nr 157 nie posiada statusu zagrożenia
nieosiągnięcia dobrego stanu wód. Z uwagi na to, badania prowadzone są w ramach
monitoringu diagnostycznego co 3 lata (2007, 2010, 2013, …).
Ocena stanu JCWPd za 2010 r. wykonana została w oparciu o wyniki oznaczeń
wskaźników fizykochemicznych, uzyskanych w 3 punktach obserwacyjno-badawczych:
miasto Krosno, Kąty (gmina Nowy Żmigród), Brzostek (gmina Dębica).
Końcowa klasyfikacja stanu jednolitej części wód podziemnych Nr 157 wykazała stan
dobry [1].

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 arkusz mapy
w skali 1:50 000

Ryc.4.2. Lokalizacja punktu obserwacyjnego monitoringu wód podziemnych „Kąty” (źródło:[11])
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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.
Podczas tych procesów technologicznych do powietrza emitowane są przede wszystkim:
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 niewielkie, często o małej wielkości emisji, które
powodują jednak lokalnie, w najbliższym otoczeniu, znaczny wzrost stężeń zanieczyszczeń.
Źródłami takimi są: komunikacja samochodowa, tereny zabudowy mieszkaniowej ogrzewanej
indywidualnie paliwem stałym, niskie emitory punktowe.
W oparciu o dane za 2011 r. przekazywane przez podmioty korzystające ze
środowiska do Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [5], dokonano
bilansu emisji zanieczyszczeń z 39 źródeł punktowych położonych na obszarze powiatu
jasielskiego. Dane dotyczą zanieczyszczeń wprowadzanych w sposób zorganizowany
(emitory, wyrzutnie wentylacyjne).
W 2011 r. w powiecie jasielskim wyemitowano do powietrza 1672,84 Mg
zanieczyszczeń pyłowo-gazowych (bez dwutlenku węgla), w tym:
- 193,0 Mg pyłów,
- 1389,18 Mg gazów,
- 90,66 Mg zanieczyszczeń specyficznych.
Emisja dwutlenku węgla wynosiła 174, 27 tys. Mg.
Wielkość emisji do powietrza głównych zanieczyszczeń w powiecie jasielskim
w latach 2009-2011 została zestawiona w tab. 5.1 oraz graficznie przedstawiona na ryc. 5.1.

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2011 R.

24

Tab.5.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza w powiecie jasielskim w latach 2009-2011 (źródło: [5])

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

2011

39

193,00

1389,18

606,53

555,04

227,61

174273,13

90,66

[Mg]
800
700
600

2009
2010

500

2011
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:[5])

W strukturze zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł punktowych przeważają
zanieczyszczenia gazowe, które w 2011 r. stanowiły 83,1 % całkowitej ilości wyemitowanych
zanieczyszczeń (bez dwutlenku węgla). Procentowy udział poszczególnych substancji
w sumarycznej emisji zanieczyszczeń gazowych był następujący:
 dwutlenek siarki - 36,3% (w 2010 r. - 42,9 %),
 dwutlenek azotu - 33,2% (w 2010 r. - 26,4 %),
 tlenek węgla
- 13,6% (w 2010 r. - 15,4 %).
Zanieczyszczenia pyłowe stanowią 11,5 % (w 2010 r. – 10,0 %) wszystkich
wyemitowanych do atmosfery zanieczyszczeń (bez dwutlenku węgla). Najmniejszy udział
w całkowitej emisji do atmosfery mają zanieczyszczenia specyficzne – 5,4 % (w 2009 r. –
5,3 %).
Procentowy udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji (bez
dwutlenku węgla) przedstawiono na ryc. 5.2.
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SO2
36,3 %

CO
13,6 %

NO2
33,2 %

Ryc.5.2. Udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji w powiecie jasielskim w 2011 r.,
bez CO2 (źródło:[5])

Zmiany wielkości rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza (z wyłączeniem
dwutlenku węgla) z głównych źródeł punktowych na terenie powiatu jasielskiego
w porównaniu z rokiem 2010 przedstawiają się następująco:
 wzrost całkowitej emisji zanieczyszczeń (o 1,1 %),
 wzrost emisji zanieczyszczeń pyłowych (o 17,1 %),
 spadek emisji zanieczyszczeń gazowych (o 0,8 %),
 spadek emisji dwutlenku siarki (o 14,6 %),
 wzrost emisji dwutlenku azotu (o 27,2%),
 spadek emisji tlenku węgla (o 10,7 %).
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.
W bilansie emisji zanieczyszczeń do powietrza dominują zakłady zlokalizowane na
terenie miasta Jasła. Największym emitentem zanieczyszczeń gazowych jest Orion
Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle. W 2011 r. zakład wyemitował do powietrza:
- 45,0 % ogólnej emisji dwutlenku siarki (w 2010 r. - 41,6 %),
- 71,8 % emisji dwutlenku azotu (w 2010 r. - 62,4 %),
- 45,8 % całkowitej emisji dwutlenku węgla (w 2010 r. - 42,7 %).
Zanieczyszczenia gazowe, odprowadzane do powietrza ze źródeł komunalnych,
administrowanych przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, stanowiły:
- 26,7 % łącznej emisji dwutlenku siarki (w 2010 r. - 24,3 %),
- 9,8 % emisji dwutlenku azotu (w 2010 r. - 13,0 %),
- 62,3 % tlenku węgla (w 2010 r. - 55,5 %).
Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń pyłowych są następujące zakłady
z terenu miasta Jasła:
- Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Pektowin” S.A. - 28,2 % (w 2010 r. - 11,5 %),
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - 24,3 % (w 2010 r. - 23,4%),
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- Zakład Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A.- 11,8 % (w 2010 r. - 19,1 %),
- Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie, Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle - 7,9 % (w 2010 r. -

11,5 %).
Łączna wielkość emisji pyłów z tych zakładów wynosi 140,96 Mg, co stanowi 73 %
ogólnej emisji zanieczyszczeń pyłowych w powiecie. Spadek emisji pyłów w odniesieniu do
roku poprzedniego wykazała Spółka z o.o. Orion Engineered Carbons, a także: Zakłady
Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A i Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie, Zakład Produkcji
Metalowej w Jaśle.

