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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 [9].
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 - stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (źródło:[9])
Ludność
Gmina

Gmina miejska
Jasło
Gmina miejskowiejska
Kołaczyce
miasto
wieś
Gminy wiejskie
Brzyska
Dębowiec
Jasło
Krempna
Nowy Żmigród
Osiek jasielski
Skołyszyn
Tarnowiec
POWIAT
JASIELSKI

Powierzchnia w
km2

ogółem

na 1
km2

Użytki rolne w
ha
w tym
grunty
ogółem
orne w
%

Lesistość
w%

Podmioty
gospodarki
narodowej
w rejestrze
REGON

37

36918

1011

2172

64,3

4,5

3636

61
7
54

9099
1462
7637

149
204
142

3305
451
2854

68,3
70,7
67,9

33,9
19,6
35,8

400
98
302

45
86
93
205
104
60
78
62

6426
8619
16277
2004
9377
5410
12476
9183

143
100
175
10
91
90
159
147

3011
5155
6823
4040
6721
3749
5368
4799

76,5
66,6
73,5
21,5
73,5
63,8
75,6
70,0

24,9
33,3
16,9
74,8
29,3
29,2
21,5
17,7

264
440
915
108
467
258
601
451

831

115789

139

45143

66,5

36,9

7540

Ponad 30% ludności powiatu stanowią mieszkańcy miasta Jasła. Średnia gęstość
zaludnienia wynosi 139 osób na km2. Wśród gmin wiejskich najmniejsze zaludnienie posiada
gmina Krempna (10 osób na km2), natomiast największe gmina Jasło (175 osób na km2)
i gmina Skołyszyn (159 osób na km2).
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Duży udział w formach pokrycia terenu w powiecie jasielskim mają tereny rolne
(54,3%). Przeważają grunty orne, które w gminach: Brzyska i Skołyszyn stanowią ponad 75%
powierzchni użytków rolnych.
Lasy w powiecie jasielskim zajmują 36,9 % powierzchni. Największe obszary leśne
znajdują się w gminie Krempna (74,8 %), która 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 [7]:
- 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, Liwosz, Kościół w Skalniku, Łąki nad Młynówką.
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 zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza
(tzw. niska emisja);
- transport samochodowy, który wpływa przede wszystkim na wzrost zanieczyszczenia
powietrza produktami spalania paliw oraz powoduje 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 stanowić przyczynę
niekorzystnych zjawisk, takich jak: zakwaszanie i chemizacja gleb, erozja
powierzchniowa, eutrofizacja rzek, ograniczenie 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.
-
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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
Jasła. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne cechują obszary położone w południowej części
powiatu, o niewielkim zaludnieniu, pozbawione źródeł emisji przemysłowych do środowiska.
W 2012 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 jakości gleby i ziemi,
- monitoring pól elektromagnetycznych.
Wykonawcą pomiarów i badań w ramach monitoringu wód podziemnych jest
Państwowy Instytut Geologiczny, natomiast monitoring jakości gleb i ziemi prowadzi Instytut
Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W pozostałych podsystemach wykonawcą
badań jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
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 zubożającymi warstwę ozonową 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.
Powyższe zadania 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/.

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2012 R.

5

2. Jakość wód w rzekach
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu
Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały na podstawie Programu
monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012 [4], 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. Jednym
z narzędzi służących do osiągnięcia celów środowiskowych jest monitoring wód.
Podstawowym celem prowadzenia badań monitoringowych wód powierzchniowych
jest dostarczenie spójnej i pełnej informacji o stanie ekologicznym (lub potencjale
ekologicznym w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanie 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.
Sztuczna część wód oznacza część wód powierzchniowych powstałą na skutek działalności
człowieka.
Dla jednolitych części wód powierzchniowych, położonych na obszarach chronionych
wyznaczonych w celu ochrony wód użytkowanych przez ludzi oraz dla zachowania siedlisk
i gatunków bezpośrednio zależnych od wody, 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 [3]:
- 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,
- obszary narażone na zanieczyszczenia związkami azotu, pochodzącymi ze źródeł
rolniczych,
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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
wyróżniono 28 naturalnych części wód i 4 silnie zmienione części wód.
Spośród obszarów chronionych, wyznaczonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej 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.
-

Tab. 2.1. Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych realizowanego
na terenie powiatu jasielskiego w latach 2010-2012 (źródło:[4])
Nazwa i kod ocenianej jednolitej
części wód powierzchniowych
Wisłoka do Reszówki
PLRW2000122181334
Krempna
PLRW200012218136
Kłopotnica
PLRW200012218189
Wisłoka od Ryja do Dębownicy
PLRW2000142181959
Wisłoka od Dębownicy do Ropy
PLRW200014218199
Olszynka
PLRW2000122182899
Ropa od Sitniczanki do ujścia
PLRW200014218299
Jasiołka od Chlebianki do ujścia
PLRW200014218499

Nazwa i kod punktu
pomiarowo-kontrolnego
Wisłoka – Świątkowa 1/
PL01S1601_1885
Potasówka - Folusz
PL01S1601_3266
Wisłoka – Żółków 2/
PL01S1601_1887
Wisłoka – Żółków 2/
PL01S1601_1887
Wisłoka - Gądki
PL01S1601_1888
Olszynka – Ołpiny 3/
PL01S1501_2183
Olszynka - Święcany
PL01S1601_1892
Ropa - Topoliny
PL01S1601_1891
Jasiołka - Jasło
PL01S1601_1896

Km
rzeki

Program badań w latach 2010-2012

150,5

MDRW, MORW, MOEURW, MONARW,
MORYRW

1,1

MORW, MOEURW, MONARW, MOPIRW
MORW, MOEURW, MONARW, MORYRW

108,6
MOPIRW
105,5

MORW, MOEURW

10,2

MORW, MOEURW

9,3
3,0
0,3

MDRW, MORW, MOEURW, MONARW,
MORYRW
MORWS, MOEURWS, MONARWS,
MORYRWS, MBRWS
MORW, MOEURW, MORYRW

Objaśnienia do tabeli:
1/
Ppk Wisłoka – Świątkowa służy do oceny stanu grupy jednolitych części wód, obejmującej jcw Wisłoka do Reszówki i jcw Krempna.
2/
Wyniki badań uzyskane w ppk Wisłoka - Żółków służą do oceny stanu wód jednolitych części wód: Wisłoka od Ryja do Dębownicy i Wisłoka od
Dębownicy do Ropy.
3/
Ppk Olszynka – Ołpiny w jcw Olszynka położony jest na obszarze województwa małopolskiego
Kody programów badawczych:
MDRW
- monitoring diagnostyczny;
MORW/MORWS
- monitoring operacyjny (wody naturalne/silnie zmienione);
MOEURW/MOEURWS
- monitoring na obszarach chronionych - obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
ze źródeł komunalnych (wody naturalne/silnie zmienione);
MONARW/MONARWS - monitoring na obszarach chronionych - obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie (wody naturalne/silnie zmienione);
MORYRW/MORYRWS - monitoring na obszarach chronionych - obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb; wody
naturalne/silnie zmienione);
MOPIRW
- monitoring na obszarach chronionych wyznaczonych do ujmowania wody do zaopatrzenia ludności w wodę pitną;
MBRWS
- monitoring badawczy na wodach silnie zmienionych.
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W latach 2010-2012 badania wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego
prowadzone były w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych (rys.2.1, tab.2.1). Wyniki badań
posłużyły do oceny stanu wód w 8 jednolitych częściach wód powierzchniowych Każdemu
punktowi przypisane zostały programy badań i każdy punkt w ciągu 3-letniego cyklu
wodnego objęty został co najmniej jednym rocznym cyklem badawczym.

10 km

Rys.2.1. Mapa rozmieszczenia monitoringowych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód
powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[4], [10],[11]).

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.
W 2013 r. WIOŚ wykona zbiorczą ocenę stanu wód badanych w województwie
podkarpackim za lata 2010-2012, podsumowującą wyniki prac zrealizowanych w ramach
monitoringu wód powierzchniowych w 3-letnim cyklu badawczym. W związku ze zmianą
wartości granicznych ustalonych dla poszczególnych klas jakości dla elementów
biologicznych i zmianą sposobu oceny niektórych elementów jakości, Główny Inspektor
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Ochrony Środowiska polecił wykonanie weryfikacji ocen stanu wód za 2010 i 2011 r. oraz
wykonanie oceny stanu wód za 2012 r. wg nowych zasad, określonych w wytycznych
GIOŚ [2]. Jako nowy element wprowadzone zostało dziedziczenie oceny, czyli aktualizacja
wykonanej oceny stanu wód o wyniki uzyskane w kolejnym roku realizacji monitoringu wód
powierzchniowych. Powyższe prace są w trakcie realizacji, w związku z czym w niniejszym
opracowaniu została zaprezentowana wstępna ocena stanu wód za lata 2010-2012. Zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011)
rocznych ocen stanu wód dokonuje się najpóźniej do końca I półrocza.

2.1. 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
fizykochemiczne i chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych
i niesyntetycznych 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. Program monitoringu
operacyjnego obejmuje badania w obligatoryjnym zakresie wskaźników, do których należą
wybrane elementy biologiczne najbardziej wrażliwe na presję, której badana jednolita część
wód jest poddana oraz podstawowe wskaźniki fizykochemiczne. Oznaczane są także wybrane
wskaźniki chemiczne z grupy substancji niebezpiecznych, których źródła występują
w badanej zlewni i które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska wodnego.
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 (2011).
Klasyfikacja i ocena stanu jednolitej części wód dotyczy wszystkich cieków wchodzących
w jej skład.
W celu wykonania klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitej części wód
powierzchniowych (lub potencjału ekologicznego dla silnie zmienionych i sztucznych części
wód) 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. Stan ekologiczny części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez
nadanie im jednej z pięciu klas jakości:
I klasa - stan bardzo dobry
II klasa - stan dobry
III klasa - stan umiarkowany

IV klasa
V klasa

- stan słaby
- stan zły
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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
(2011). Stan chemiczny klasyfikowany jest jako „dobry” lub „poniżej dobrego”.
Stan jednolitych części wód powierzchniowych ocenia się, porównując wyniki
klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych
sztucznych lub silnie zmienionych z wynikami klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych
części wód powierzchniowych. Klasyfikacja stanu wód w przypadku braku badań
któregokolwiek z elementów oceny stanu/potencjału ekologicznego jest możliwa wtedy, gdy
elementy biologiczne lub fizykochemiczne osiągają stan poniżej dobrego. Stan wód jest
wypadkową stanu/potencjału ekologicznego i chemicznego, a określa go gorszy ze stanów.
Na podstawie badań wykonanych w latach 2010-2012 w wyznaczonych punktach
pomiarowo-kontrolnych w zlewni Wisłoki dokonano klasyfikacji stanu ekologicznego
w 7 jednolitych częściach wód:
- Wisłoka do Reszówki,
- Krempna,
- Kłopotnica,
- Wisłoka od Ryja do Dębownicy
- Wisłoka od Dębownicy do Ropy
- Olszynka,
- Jasiołka od Chlebianki do ujścia
oraz potencjału ekologicznego w części wód Ropa od Sitniczanki do ujścia.
Stan ekologiczny monitorowanych części wód Wisłoki sklasyfikowany został jako
dobry (II klasa). Stan ekologiczny jednolitej części wód 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.
Oceny stanu ekologicznego jednolitej części wód Olszynka dokonano na podstawie
badań wykonanych w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych, położonych na terenie
województwa małopolskiego i podkarpackiego. Stan ekologiczny tej części wód określony
został jako umiarkowany.
Według badań wykonanych w 2010 r. stwierdzono, że stan ekologiczny jednolitej
części wód Jasiołka od Chlebianki do ujścia jest umiarkowany (III klasa).
W ramach monitoringu diagnostycznego, w punktach pomiarowo-kontrolnych Wisłoka
– Świątkowa i Olszynka - Święcany, wykonane zostały badania substancji priorytetowych
i innych, na podstawie których dokonuje się klasyfikacji stanu chemicznego wód. Oznaczono
ponad 40 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.
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Spośród badanych substancji, na poziomie oznaczalnym występowały tylko niektóre
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), a w przypadku Olszynki także kadm,
ołów, rtęć, i nikiel. Oznaczone wartości stężeń substancji niebezpiecznych nie przekroczyły
środowiskowych norm jakości. Zawartość w wodzie pozostałych substancji kształtowała się
poniżej granicy oznaczalności stosowanych metod badawczych. Stan chemiczny części wód
Wisłoka do Reszówki oraz Olszynka 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 były w latach 2010-2012.
Badania wykonane w 2012 r. wykazały, że stężenia WWA oznaczone w rzece Wisłoce
w Jaśle przekroczyły środowiskowe normy jakości (tab.2.1.1).
Tab. 2.1.1. Wyniki badań wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w punkcie pomiarowokontrolnym Wisłoka – Gądki w latach 2009-2012 (źródło:[12]).
Lata