6. Jakość powietrza
Celem pomiarów jakości powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego
monitoringu środowiska (PMŚ), 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 [28], 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 opracowywania naprawczych programów
ochrony powietrza.
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 [21] określono wartości
dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu oraz pył PM2.5, dla którego
poziomy odniesienia zawarte zostały w dyrektywie 2008/50/WE [15].
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).
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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, 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).
Zaliczenie strefy o dużym obszarze do klasy C oznacza, że jakość powietrza na terenie
strefy nie spełniła określonych kryteriów także wówczas, gdy jakość ta jest generalnie dobra
na obszarze całej strefy, z wyjątkiem wydzielonych terenów o ograniczonym zasięgu. Nie
oznacza to konieczności prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości
powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich
działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (zwykle o ograniczonym zasięgu),
w tym opracowanie programu ochrony powietrza dla danego zanieczyszczenia i obszaru.
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim
za lata 2002-2011 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
.

Ryc.6.1.1. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych
w województwie podkarpackim uwzględnionych w ocenie jakości powietrza za 2011 r. (źródło:[4])
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Dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza województwo podkarpackie podzielone
zostało na dwie strefy: miasto Rzeszów jako strefa o liczbie mieszkańców przekraczającej
100 tys. oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka.
Przy sporządzaniu oceny jakości powietrza wykorzystane zostały wyniki pomiarów ze
stacji pomiarowych działających w ramach Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ),
nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Analizie
poddano wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń z 11 stacji i stanowisk
pomiarowych włączonych do wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza. Ich lokalizacja
przedstawiona została na ryc. 6.1.1.
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 2011 stanowiły wartości kryterialne obowiązujące
w ocenie jakości powietrza i określone w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu [21]:


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.). Na terenie uzdrowisk dla dwutlenku
siarki, 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[13], 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 [15], 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.;
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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 [15] termin osiągnięcia wartości
docelowej określonej dla ozonu w celu ochrony zdrowia ludzi 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
za 2011 r. są następujące:

jakości

powietrza

w

województwie

podkarpackim

1.

Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań na terenie województwa
podkarpackiego w roku 2011, 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 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,
- 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.

2.

Badania powietrza atmosferycznego prowadzone w 2011 r. oraz analiza wyników
pomiarów w ocenie rocznej wykazują duże zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10,
mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zostały
zaliczone do klasy C. Działania wynikające z tej klasyfikacji:
- 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 dotychczas dla rejonów przekroczeń w województwie
podkarpackim 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.
W 2011 r. na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono znaczne zanieczyszczenie
powietrza w zakresie pyłu PM2.5. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zostały
zaliczone do klasy C. Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:

3.
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- obowiązek opracowania dla stref miasto Rzeszów i podkarpackiej naprawczych
Programów Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM2.5 uwzględniających
zidentyfikowane rejony przekroczeń. 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 w województwie podkarpackim,
szczególnie na obszarach przekroczeń.
4.

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 metali tym samym lub lepszym poziomie oraz
dalsze monitorowanie poziomów ich stężeń w pyle PM10 w ustalonych punktach
pomiarowych.

5.

Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość
docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla 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 przez WIOŚ w Rzeszowie w kolejnych latach 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 2011 r. pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzone były na stacjach
pomiarów automatycznych (Jasło-Floriańska, Jasło-Sikorskiego) oraz na stanowiskach
pomiarów manualnych (Jasło-Sikorskiego) i stanowiskach metody pasywnej (JasłoSikorskiego).
Rejestrowane na stacjach automatycznych wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń
powietrza oraz dane meteorologiczne 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 2011 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.
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Tab.6.2.1. Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej jakości
powietrza w strefie podkarpackiej w 2011 r. (źródło:[4])
Liczba stanowisk
pomiarowych
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Rodzaj pomiarów

Zanieczyszczenie
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenki azotu
Pył PM10
Pył PM2,5
Arsen
Kadm
Nikiel
Ołów
Benzo(a)piren
Benzen
Ozon

automatyczne
automatyczne
automatyczne
manualne
automatyczne
manualne
manualne
manualne
manualne
manualne
pasywne
automatyczne

Tab. 6.2.2. Dopuszczalne poziomy dla substancji badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej jakości
powietrza w strefie podkarpackiej w 2011 r. (źródło:[21])
Zanieczyszczenie

jedna godzina
24 godziny
jedna godzina
rok kalendarzowy
24 godziny
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył PM 10
Ołów w pyle PM10
Benzen

Dopuszczalna częstość
przekraczania
dopuszczalnego poziomu
w roku
24 razy
3 razy
18 razy
35 razy
-

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
3
(g/m )
350
125
200
40
50
40
0,5
5