Benzo(a)piren (µg/l)

0,0035
0,0052
0,0021
0,0049

stężenie
maksymalne
0,0088
0,0126
0,0030
0,0152

0,05

0,1

stężenie średnie
2009
2010
2011
2012
Środowiskowe
normy jakości (µg/l)

Suma: benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten (µg/l)

Suma: benzo(g,h,i)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren (µg/l)

stężenie średnie

stężenie średnie

0,0054
0,0074
0,0037
0,0064

0,0024
0,0020
0,0007
0,0028

0,03

0,002

W wyniku wstępnej klasyfikacji jednolitych części wód na obszarze powiatu
jasielskiego w latach 2010-2012 stwierdzono, że:
• w jednolitej części wód Wisłoka do Reszówki oraz Krempna stan wód był dobry, przy
dobrym stanie ekologicznym i dobrym stanie chemicznym,
• w jednolitej części wód Wisłoka od Ryja do Dębownicy stan ekologiczny wód był dobry,
• w jednolitej części wód Wisłoka od Dębownicy do Ropy stan wód był zły, przy bardzo
dobrym stanie ekologicznym i stanie chemicznym poniżej dobrego,
• w jednolitej części wód Kłopotnica stan ekologiczny wód był bardzo dobry,
•

w jednolitej części wód Olszynka stan wód był zły, przy umiarkowanym stanie
ekologicznym i dobrym stanie chemicznym,

•

w jednolitej części wód Ropa od Sitniczanki do ujścia stan wód był zły, przy słabym
stanie ekologicznym,

•

w jednolitej części wód Jasiołka od Chlebianki do ujścia stan wód był zły, przy
umiarkowanym stanie ekologicznym.

Zweryfikowane wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu
chemicznego i stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w latach
2010-2011 oraz wyniki klasyfikacji dla wód badanych w 2012 r. zostały przedstawione
w tab.2.1.2 oraz na rys.2.1.1-2.1.3.
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Tab. 2.1.2. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego
w latach 2010-2012 (źródło:[12])

Nazwa i kod ocenianej jednolitej
części wód powierzchniowych

Wisłoka do Reszówki
PLRW2000122181334
Krempna
PLRW200012218136
Kłopotnica
PLRW200012218189
Wisłoka od Ryja do Dębownicy
PLRW2000142181959
Wisłoka od Dębownicy do Ropy
PLRW200014218199
Olszynka
PLRW2000122182899
Ropa od Sitniczanki do ujścia
PLRW200014218299
Jasiołka od Chlebianki do ujścia
PLRW200014218499
1/
2/

Naturalna
lub silnie
zmieniona
jcw
(NAT/
SZM)
NAT
NAT
NAT
NAT

NAT

NAT

SZM
NAT

Nazwa i kod punktu
pomiarowo-kontrolnego

Wisłoka – Świątkowa1/
PL01S1601_1885
Potasówka - Folusz
PL01S1601_3266
Wisłoka – Żółków
PL01S1601_1887
Wisłoka – Żółków
PL01S1601_1887
Wisłoka - Gądki
PL01S1601_1888
Olszynka – Ołpiny
PL01S1501_2183
Olszynka - Święcany
PL01S1601_1892
Ropa - Topoliny
PL01S1601_1891
Jasiołka - Jasło
PL01S1601_1896

Klasa
elementów
biologicznych

Klasa
elementów
hydromorfologicznych

Klasa
elementów
fizykochemicznych

STAN/
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

STAN

II

I

II

STAN DOBRY

STAN DOBRY

STAN DOBRY

II

I

II

STAN DOBRY

STAN DOBRY

STAN DOBRY

I

I

I

STAN
BARDZO DOBRY

nb

II

I

I

STAN DOBRY

nb

I

I

I

STAN
BARDZO DOBRY

STAN PONIŻEJ
DOBREGO2/

STAN ZŁY

III

I

II

STAN
UMIARKOWANY

STAN DOBRY

STAN ZŁY

IV

II

II

nb

STAN ZŁY

III

I

I

nb

STAN ZŁY

Wyniki uzyskane w ppk Wisłoka – Świątkowa służą do oceny stanu 2 jednolitych części wód: Wisłoka do Reszówki i Krempna.
Ocena na podstawie wybranych wskaźników chemicznych

POTENCJAŁ
SŁABY
STAN
UMIARKOWANY
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Rys.2.1.1. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[12])

Rys.2.1.2. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych
na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[12])
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Rys.2.1.2. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
na terenie powiatu jasielskiego (źródło:[12])

2.2. Ocena stanu wód na obszarach chronionych
Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych, monitorowane na terenie powiatu
jasielskiego w latach 2010-2012, 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 rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji
jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych (2011), klasyfikując stan ekologiczny (lub potencjał
ekologiczny dla części wód silnie zmienionych i sztucznych) 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.
Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód na
obszarach chronionych na terenie powiatu jasielskiego w latach 2010-2012 przy
uwzględnieniu wymagań dodatkowych ustalonych dla wszystkich obszarów chronionych,
przedstawia tab.2.2.1.
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Omówienie wyników oceny spełniania dodatkowych wymagań przy klasyfikacji stanu
(lub potencjału) ekologicznego dla każdego obszaru chronionego, w którym znajdują się
monitorowane jednolite części wód, przedstawiono w dalszej części rozdziału.
Tab. 2.2.1. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych przy
uwzględnieniu wymagań określonych dla obszarów chronionych na terenie powiatu jasielskiego w latach
2010-2012 (źródło:[12])

Lp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nazwa i kod
ocenianej jcw
Wisłoka do Reszówki
PLRW2000122181334
Krempna
PLRW200012218136
Kłopotnica
PLRW200012218189
Wisłoka od Ryja do Dębownicy
PLRW2000142181959
Wisłoka od Dębownicy do Ropy
PLRW200014218199
Olszynka
PLRW2000122182899
Ropa od Sitniczanki do ujścia
PLRW200014218299
Jasiołka od Chlebianki do ujścia
PLRW200014218499

Stan/potencjał
ekologiczny

Ocena spełniania
wymagań
dodatkowych dla
obszarów chronionych
(TAK/NIE)

STAN/POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
na obszarze chronionym