Okres uśredniania
wyników

Tab.6.2.3. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia
(wg Dyrektywy 2008/50/WE) (źródło: [15])
Zanieczyszczenie

Okres uśredniania
stężeń

Pył PM2.5

rok
kalendarzowy

Dopuszczalny
Poziom dopuszczalny w powietrzu
3
poziom substancji
powiększony o margines tolerancji (μg/m )
w powietrzu
3
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
(g/m )
25

30

29

29

28

27

26

26

25

Tab.6.2.4. Poziomy docelowe dla substancji badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej jakości
powietrza w strefie podkarpackiej w 2011 r. (źródło:[23])
Zanieczyszczenie
Arsen
Benzo(a)piren
Kadm
Nikiel
Ozon

Okres uśredniania
wyników pomiarów
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
8 godzin

*wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego

Docelowy
poziom
substancji
w powietrzu
3
6 ng/m
3
1 ng/m
3
5 ng/m
3
20 ng/m
3*
120 µg/m

Dopuszczana liczba dni
z przekroczeniami poziomu
docelowego w roku
kalendarzowym
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
25 dni
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Dwu t le n e k s iark i
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 2011 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. Maksymalne stężenie średniodobowe dwutlenku siarki
obliczone ze stężeń jednogodzinnych, wynosiło 38,7 µg/m3 (30,1% normy). Najwyższe
stężenie jednogodzinne SO2 wynosiło 88,4 g/m3 (25,3% normy).
140
120
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Ryc.6.2.1. Stężenia średniodobowe SO2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane w Jaśle w 2011 r.
(źródło: [4])

Rozkład średnich miesięcznych stężeń dwutlenku siarki, przedstawiony na ryc. 6.2.2
wskazuje, że w sezonie grzewczym wartości stężeń 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 i przez gospodarstwa domowe.
16
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Ryc.6.2.2. Zmienność średnich miesięcznych stężeń SO2 na stacji Jasło-Floriańska w 2011 r. (źródło: [4])
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Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki na stacji Jasło-Floriańska wynosiło
7,2 µg/m3 i było wyższe niż w 2010 r. 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 2005-2011 (źródło:[4])
Rok
badań

Typ pomiarów

3

Średnie stężenie
3)
roczne (µg/m

Zmiany stężeń rocznych SO2 (µg/m )
w latach 2005-2011

2005

manualny

3,86

2006

manualny/automatyczny

8,1

12

2007

automatyczny

9,3

10

2008

automatyczny

7,6

2009

automatyczny

8,9

4

2010

automatyczny

12,1

2

2011

automatyczny

7,2

14

8
6

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dwu t le n e k az o t u
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 g/m3 z częstością nie większą niż 18 razy
w roku.
W 2011 r. na stacji Jasło-Floriańska nie stwierdzono przekroczenia normy
średniorocznej dla pomiarów dwutlenku azotu. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu
wynosiło 18,0 g/m3 (45 % normy) i było wyższe niż w 2010 r.
Tab.6.2.6. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu na stacji Jasło-Floriańska w latach 2005-2011 (źródło:[4])
Rok
badań

Typ pomiarów

3

Średnie stężenie
3)
roczne (µg/m

2005

manualny

15,98

2006

manualny/automatyczny

15,9

2007

automatyczny

15,3

2008

automatyczny

15,9

2009

automatyczny

16,5

2010

automatyczny

17,1

2011

automatyczny

18,0

Zmiany stężeń rocznych NO2 (µg/m )
w latach 2005-2011
18
17
16
15
14
13
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

W Jaśle odnotowano jeden przypadek przekroczenia dopuszczalnej normy 1-godzinnej
dla dwutlenku azotu, wynoszącej 200 µg/m3. Maksymalne stężenie jednogodzinne na stacji
Jasło-Floriańska w dniu 19 października wynosiło 243,7 µg/m3 (121,9% normy).
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Na ryc. 6.2.3. przedstawiono przebieg zmienności maksymalnych stężeń
jednogodzinnych NO2 w poszczególnych dobach pomiarowych w 2011 r. na stacji JasłoFloriańska.
250
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Ryc.6.2.3. Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane
w Jaśle w 2011 r. (źródło: [4])

Be n z e n
Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy
lotnych związków organicznych. W 2011 r. w Jaśle substancja ta mierzona była na
stanowisku Jasło-Sikorskiego, metodą pasywną w dwunastu dwutygodniowych seriach
pomiarowych, równomiernie rozłożonych w ciągu roku.
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem ze względu na ochronę zdrowia ocenia
się w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 5 µg/m3.
5
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Ryc.6.2.4. Średnie roczne stężenia benzenu w Jaśle w latach 2005-2011 (źródło:[4])