STAN DOBRY

TAK

STAN DOBRY

STAN DOBRY

TAK

STAN DOBRY

STAN
BARDZO DOBRY

TAK

STAN
BARDZO DOBRY

STAN DOBRY

TAK

STAN DOBRY

STAN
BARDZO DOBRY
STAN
UMIARKOWANY

TAK
NIE

STAN
BARDZO DOBRY
STAN
UMIARKOWANY

POTENCJAŁ SŁABY

NIE

POTENCJAŁ SŁABY

STAN
UMIARKOWANY

NIE

STAN
UMIARKOWANY

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 rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011)
oraz wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ocena dotyczy
występowania zjawiska eutrofizacji wód, bez identyfikacji jego pochodzenia.
Badania wykazały występowanie zjawiska eutrofizacji w 3 jednolitych częściach wód
powierzchniowych:
- Olszynka,
- Ropa od Sitniczanki do ujścia,
- Jasiołka od Chlebianki do ujścia.
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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 (2002).
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 latach 2010-2012 na terenie powiatu jasielskiego ocenie poddano jakość wód
w dwóch jednolitych częściach 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).
Zweryfikowane wyniki oceny jakości wód Wisłoki i Potasówki, przeznaczonych do
zaopatrzenia ludności w wodę pitną w latach 2010-2012 przedstawione zostały w tab. 2.2.2.
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 kategorii A3 w punkcie pomiarowo-kontrolnym 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 2012 r. dla wód Potasówki ustalona została kategoria A2 ze względu na wskaźniki
mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego oraz
paciorkowce kałowe. Kategoria A2 oznacza wody wymagające typowego uzdatniania
fizycznego i chemicznego.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(2011) jednolita część wód będąca obszarem chronionym ze względu na zaopatrzenie
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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 część wód Wisłoka od Dębownicy do Ropy oraz
Kłopotnica są w bardzo dobrym stanie ekologicznym.
Tab.2.2.2. Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu jasielskiego w latach 2010-2012 (źródło:[12]).
Nazwa i kod
ocenianej jcw,
nazwa i kod punktu
pomiarowokontrolnego (ppk)

Wskaźniki
decydujące
Kategoria
o kategorii
wg
Rok
gorszej niż A1
wskaźników
badań
w grupie
fizykowskaźników
chemicznych
fizykochemicznych

Kategoria
wg
wskaźników
mikrobiologicznych

2010

A2

fenole

A2

2011

A2

% nasycenia
tlenem

A2

Jcw Kłopotnica
PLRW200012218189
Ppk Potasówka - Folusz
PL01S1601_3266

2012

Jcw Wisłoka od
Dębownicy do Ropy
PLRW200014218199

A1

-

A2

Wskaźniki
Katedecydujące
goria
o kategorii w grupie
jakości
wskaźników
wód
mikrobiologicznych
liczba bakterii
grupy coli, liczba
bakterii grupy coli
typu kałowego,
paciorkowce
kałowe
liczba bakterii
grupy coli, liczba
bakterii grupy coli
typu kałowego
liczba bakterii
grupy coli, liczba
bakterii grupy coli
typu kałowego,
paciorkowce
kałowe
liczba bakterii
grupy coli, liczba
bakterii grupy coli
typu kałowego

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

A2

TAK

A2

TAK

A2

TAK

A3

TAK

2010

A1

-

A3

2011

A1

-

A3

liczba bakterii
grupy coli, liczba
bakterii grupy coli
typu kałowego

A3

TAK

A3

liczba bakterii
grupy coli, liczba
bakterii grupy coli
typu kałowego

A3

TAK

Ppk Wisłoka - Żółków
PL01S1601_1887
2012

A1

-

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
(2011) jednolita część wód na obszarach ochrony siedlisk jest w dobrym lub bardzo dobrym
stanie ekologicznym, jeśli w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego nadano jej
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odpowiednio II lub I klasę wód. Dla tych obszarów chronionych nie ustalono dodatkowych
norm i celów środowiskowych.
Jednolite części wód powierzchniowych, badane w latach 2010-2012 na terenie
powiatu jasielskiego, znajdują się na obszarach ochrony siedlisk zależnych od stanu wód,
więc uzyskane wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego wód odnoszą się także do obszarów
chronionych. Wyniki klasyfikacji przedstawiono w tab. 2.2.3.
Tab.2.2.3. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału jednolitych części wód powierzchniowych na obszarach
ochrony siedlisk zależnych od stanu wód na terenie powiatu jasielskiego w 2011 r. (źródło:[12])
Lp.

Nazwa i kod ocenianej jednolitej
części wód powierzchniowych

Kod i nazwa obszaru
chronionego

STAN/ POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
na obszarze chronionym

1.

Wisłoka do Reszówki
PLRW2000122181334

PLH180001
Ostoja Magurska

STAN DOBRY

2.

Krempna
PLRW200012218136

PLH180001
Ostoja Magurska

STAN DOBRY

3.

Kłopotnica
PLRW200012218189

PLH180001
Ostoja Magurska

STAN
BARDZO DOBRY

4.

Wisłoka od Ryja do Dębownicy
PLRW2000142181959

PLH180052
Wisłoka z Dopływami

STAN DOBRY

Wisłoka od Dębownicy do Ropy
PLRW200014218199
Olszynka
PLRW2000122182899
Ropa od Sitniczanki do ujścia
PLRW200014218299

PLH180052
Wisłoka z Dopływami
PLH180052
Wisłoka z Dopływami
PLH180052
Wisłoka z Dopływami

5.
6.
7.

STAN
BARDZO DOBRY
STAN UMIARKOWANY
POTENCJAŁ SŁABY

Ocena wód na obszarach chronionych, w których przedmiotem ochrony
są gatunki ryb (wody do bytowania ryb)
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części
wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(2011) 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 (2002).
Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne istotne dla wód będących
naturalnym środowiskiem życia ryb, tj.: temperaturę wody, zawiesinę ogólną, odczyn, tlen
rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, niejonowy amoniak, 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.
Zweryfikowane wyniki oceny przydatności wód do bytowania ryb w jednolitych
częściach badanych w latach 2010-2012 na terenie powiatu jasielskiego oraz oceny spełniania
wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego przedstawia tab.2.2.4.

18

STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2012 R.

Analiza wyników badań wykazała, że jednolita część wód powierzchniowych
Olszynka nie spełniała wymagań określonych dla bytowania ryb, a wskaźnikiem
decydującym o ocenie był fosfor ogólny.
Tab.2.2.4. Ocena spełnienia wymagań dodatkowych na obszarach chronionych na terenie powiatu jasielskiego,
gdzie ochronie podlegają gatunki ryb w latach 2010-2012 (źródło:[12])
Lp.