Wyniki uzyskane w 2011 r. w Jaśle wskazują na dotrzymanie dopuszczalnego
poziomu średniorocznego benzenu w powietrzu. Średnie roczne stężenie tej substancji
wynosiło 1,9 μg/m3 (38 % poziomu dopuszczalnego) i było niższe niż w 2010 r. Na obszarze
województwa podkarpackiego średnie stężenia benzenu w 2011 r. kształtowały się
w przedziale 1,6-2,6 µg/m3 (32-52 % dopuszczalnej normy średniorocznej).
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Prowadzone od kilku lat badania w powietrzu wykazują znaczne różnice w stężeniach
benzenu w sezonach. W 2011 r. wartości stężeń zanotowane w czasie serii pomiarowych
w miesiącach letnich były cztery razy 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.
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM10, o średnicy równoważnej ziaren do 10 µm, jest
zanieczyszczeniem powstającym głównie w procesach spalania paliw w sektorze komunalnobytowym. 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 2011 r. na wszystkich stanowiskach pomiarowych
w województwie (Rzeszów, Przemyśl, Nisko, Mielec, Jasło, Krosno) stwierdzono
przekroczenia standardów imisyjnych, ustalonych dla tego zanieczyszczenia.
Pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, z wykorzystaniem
referencyjnych metodyk pomiarowych, wykonywane są w Jaśle od 2003 roku.
W 2011 r. monitoring poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 prowadzony był na
stanowisku Jasło-Sikorskiego.
Stężenie średnioroczne pyłu PM10 przekroczyło wartość dopuszczalną i wynosiło 40,6
3
µg/m (101,5% normy). Nie został dotrzymany również dobowy standard imisyjny pyłu
PM10, ponieważ odnotowano 90 przypadków stężenia dobowego PM10 przekraczającego
wartość 50 µg/m3 (dopuszcza się 35 przypadków).
Przekroczenia normy dobowej pyłu PM10 notowane były w okresie grzewczym,
najczęściej w marcu, lutym i listopadzie. Na ryc. 6.2.5 pokazano liczbę przekroczeń
dobowych PM10 w Jaśle w rozbiciu na miesiące.
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Ryc.6.2.5. Liczba przekroczeń dobowych stężeń PM10 w Jaśle w 2011 r. (źródło: [4])
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Ryc.6.2.6. Zmienność dobowych stężeń pyłu PM10 w zależności od prędkości wiatru na stacji w Jaśle
przy ul. Sikorskiego w 2011 r. (źródło: [4])

Na stacji pomiarowej Jasło-Floriańska prowadzone są pomiary parametrów
meteorologicznych, co pozwoliło na dokonano analizy wpływu warunków meteorologicznych
na wysokość zanotowanych stężeń pyłu PM10.
Czynnikami mającymi duży wpływ na rodzaj i tempo przemian zanieczyszczeń
zachodzących w atmosferze są: nasłonecznienie, temperatura powietrza, wilgotność,
intensywność opadów, prędkość wiatru. 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 przypadków
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przekroczenia normy dobowej PM10 w Jaśle miało miejsce przy prędkościach wiatru
mniejszych od 1 m/s.
Ryc. 6.2.6 obrazuje zależność wysokości zanotowanych na stacji Jasło-Sikorskiego
stężeń pyłu PM10 od prędkości wiatru.
Na poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 istotny wpływ miała temperatura
powietrza. Podstawowym paliwem stosowanym przez osoby fizyczne do ogrzewania domów
jest węgiel kamienny, co jest zasadniczą przyczyną, obserwowanego przy znacznych
spadkach temperatur, wzrostu emisji zanieczyszczeń pyłowych do atmosfer.
Na ryc. 6.2.7 przedstawiono wpływ temperatury na wysokość zanotowanych stężeń pyłu
PM10 na stacji Jasło-Sikorskiego w 2011 r.
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Ryc.6.2.7. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza na
stacji w Jaśle przy ul. Sikorskiego (źródło: [4])

Analizując wyniki stężenia pyłu PM10 w Jaśle w kontekście czasu, w którym
wystąpiło narażenie ludzi na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić
można, że zjawisko takie utrzymywało się przez 27% roku. W rozbiciu na miesiące
najbardziej niekorzystne warunki (ponad 60% czasu) wystąpiły w lutym, marcu i listopadzie
(ryc. 6.2.8).
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Ryc.6.2.8. Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w Jaśle w 2011 r. w kontekście wpływu na zdrowie
człowieka (źródło: [4])
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Zmiany poziomu pyłu zawieszonego PM10 w Jaśle w latach 2005-2011 obrazują
ryc. 6.2.9-6.2.10
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Ryc.6.2.9. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w Jaśle w latach 2005-2011 (źródło:[4])
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Ryc.6.2.10. Liczba przekroczeń dobowych stężeń PM10 w Jaśle w latach 2005-2011 (źródło:[4])

Py ł z awie s z o n y 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 [15]. Poziom dopuszczalny dla PM2.5 wynosi 25 g/m3.
W Jaśle na stacji Jasło-Sikorskiego pomiary pyłu PM2.5 prowadzone były przy użyciu
metody automatycznej. Z uwagi na przerwy w pracy stanowiska pomiarowego w ciągu roku,
roczna seria pomiarowa była niekompletna i nie obliczono stężenia średniorocznego pyłu
PM2.5. Dla rozpoznania prawdopodobnego poziomu stężenia tego zanieczyszczenia w Jaśle
dokonano przeliczenia wyników pyłu PM10 na PM2.5. Przewidywany z przeliczenia
PM10/PM2.5 poziom stężenia pyłu PM2.5 wyniósł 29,7 g/m3, przekraczając poziom
dopuszczalny.
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Me t ale w py le z awie s z o n y m PM1 0
W 2011 r. analiza pyłu zawieszonego PM10 pod kątem zawartości metali ciężkich arsenu, kadmu, niklu i ołowiu dla potrzeb oceny rocznej wykonana została w Jaśle na
stanowisku pomiarowym przy ul. Sikorskiego. Dla wymienionych substancji, z wyjątkiem
ołowiu, jako kryterium jakości wprowadzony został poziom docelowy Rozumiany jest 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. 6.2.7 zestawione zostały średnioroczne stężenia metali w pyle PM10, badanych
w Jaśle w latach 2007-2011 oraz w strefie podkarpackiej w 2011 r.
Tab.6.2.7. Stężenia metali w pyle PM10 w Jaśle w latach 2007-2010 i w strefie podkarpackiej w 2011 r. (źródło:[4])
Lata

JASŁO-FLORIAŃSKA
średnie
% wartości
stężenie
docelowej lub
1/
roczne
dopuszczalnej

2007
2008
2009
2010
2011

0,5 ng/m
3
0,8 ng/m
3
1,2 ng/m
3
1,4 ng/m
-

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

2007
2008
2009
2010
2011

2,6 ng/m
3
1,2 ng/m
3
1,1 ng/m
3
1,4 ng/m
-

3

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

2007
2008
2009
2010
2011

0,96 ng/m
3
0,6 ng/m
3
0,97 ng/m
3
1,0 ng/m
-

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

2007
2008
2009
2010
2011

0,01 µg/m
3
0,01 µg/m
3
0,02 µg/m
3
0,02 µg/m
-

3

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

1/

3

3

dotyczy ołowiu

JASŁO-SIKORSKIEGO
średnie
% wartości
stężenie
docelowej lub
1/
roczne
dopuszczalnej
Arsen
-

3
1,9 ng/m
3
1,7 ng/m
Kadm
-

3
1,6 ng/m
3
1,5 ng/m
Nikiel
-

3
1,4 ng/m
3
1,3 ng/m
Ołów
-

0,03
3
µg/m
0,03
3
µg/m

STREFA PODKARPACKA
średnie
% wartości
stężenia
docelowej lub
1/
roczne
dopuszczalnej

-

-

-

31,7
28,3

3
1,4-1,9 ng/m
3
1,3-3,3 ng/m

23,3-31,7
21,7-55,0

-

-

-

32,0
30,0

3
0,8-1,6 ng/m
3
1,1-2,1 ng/m

16,0-32,0
22,0-42,0

-

-

-

7,0
6,5

3
1,0-1,6 ng/m
3
1,1-1,9 ng/m

5,0-8,0
5,5-9,5

-

-

-

6,0
6,0

3
0,02-0,07 µg/m
3
0,02-0,06 µg/m

4,0-14,0
4,0-12,0

Badania wykonane w 2011 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 WWA, ze względu na jego
rozpowszechnienie w środowisku naturalnym i bardzo silną aktywność rakotwórczą, należy
benzo(a)piren. Benzo(a)piren w powietrzu na obszarze miasta pochodzi głównie ze spalania
paliw stałych na cele grzewcze oraz z emisji zanieczyszczeń przez środki transportu.
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 2011 r. w wojewódzkiej sieci monitoringu
jakości powietrza wykazały przekroczenie wartości docelowej na wszystkich stanowiskach
pomiarowych (ryc. 6.2.11). Najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu, wynoszące
7,5 ng/m3 (750% poziomu odniesienia), odnotowano w Przemyślu. Na pozostałych
stanowiskach pomiarowych średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu zawierały się w przedziale
4,1-5,5 ng/m3 (410-550% wartości docelowej).
8

stężenie średnioroczne

B(a)P [ng/m3]

7

poziom docelowy

6
5
4
3
2
1
Rzeszów Szopena

PrzemyślPl.Dominikański
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Mielec-Zarząd
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Krosno-Kletówki

JasłoSikorskiego

0

Ryc.6.2.11. Stężenia średnioroczne B(a)P w województwie podkarpackim w 2011 r. (źródło: [4])

Na stanowisku pomiarowym w Jaśle średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu wynosiło
5,5 ng/m3. Stężenia średniotygodniowe kształtowały się w przedziale 0,1-22,5 ng/m3.
Najwyższe stężenia benzo(a)pirenu zanotowane zostały w marcu – 22,5 ng/m3 i w lutym –
17,4 ng/m3.
Wyniki badań wykazują bardzo dużą korelację stężeń benzo(a)pirenu z poziomami
stężeń pyłu PM10, a tym samym z sezonami letnim i zimowym. W okresach styczeńkwiecień i październik-grudzień stężenia benzo(a)pirenu znacznie przekraczały wartość
1 ng/m3. Od maja do września stężenie benzo(a)pirenu były niskie, kształtowały się na
poziomie 0,1-1,0 ng/m3. Na ryc. 6.2.12 przedstawiono przebieg tygodniowych stężeń
benzo(a)pirenu i dobowych stężeń pyłu PM10 w Jaśle.

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2011 R.

41

250

25

6-12

20-12

22-11

8-11

25-10

11-10

27-09

13-09

30-08

16-08

2-08

19-07

5-07

21-06

7-06

24-05

10-05

26-04

0
12-04

0
28-03

5

14-03

50

28-02

10

14-02

100

31-01

15

17-01

150

Ryc.6.2.12. Przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)piranu i stężeń dobowych pyłu PM10 w Jaśle w 2011 r.
(źródło: [4])

Tab.6.2.8. Stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 w Jaśle w latach 2007-2011 (źródło:[4])

Lata
2007
2008
2009
2010
2011

JASŁO-FLORIAŃSKA
średnie stężenie % wartości
3
roczne (ng/m )
docelowej
4,5
450
3,4
340
4,5
450
4,2
420
-

JASŁO-SIKORSKIEGO
średnie stężenie % wartości
3
roczne (ng/m )
docelowej
5,4
540
5,5
550