Nazwa i kod ocenianej jednolitej
części wód powierzchniowych

Nazwa i kod punktu
pomiarowo-kontrolnego

Kod obszaru
chronionego

Ocena spełnienia wymagań
dodatkowych dla obszaru
chronionego - wymagania dla
bytowania ryb (TAK/NIE)

Wisłoka - Świątkowa
PL01S1601_1885

PLH180001

TAK
[łososiowate]

PLH180052

TAK
[łososiowate]

PLH180052

TAK
[łososiowate]

1.

PLRW2000122181334
Wisłoka do Reszówki

2.

PLRW2000142181959
Wisłoka od Ryja do Dębownicy

3.

PLRW200014218199
Wisłoka od Dębownicy do Ropy

4.

Olszynka
PLRW2000122182899

Olszynka - Święcany
PL01S1601_1892

PLH180052

NIE

5.

Ropa od Sitniczanki
do ujścia PLRW200014218299

Ropa - Topoliny
PL01S1601_1891

PLH180052

TAK
[łososiowate]

Wisłoka - Żółków
PL01S1601_1887

3. Jakość wód podziemnych
Wody czwartorzędowe w regionie karpackim, do którego przynależy obszar powiatu
jasielskiego, 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 studni wierconych i stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców
terenów wiejskich powiatu.
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].
Do prowadzenia badań i oceny stanu wód podziemnych zobligowany jest, z mocy
ustawy Prawo wodne (2001) Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w Warszawie. Badania
w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są w ramach monitoringu
jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem Państwowego Monitoringu
Środowiska.
Obszar powiatu jasielskiego położony jest w całości w jednolitej części wód
podziemnych Nr 157 (region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich)
i zajmuje 18,8 % jej powierzchni. Poziomy wodonośne związane są z utworami akumulacji
rzecznej oraz utworami piaskowcowo-łupkowymi. Znaczną część JCWPd Nr 157 pokrywają
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tereny prawnie chronione: Magurski Park Narodowy, Jaśliski Park Krajobrazowy,
Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz częściowo Park Krajobrazowy Pasma
Brzanki. Jednolita część wód podziemnych Nr 157 nie posiada statusu zagrożenia
nieosiągnięcia dobrego stanu wód.
Podstawę oceny stanu chemicznego wód podziemnych stanowi rozporządzenie
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008), które wyróżnia pięć
klas jakości wód: klasa I – wody bardzo dobrej jakości, klasa II – wody dobrej jakości, klasa
III – wody zadowalającej jakości, klasa IV – wody niezadowalającej jakości, klasa V – wody
złej jakości, oraz dwa stany chemiczne wód: stan dobry (klasy I, II i III) i stan słaby (klasy IV
i V).
Na terenie powiatu jasielskiego, w miejscowości Kąty (gmina Nowy Żmigród),
zlokalizowany jest punkt pomiarowy monitoringu wód podziemnych o nazwie „Kąty”.
W 2012 r., zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2010 2012” wykonano w tym punkcie badania analityczne jakości wody podziemnej w ramach
monitoringu diagnostycznego. Badania wykazały dobry stan chemiczny wód (klasa III) [8].
Wyniki monitoringu diagnostycznego z 2012 r. będą wykorzystane do opracowana
w 2013 r. kolejnej (trzeciej) kompleksowej oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
w Polsce.

4. Jakość powietrza
Celem pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska jest uzyskanie informacji o poziomach substancji
w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów
wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie skuteczności
programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych na rzecz ochrony
powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego. Priorytetowym obszarem dla monitoringu
powietrza są miasta i aglomeracje miejskie.
W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza WIOŚ sporządza roczne oceny
jakości powietrza w województwie, które dla Zarządu Województwa Podkarpackiego są
źródłem informacji na temat czystości powietrza w regionie na potrzeby zarządzania jakością
powietrza, w tym opracowywania programów ochrony powietrza oraz monitorowania
efektów wdrażania działań zawartych w tych Programach.
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 w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012) określono wartości dopuszczalne lub
wartości docelowe stężeń w powietrzu. 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
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zawieszony o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm (PM2.5), ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni),
arsen (As), benzo(a)piren (B(a)P).
Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej pod
kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, zalicza się: dwutlenek siarki
(SO2), tlenki azotu (NOx), ozon (O3).
Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Zaliczenie strefy do określonej klasy
w odniesieniu do danego zanieczyszczenia zależy od najwyższych stężeń tego
zanieczyszczenia występujących na obszarze strefy 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, ale wskazuje 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 2002-2012 dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl/.

4.1. Wyniki oceny rocznej jakości powietrza w województwie
podkarpackim
Dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza województwo podkarpackie podzielone
zostało na dwie strefy:
- miasto Rzeszów jako strefa o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.,
- pozostała część województwa jako strefa podkarpacka.
Ocenę jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego opracowano na
podstawie wyników pomiarów uzyskanych w 2012 r. na 12 stacjach i stanowiskach
pomiarowych monitoringu powietrza, działających ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska i nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie [5]. Ich lokalizacja przedstawiona została na rys.4.1.1.
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/.
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Rys.4.1.1. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych w województwie podkarpackim
uwzględnionych w ocenie jakości powietrza za 2012 r. (źródło:[5])

Podstawę klasyfikacji stref za 2012 stanowiły wartości kryterialne obowiązujące
w ocenie jakości powietrza i określone w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (2012):
•

W przypadku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM10,
ołowiu w pyle PM10 oraz pyłu PM2.5 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, ołów i pył PM2,5 - 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.).

•

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
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aby, począwszy od 31 grudnia 2012 r., stężenia arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu
w otaczającym powietrzu, nie przekraczały wartości docelowych;
•

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. 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 jakości powietrza w województwie podkarpackim za 2012 r. są
następujące:
1. Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań na terenie województwa, tj. dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały niskie
wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji
wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak
i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu
województwa pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu
kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu
długookresowego.
2. Badania powietrza atmosferycznego oraz analiza wyników pomiarów wykazują
ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym PM10 mierzonym
w kryterium ochrony zdrowia. Strefy miasto Rzeszów i podkarpacka zostały zaliczone do
klasy C. Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
− wdrażanie dla rejonów przekroczeń 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.
3. Znaczne zanieczyszczenie powietrza stwierdzono w zakresie pyłu PM2.5. Strefy miasto
Rzeszów i podkarpacka zostały zaliczone do klasy C. Działania wynikające z tej
klasyfikacji, to:
− wdrażanie dla rejonów przekroczeń naprawczych Programów Ochrony Powietrza
w zakresie PM2.5.
− monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5, szczególnie na obszarach przekroczeń.
4. Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały
dotrzymane na obszarze całego województwa.
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:
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−
−

wdrażanie dla rejonów przekroczeń w województwie podkarpackim naprawczych
Programów Ochrony Powietrza w zakresie B(a)P,
monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia
zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem na obszarach objętych naprawczymi
Programami Ochrony Powietrza, w aspekcie efektów przeprowadzanych inwestycji na
rzecz poprawy jakości powietrza.