Oz o n
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 2011 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 11 dób pomiarowych
z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym kroczącym powyżej 120 µg/m3. Średnia trzyletnia
ilości dni z maksymalnymi 8-godzinnymi stężeniami ozonu przekraczającymi poziom
120 µg/m3 za okres 2009-2011 w Jaśle wynosi 7,3.
Na ryc. 6.2.13 przedstawiono maksymalne stężenia 8-godzinne w poszczególnych
dobach pomiarowych w Jaśle.
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Ryc. 7.4.1. Maksymalne stężenia ośmiogodzinne
ozonu, zanotowane w Jaśle
w 2011
r. (źródło: [8])
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Ryc. 6.2.13. Maksymalne stężenia ośmiogodzinne ozonu, zanotowane w Jaśle w 2011 r. (źródło:[4])

6.3. Wyniki oceny jakości powietrza w Magurskim Parku Narodowym
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.
Badany obszar pozbawiony jest punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Stan
atmosfery w znacznym stopniu kształtowany jest przez napływ powietrza z kierunków
południowych i południowo-zachodnich.
Pomiary prowadzone na stanowisku Żydowskie wskazują, że poziom zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu jest niewielki i nie przekracza ustalonych
standardów jakości.
Dane pomiarowe stanowiły podstawę do klasyfikacji strefy podkarpackiej ze względu na
ochronę roślin w ocenie za rok 2011. Strefa podkarpacka zaliczona została do klasy A zarówno
w zakresie dwutlenku siarki, jak i tlenków azotu.
Dwutlenek siarki
Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki w kryterium ochrony roślin
ocenia się w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego dla rocznego czasu
uśredniania stężeń, wynoszącego 20 g/m3. Ponadto określony został dopuszczalny poziom
stężenia dwutlenku siarki w okresie zimowym, tj. w okresie od 1 października do 31 marca,
który wynosi 20 g/m3.
W 2011 r. średnia roczna wartość stężenia dwutlenku siarki na stanowisku
pomiarowym Żydowskie wynosiła 3,5 µg/m3, co stanowi 17,5% wartości stężenia
dopuszczalnego, ustalonego na poziomie 20 g/m3. W porze zimowej średnie stężenie
osiągnęło poziom 3,3 g/m3 , tj. 16,5 % wartości dopuszczalnej (tab. 6.3.1.).
Rozkład miesięcznych stężeń dwutlenku siarki na stanowisku w Magurskim Parku
Narodowym wskazuje na niski poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki.
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We wrześniu i grudniu zanotowano podwyższone stężenia dwutlenku siarki, natomiast
w pozostałych miesiącach stężenia kształtowały się poniżej granicy oznaczalności metody
badawczej, wynoszącej 5 µg/m3 (dla celów obliczenia średniej przyjęto połowę granicy
oznaczalności).
Tab.6.3.1. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki na stanowisku pomiarowym Żydowskie
w latach 2004-2011 (źródło:[4])

Lata

dla roku

Średnie stężenie
SO2
dla pory zimowej (X-III)

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

µg/m
9,4
8,7
7,2
5,23
6,7
5,6
4,3
3,3

NO2
dla roku

3

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

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

Tle n k i az o t u
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.
W 2011 r. stężenie średnioroczne dwutlenku azotu wynosiło 4,3 µg/m3, co stanowi
14,3 % poziomu dopuszczalnego. Z uwagi na to, iż miesięczne stężenia NO2 nie przekroczyły
poziomu granicy oznaczalności metody badawczej, dla obliczenia średniej rocznej przyjęto
połowę wartości granicy.

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.
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Obowiązek badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wynika
z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska [28]. WIOŚ w Rzeszowie prowadzi okresowe
badania poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze województwa podkarpackiego w
ramach systemu Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Badania prowadzone są
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku [19].
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:
- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
- w pozostałych miastach,
- na terenach wiejskich.
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych wykonywana jest na podstawie
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [18]. Zgodnie
z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz wynosi 7 V/m.
W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził na obszarze powiatu jasielskiego
badania poziomów pól elektromagnetycznych w 3 punktach pomiarowych. Dwa punkty
pomiarowe zlokalizowane były na terenie miasta Jasła, w rejonie ul. Basztowej
i ul. Madejewskich. Jeden z punktów położony był na obszarze wiejskim, w miejscowości
Skołyszyn (gmina Skołyszyn).
Na ryc. 7.1 przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu
poziomów
pół
elektromagnetycznych
oraz
wyniki
badań
poziomów
pół
elektromagnetycznych wykonanych w 2011 r. na terenie powiatu jasielskiego.