4.2. Ocena jakości powietrza w Jaśle
W 2012 r. pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzone były na stacji
pomiarów automatycznych Jasło-Sikorskiego oraz na stanowiskach pomiarów manualnych
i metody pasywnej, zlokalizowanych przy ul. Sikorskiego.
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 2012 r. według kryterium ustalonego dla ochrony zdrowia ludzi. Zakres oznaczanych
zanieczyszczeń powietrza w Jaśle przedstawia tab. 4.2.1. Wartości kryterialne dla
poszczególnych substancji zestawiono w tab. 4.2.2-4.2.4.
Tab.4.2.1. Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej jakości
powietrza w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło:[5])
Zanieczyszczenie
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Tlenki azotu
Pył PM10
Pył PM2.5
Arsen
Kadm
Nikiel
Ołów
Benzo(a)piren
Benzen
Ozon

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

Liczba stanowisk
pomiarowych
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tab.4.2.2. Dopuszczalne poziomy dla substancji badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej jakości
powietrza w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło:[27])
Zanieczyszczenie

Dwutlenek siarki

Okres uśredniania
wyników
jedna godzina
24 godziny

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(μg/m3)
350
125

Dopuszczalna częstość
przekraczania
dopuszczalnego poziomu
w roku kalendarzowym
24 razy
3 razy
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Okres uśredniania
wyników

Zanieczyszczenie

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

Dwutlenek azotu
Pył PM 10
Ołów w pyle PM10
Benzen

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(μg/m3)
200
40
50
40
0,5
5

Dopuszczalna częstość
przekraczania
dopuszczalnego poziomu
w roku kalendarzowym
18 razy
35 razy
-

Tab.4.2.3. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia
(źródło: [28])
Zanieczyszczenie

Okres uśredniania
stężeń

Pył PM2.5

rok
kalendarzowy

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

30

29

29

28

27

26

26

25

Dla pyłu PM2.5 określono 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. Dla roku 2012 poziom dopuszczalny dla pyłu PM2.5 powiększony o margines
tolerancji wynosił 27 μg/m3
Tab.4.2.4. Poziomy docelowe dla substancji badanych w Jaśle i wykorzystanych do oceny rocznej jakości
powietrza w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło:[27])
Zanieczyszczenie
Arsen
Benzo(a)piren
Kadm
Nikiel
Ozon
1/

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

Docelowy
poziom
substancji
w powietrzu
6 ng/m3
1 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3
120 µg/m3 1/

Dopuszczana liczba dni
z przekroczeniami poziomu
docelowego w roku
kalendarzowym
25 dni

wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego

Dwutlenek siarki
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ze względu na ochronę zdrowia
ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów
uśredniania: 1 godzina i 24 godziny. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej dopuszczana jest
możliwość jej przekraczania z częstością nie większą niż 24 razy w roku, natomiast dla normy
24-godzinnej dopuszcza się 3 przekroczenia.
W 2012 r. stężenia dwutlenku siarki zmierzone na stacji automatycznej JasłoSikorskiego utrzymywały się na niskim poziomie, podobnie jak na obszarze całego
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województwa podkarpackiego. Nie odnotowano przekroczeń normy średniodobowej
(rys.4.2.1) oraz normy ustalonej dla 1 godziny. Maksymalne stężenie średniodobowe
dwutlenku siarki obliczone ze stężeń jednogodzinnych, wynosiło 56,6 µg/m3 (45,3 % normy).
Najwyższe stężenie jednogodzinne SO2 wynosiło 88,1 μg/m3 (25,2 % normy).
Rozkład średnich miesięcznych stężeń dwutlenku siarki, przedstawiony na rys. 4.2.2
wskazuje, że w sezonie grzewczym wartości stężeń są znacznie wyższe niż w sezonie letnim.
Najwyższe stężenia zanotowano w lutym, co było związane z bardzo dużymi spadkami
temperatury powietrza w tym okresie, a tym samym wzrostem emisji zanieczyszczeń ze
spalania paliw na cele grzewcze.
stężen ie śred niodob owe

stężen ie d opuszczalne

140
120
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Rys.4.2.1. Stężenia średniodobowe SO2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane w Jaśle
w 2012 r. (źródło: [5])
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Rys.4.2.2. Zmienność średnich miesięcznych stężeń SO2 na stacji Jasło-Sikorskiego w 2012 r. (źródło: [5])

Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki na stacji Jasło-Sikorskiego wynosiło
10,0 µg/m3 i było wyższe niż w 2011 r. (tab.4.2.5)
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Tab.4.2.5. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki w Jaśle w latach 2005-2012 (źródło:[5], [12])
Rok
badań

1/

Średnie
stężenie roczne
(µg/m3)
3,86

Typ pomiarów

Zmiany stężeń rocznych SO2 (µg/m3)
w latach 2005-2012

2005

manualny 1/

2006

manualny/automatyczny1/

8,1

12

2007

automatyczny1/

9,3

10

2008

automatyczny1/

7,6

8

2009

automatyczny1/

8,9

2010

automatyczny1/

12,1

2

2011

1/

automatyczny

7,2

0

2012

automatyczny2/

10,0

pomiary na stacji Jasło-Floriańska

2/

14

6
4

2005 200 6 2007 200 8 2 009 2010 20 11 2012

pomiary na stacji Jasło-Sikorskiego

Dwutlenek azotu
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ze względu na ochronę zdrowia
ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów
uśredniania: 1 godzina i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej dopuszczana
jest możliwość przekraczania wartości 200 μg/m3 z częstością nie większą niż 18 razy
w roku.
W 2012 r. na stacji Jasło-Sikorskiego nie stwierdzono przekroczenia normy
średniorocznej dla pomiarów dwutlenku azotu. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu
wynosiło 15,8 μg/m3 (39,5 % normy) i było o 12 % niższe niż w 2011 r.
Tab.4.2.6. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu w Jaśle w latach 2005-2012 (źródło:[5], [12])