Legenda:
miasta
tereny wiejskie
granica powiatu
punkt pomiarowy

Ryc.7.1. Lokalizacja punktów monitoringu poziomów pół elektromagnetycznych oraz wyniki badań poziomów
pół elektromagnetycznych przeprowadzonych w 2011 r. na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[10])
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8. Działalność kontrolna
W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się 242 zakłady zlokalizowane na terenie
powiatu jasielskiego.
W 2011 r. przeprowadzono ogółem 52 kontrole w 47 jednostkach organizacyjnych
działających na terenie powiatu jasielskiego, w tym 37 kontroli u 32 przedsiębiorców
działających na terenie miasta Jasła.
Ustalenia kontroli wykazały, że nie wszyscy przedsiębiorcy w pełni przestrzegają
wymagań ochrony środowiska. Wystąpiły przypadki m.in. braku uregulowań formalnoprawnych w zakresie korzystania ze środowiska, nie wywiązywania się przedsiębiorców
z obowiązku prowadzenia okresowych pomiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska,
a także prezentowania ich właściwemu organowi ochrony środowiska. Nie przedkładali
również Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu
Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie
korzystania ze środowiska oraz nie prowadzili ewidencji wytwarzanych odpadów. Ponadto
nie wywiązywali się z obowiązków zawartych w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji.
Naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska stwierdzane podczas kontroli,
skutkowały podejmowaniem w stosunku do winnych tych naruszeń działań mających na celu
wyegzekwowanie przestrzegania przepisów, poprzez nałożenie grzywny w drodze mandatu
karnego i wydawanie zarządzeń pokontrolnych, zobowiązujących przedsiębiorców do
usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości stanowiły podstawę do wydania
13 zarządzeń pokontrolnych, zobowiązujących przedsiębiorców do ich usunięcia i jednego
mandatu karnego. Obowiązki określone w zarządzeniach pokontrolnych zostały wykonane,
o czym przedsiębiorcy pisemnie poinformowali WIOŚ.
W roku 2011 z terenu miasta Jasła kontrolą objęte zostały m.in.: Lotos Asfalt
Sp. z o.o. w Jaśle, Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. (do dnia 3.10.2011 r. Evonik Black
Carbon Sp. z o.o. w Jaśle) oraz MPGK Sp. z o.o. w Jaśle - Zakład Energetyki Cieplnej –
Kotłownia Hankówka, które stanowią znaczące źródła emisji gazów i pyłów do powietrza.
LOTOS ASFALT Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Jaśle prowadzi produkcję asfaltów
przemysłowych, drogowych, drogowych specjalnych i lepiku asfaltowego , produkcję
specyfików asfaltowych i emulsji asfaltowych. W 2011 r. Spółka zakończyła inwestycję pn.
”Budowa instalacji do produkcji asfaltu modyfikowanego”, „Budowa oksydatora 1080 OK-6
i rozbudowa kolejowego frontu rozładowczego”, „Budowa zbiornika magazynowego surowca
do produkcji asfaltów o poj. 1000m3 wraz z instalacjami”.
Po zakończeniu prac inwestycyjnych i oddaniu instalacji do eksploatacji LOTOS
ASFALT Sp. z o.o. zleciła wykonanie pomiarów emisji hałasu do środowiska. Na podstawie
przeprowadzonych badań i analizy wyników nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej
emisji hałasu do środowiska określonej w pozwoleniu. Spółka zleciła także wykonanie
pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Analiza wyników wykonanych pomiarów nie
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wykazała przekroczeń dopuszczalnej wielkości emisji pyłów i gazów do powietrza
w odniesieniu do posiadanego pozwolenia.
Instalacje należące do Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle oraz Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakładu Energetyki Cieplnej w Jaśle Kotłownia „Hankówka” zostały objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do
emisji. W związku z czynnościami związanymi z weryfikacją rocznych raportów emisji CO2,
w 2011 roku przeprowadzone zostały w ww. jednostkach kontrole.
Orion Engineered Carbons Sp. z o.o. w Jaśle posiada Elektrociepłownię, w której
eksploatowany jest jeden kocioł węglowy OR-32 do celów produkcji pary. Spółka
zakwalifikowana została do grupy emisyjnej A i posiada zezwolenie na uczestnictwo we
wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji wydane decyzją Wojewody
Podkarpackiego ze zmianami wprowadzonymi decyzją
Marszałka Województwa
Podkarpackiego.
Kotłownia „Hankówka” Zakładu Energetyki Cieplnej w Jaśle Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. dostarczająca energię cieplną na
potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla miasta Jasła, wyposażona jest
łącznie w 6 kotłów węglowych: jeden kocioł typu WF-7, trzy kotły typu WR-5 i dwa kotły
typu WR-8M . Łączna moc cieplna kotłowni wynosi 47,5 MW. Jednostka zakwalifikowana
została do grupy emisyjnej A, posiada zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym
systemie handlu uprawnieniami do emisji wydane decyzją Starosty Jasielskiego.
Przedsiębiorstwa opracowały i wdrożyły „Plan monitorowania wielkości emisji CO2”,
które sporządzone zostały zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie sposobu
monitorowania wielkości emisji substancji objętych wspólnotowym systemem handlu
uprawnieniami do emisji [24].
Weryfikacje rocznych raportów emisji CO2 przeprowadzone w ww. podmiotach
w 2011 r. wykazały, że wszystkie dane w „Rocznych raportach ….” podane zostały
prawidłowo i nie występują niezgodności w odniesieniu do procedury monitorowania
określonej w posiadanych zezwoleniach.
Ponadto w 2011 r. przeprowadzono kontrolę w firmie „EKOMAX” Produkcja Handel
Usługi J. Kotulak, prowadzącej Sortownię Odpadów Komunalnych w Wolicy.
Przedsiębiorca, w wyniku prowadzonej działalności, wytwarza odpady niebezpieczne i inne
niż niebezpieczne, prowadzi odzysk odpadów (sortowanie i wytwarzanie paliwa
alternatywnego), zbieranie oraz transport odpadów.
Z ustaleń dokonanych w trakcie kontroli wynika, że podmiot posiada uregulowany
stan formalno-prawny w zakresie prowadzonej działalności. Przedsiębiorca odbierał odpady
komunalne z terenu Gmin: Skołyszyn, Krempna, Brzyska, Osiek Jasielski, Dębowiec i miasta
Jasła. Na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych firma
posiada stosowne zezwolenia udzielone decyzjami organów samorządowych. W trakcie
kontroli stwierdzono, że zezwolenia Wójtów Gmin: Skołyszyn, Krempna i Dębowiec nie
zawierały zapisów zobowiązujących Przedsiębiorstwo Produkcja Handel Usługi EKOMAX
Kotulak Jerzy do ograniczenia kierowanych do składowania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji. Do wójtów tych gmin skierowano wystąpienia pokontrolne
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informujące o ustaleniach kontroli oraz wskazujące na braki w wydanych zezwoleniach
w stosunku do wymagań ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [29].
WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził kontrolę Fabryki Armatur JAFAR S.A. w Jaśle –
Wydział Produkcyjny Nr 1 w Skołyszynie w zakresie spełniania wymagań ochrony
środowiska. Kontrola obejmowała m.in. realizację obowiązków zawartych w decyzji Starosty
Jasielskiego, dotyczącej ograniczenia oddziaływania na środowisko poprzez ograniczenie
emisji pyłów ze stanowiska modyfikacji żeliwa. Kontrola wykazała, że Spółka opracowała
koncepcję wykonania modernizacji układu odpylania stanowiska sferoidyzacji żeliwa oraz
montaż pieca obrotowego, a w przypadku dalszej eksploatacji żeliwiaka modernizację
istniejącej instalacji redukcji emisji pyłów, polegającą na zastąpieniu odpylania mokrego
odpylaniem suchym, przy użyciu wysokosprawnych urządzeń filtracyjnych. W trakcie
czynności kontrolnych na terenie Wydziału Produkcyjnego Nr 1 w Skołyszynie prowadzone
były prace związane z budową nowych hal, wymianą sieci kanalizacyjnej oraz prace związane
z montażem poszczególnych maszyn i urządzeń.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2011 roku otrzymał
25 wniosków o podjęcie interwencji z terenu powiatu jasielskiego. Załatwiając powyższe
wnioski w ramach posiadanych kompetencji przeprowadzono 2 kontrole, a 23 sprawy
przekazano do załatwienia według właściwości innym organom.
W październiku 2011 r. do Delegatury w Jaśle wpłynął wniosek o podjęcie interwencji
w sprawie uciążliwości zapachowych pochodzących z terenu byłej Rafinerii Nafty Jasło.
W ramach załatwiania wniosku, w trakcie kontroli przeprowadzonej w Lotos Asfalt Sp. z o.o.
w Gdańsku Zakładzie Produkcyjnym w Jaśle dokonano sprawdzenia poprawności
funkcjonowania eksploatowanych instalacji. Ustalono, że procesy produkcyjne oraz
eksploatacja instalacji prowadzone były prawidłowo. Ponadto ustalenia w sprawie wykazały,
że instalacje należące obecnie do Zakładu Rafineryjnego JASŁO Sp. z o.o. w Jaśle, w okresie
występowania uciążliwości zapachowych nie były eksploatowane, a instalacja do produkcji
sadzy w Spółce Orion Engineered Carbons pracowała bez zakłóceń. Stwierdzono natomiast,
że podczas występowania uciążliwości zapachowych w Orion Engineered Carbons Sp. z o.o.
prowadzono proces grzania i rozładunku surowca z cystern kolejowych. W związku
z powyższym Prezesa Zarządu Spółki poinformowano, że przedsiębiorca podejmując
działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do
zapobiegania temu oddziaływaniu oraz zapewnić przestrzeganie wymagań ochrony
środowiska przez odpowiednią organizację pracy i podejmowanie odpowiednich działań
w przypadku powstania zakłóceń w procesach technologicznych i operacjach technicznych
w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska.
W związku z interwencją mieszkańców ulicy Igielnej w sprawie nadmiernej emisji
hałasu i uciążliwości zapachowej, spowodowanej działalnością gastronomiczną prowadzoną
przez Wyroby Cukiernicze „KEKS” Sp.j. A. Śliż, S. Gorczyca, Sz. Maciejowski,
D. Skrzyszowska zs. w Sławęcinie, inspektorzy WIOŚ przeprowadzili kontrolę w ww.
podmiocie. Ustalenia kontroli nie wykazały nieprawidłowości w zakresie spełniania
wymagań ochrony środowiska, będących w kompetencji Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska.
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Poważne Awarie
Aktualnie w rejestrze zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii
prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajdują się
3 zakłady zakwalifikowane do zakładów z grupy Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej:
1.
LOTOS JASŁO S.A.
2.
ORION Engineered Carbons Sp. z o.o.
3.
Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o.
Do grupy powyższych zakładów LOTOS JASŁO S.A. i ORION Engineering Carbons
Sp. z o.o. zostały zakwalifikowane ze względu na posiadane ilości wykorzystywanych
produktów, natomiast Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o. ze względu na
posiadane max. wielkości magazynowe substancji wykorzystywanych do produkcji.
Ponadto na terenie powiatu jasielskiego znajduje się 8 podmiotów, których działalność
może stanowić przyczynę powstania poważnej awarii. Zakłady te traktowane są jako
potencjalni sprawcy poważnych awarii i zostały ujęte w jednolitym systemie informacji
o zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
Wszystkie wyżej wymienione podmioty, których działalność przemysłowa może być
przyczyną wystąpienia poważnej awarii przemysłowej objęte są przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie kontrolami. W 2011 roku na terenie powiatu
jasielskiego kontrolami objęto wszystkie zakłady zakwalifikowane do grupy Zakładów
Dużego Ryzyka.
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