1/

Rok
badań
2005

manualny 1/

2006

manualny/automatyczny1/

Typ pomiarów

Zmiany stężeń rocznych NO2 (µg/m3)
w latach 2005-2012

Średnie stężenie
roczne (µg/m3)
15,98

20

15,9

16

2007

1/

automatyczny

15,3

2008

automatyczny1/

15,9

2009

automatyczny1/

16,5

2010

automatyczny1/

17,1

4

2011

automatyczny1/

18,0

0

2012

automatyczny2/

15,8

pomiary na stacji Jasło-Floriańska

2/

12
8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

pomiary na stacji Jasło-Sikorskiego

W Jaśle nie wystąpiły przypadki przekroczenia dopuszczalnej normy 1-godzinnej dla
dwutlenku azotu, wynoszącej 200 µg/m3. Maksymalne stężenie jednogodzinne wynosiło
100,6 µg/m3 (50 % normy).
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Na rys. 4.2.3. przedstawiono przebieg zmienności maksymalnych stężeń
jednogodzinnych NO2 w poszczególnych dobach pomiarowych w 2012 r. na stacji JasłoSikorskiego.
250
max. stężenie 1-godz.

stężenie dopuszczalne

NO2 [μg/m3 ]

200
150
100
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201 2-12-1 6

201 2-12-0 2
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201 2-05-0 6

201 2-04-2 2

201 2-04-0 8

201 2-03-2 5

201 2-03-1 1

201 2-02-2 6

201 2-02-1 2

201 2-01-2 9

201 2-01-1 5

0

201 2-01-0 1

50

Rys.4.2.3. Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych, zanotowane
w Jaśle w 2012 r. (źródło: [5])

Benzen
Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy
lotnych związków organicznych. W 2012 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

benzen [ug/m3]

4
3
2
1
0
2005

2006

Jasło-Floriańska

2007

2008

2009

Jasło-Sikorskiego

2010

2011

2012

stężenie dopuszczalne

Rys.4.2.4. Średnie roczne stężenia benzenu w Jaśle w latach 2005-2012 (źródło:[5], [12])

Wyniki uzyskane w 2012 r. w Jaśle wskazują na dotrzymanie dopuszczalnego
poziomu średniorocznego benzenu w powietrzu. Średnie roczne stężenie tej substancji
wynosiło 2,2 μg/m3 (44 % poziomu dopuszczalnego) i było wyższe niż w 2011 r. Na obszarze
województwa podkarpackiego średnie stężenia benzenu w 2012 r. kształtowały się
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na podobnym poziomie, w przedziale wartości 1,8-2,4 µg/m3 (36-48 % dopuszczalnej normy
średniorocznej).
10

3 3]
benzen[µg/m
g/m
benzen
]

8
6
4
2

3.12-17.12

5.11-19.11

1.10-15.10

3.09-17.09

6.08-20.08

2.07-16.07

4.06-18.06

7.05-21.05

16.04-30.04

5.03-19.03

6.2-20.02

9.01-23.01

0

Rys. 4.2.5. Rozkład stężeń benzenu na stanowisku pomiarowym Jasło–Sikorskiego w 2012 r. (źródło: [5])

Prowadzone od kilku lat badania wykazują znaczne różnice w stężeniach benzenu
w powietrzu w ciągu roku. W 2012 r. najwyższe wartości stężeń odnotowano w lutym
i grudniu i listopadzie, czyli w najzimniejszych miesiącach roku (rys.4.2.5). 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 również 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 wskazują, że
pył PM10 jest zanieczyszczeniem, dla którego najczęściej występują przekroczenia
poziomów dopuszczalnych stężeń. W województwie podkarpackim w 2012 r. na
stanowiskach pomiarowych w Rzeszowie, Przemyślu, Jarosławiu, Nisku, Mielcu, Jaśle,
Krośnie stwierdzono przekroczenia standardów imisyjnych, ustalonych dla tego
zanieczyszczenia. Jedynie na stanowisku w Sanoku nie wystąpiły przekroczenia wartości
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kryterialnych dla pyłu PM10, jednakże pomiarami nie objęto stycznia, co mogło mieć wpływ
na obniżenie wartości stężenia średniorocznego PM10.

56
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stężenie dopuszczalne
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3
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0

Rys. 4.2.6. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w strefie podkarpackiej w 2012 r. (źródło: [5])

W Jaśle w 2012 r. monitoring poziomu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10
prowadzony był na stanowisku Jasło-Sikorskiego. Stężenie średnioroczne pyłu PM10 nie
przekroczyło wartości dopuszczalnej i wynosiło 38,5 µg/m3 (96,3 % normy). Nie został
jednak dotrzymany dobowy standard imisyjny pyłu PM10, ponieważ odnotowano
60 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 lutym, marcu i listopadzie. Na rys.4.2.7 pokazano liczbę przekroczeń dobowych
PM10 w Jaśle w rozbiciu na miesiące.
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Rys.4.2.7. Liczba przekroczeń dobowych stężeń PM10 w Jaśle w 2012 r. (źródło: [5])
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Rys. 4.2.8. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza na stacji
Jasło-Sikorskiego w 2012 r. (źródło: [5])

Na stacji pomiarowej Jasło-Sikorskiego 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
przekroczenia normy dobowej PM10 w Jaśle miało miejsce przy prędkościach wiatru
mniejszych od 1 m/s. Ryc. 4.2.8 obrazuje zależność wysokości zanotowanych w Jaśle stężeń
pyłu PM10 od prędkości wiatru.
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Rys.4.2.8. Zmienność dobowych stężeń pyłu PM10 w zależności od prędkości wiatru na stacji Jasło-Sikorskiego
w 2012 r. (źródło: [5])
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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 rys. 4.2.9 przedstawiono wpływ temperatury na wysokość zanotowanych stężeń pyłu
PM10 w Jaśle w 2012 r.
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Rys. 4.2.9. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza na stacji
Jasło-Sikorskiego w 2012 r. (źródło: [5])

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 16 % roku. W rozbiciu na miesiące
najbardziej niekorzystne warunki (ponad 60% czasu) wystąpiły w lutym, listopadzie i marcu
(rys. 4.2.10).
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Rys.4.2.10. Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 w Jaśle w 2012 r. w kontekście wpływu na zdrowie
człowieka (źródło: [5])
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Zmiany poziomu pyłu zawieszonego PM10 w Jaśle w latach 2005-2012 obrazują
rys. 4.2.11-4.2.12.
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Rys.4.2.11. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w Jaśle w latach 2005-2012 (źródło:[5])
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Rys.4.2.12. Liczba przekroczeń dobowych stężeń PM10 w Jaśle w latach 2005-2012 (źródło:[5])

Pył zawieszony PM2.5
Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 został uruchomiony
w Polsce w 2010 r. Klasyfikacja dla pyłu PM2.5 w rocznej ocenie jakości powietrza opiera się
na stężeniach średnich rocznych.
Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 w strefie podkarpackiej był wysoki.
W Przemyślu, Jaśle i Krośnie stężenie średnioroczne pyłu PM2.5 przekroczyło stężenie
dopuszczalne powiększone o margines tolerancji (27 µg/m3).
W Jaśle na stacji Jasło-Sikorskiego pomiary pyłu PM2.5 prowadzone były przy użyciu
metody automatycznej. W 2012 r. stężenie średnioroczne wyniosło 30,9 µg/m3 i stanowiło
123,6 % normy rocznej. Maksymalne dobowe stężenie pyłu PM2.5 odnotowano na poziomie
242 μg/m3.
Przebieg dobowych stężeń pyłu PM2.5 na stacji Jasło-Sikorskiego przedstawiono na
rys.4.2.12.
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Rys. 4.2.12. Stężenia średniodobowe pyłu PM2.5 w Jaśle w 2012 r. (źródło: [5])

Analizując wyniki stężenia pyłu PM2.5 w kontekście czasu, w którym wystąpiło
narażenie ludzi na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem stwierdzić można, że
zjawisko takie utrzymywało się w Jaśle przez 31 % roku.
Na rys.4.2.12 przedstawiono zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2.5
w województwie podkarpackim w 2012 r. w kontekście wpływu na zdrowie człowieka.
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Rys. 4.2.12. Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2.5 w województwie podkarpackim w 2012 r.
w kontekście wpływu na zdrowie człowieka (źródło: [5])

Metale w pyle zawieszonym PM10
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, czyli 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.
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W tab. 4.2.7 zestawione zostały średnioroczne stężenia metali w pyle PM10 badanych
w Jaśle w latach 2007-2012.
Tab.4.2.7. Stężenia metali w pyle PM10 w Jaśle w latach 2007-2012 (źródło:[5])
Lata

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1/

JASŁO-FLORIAŃSKA
średnie
% wartości docelowej
stężenie roczne
lub dopuszczalnej1/
Arsen
3
0,5 ng/m
8,3
0,8 ng/m3
13,3
1,2 ng/m3
20,0
1,4 ng/m3
23,3
Kadm
2,6 ng/m3
52,0
1,2 ng/m3
24,0
1,1 ng/m3
22,0
1,4 ng/m3
28,0
Nikiel
0,96 ng/m3
4,8
0,6 ng/m3
3,0
3
0,97 ng/m
4,9
1,0 ng/m3
5,0
Ołów
3
0,01 µg/m
2,0
0,01 µg/m3
2,0
0,02 µg/m3
4,0
0,02 µg/m3
4,0
-

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

-

1,9 ng/m3
1,7 ng/m3
2,0 ng/m3

31,7
28,3
33,3

-

-

1,6 ng/m3
1,5 ng/m3
1,4 ng/m3

32,0
30,0
28,0

-

-

1,4 ng/m3
1,3 ng/m3
1,9 ng/m3

7,0
6,5
9,5

-

-

0,03 µg/m3
0,03 µg/m3
0,04 µg/m3

6,0
6,0
8,0

dotyczy ołowiu

Badania wykonane w 2012 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.
Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), występujące w środowisku,
pochodzą głównie ze źródeł antropogenicznych. Do najgroźniejszych ze względu na jego
rozpowszechnienie w środowisku naturalnym i bardzo silną aktywność rakotwórczą należy
benzo(a)piren. Na obszarach miejskich benzo(a)piren w powietrzu pochodzi głównie ze
spalania paliw stałych na cele grzewcze oraz z emisji zanieczyszczeń przez środki transportu.
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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 2012 r. w wojewódzkiej sieci monitoringu
jakości powietrza wykazały przekroczenie wartości docelowej na wszystkich stanowiskach
pomiarowych (ryc. 4.2.13). Najwyższe średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu, wynoszące
6,3 ng/m3 (630% poziomu odniesienia), odnotowano w Przemyślu. Na pozostałych
stanowiskach pomiarowych średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu zawierały się w przedziale
3,3-6,0 ng/m3 (330-600% wartości docelowej).
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Rys.4.2.13. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w województwie podkarpackim w 2012 r. (źródło: [5])

Na stanowisku pomiarowym w Jaśle średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu wynosiło
5,3 ng/m3. Najwyższe stężenia benzo(a)pirenu zanotowane zostały w lutym.
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Rys. 4.2.14. Przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)pirenu w Jaśle w 2012 r. (źródło: [5])
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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 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.4.2.14 przedstawiono przebieg tygodniowych stężeń benzo(a)pirenu
i dobowych stężeń pyłu PM10 w Jaśle.
Analiza stężeń benzo(a)pirenu w powietrzu na przestrzeni lat wskazuje, że poziom tej
substancji w ostatnich trzech latach jest zbliżony (tab.4.2.8).
Tab.4.2.8. Stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 w Jaśle w latach 2007-2012 (źródło:[5], [12])
Lata
2007
2008
2009
2010
2011
2012

JASŁO-FLORIAŃSKA
średnie stężenie roczne
% wartości
(ng/m3)
docelowej
4,5
450
3,4
340
4,5
450
4,2
420
-

JASŁO-SIKORSKIEGO
średnie stężenie roczne
% wartości
(ng/m3)
docelowej
5,4
540
5,5
550
5,3
530

Ozon
Poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem ze względu na ochronę zdrowia ludzi
ocenia się w odniesieniu do poziomu docelowego - maksymalnego stężenia 8-godzinnego
kroczącego. Poziom zanieczyszczenia powietrza uznaje się za przekroczony, gdy liczba dni
z maksymalnymi dobowymi wartościami średnich 8-godzinnych kroczących powyżej 120
µg/m3 jest większa niż 25 dni w ciągu roku.
W 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego pomiary stężeń ozonu
w powietrzu atmosferycznym, w kryterium ochrony zdrowia, prowadzone były na stacji
Jasło-Floriańska. W okresie objętym oceną w Jaśle zanotowano 6 dób 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. 4.2.15 przedstawiono maksymalne stężenia 8-godzinne w poszczególnych
dobach pomiarowych w Jaśle.
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Rys.4.2.15. Maksymalne stężenia ośmiogodzinne ozonu odnotowane w Jaśle w 2012 r. (źródło: [5])

4.3. Ocena 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.
Pomiary prowadzone na stanowisku Żydowskie wskazują, że poziom zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem siarki i tlenkami azotu nie przekracza ustalonych standardów jakości.
Dane pomiarowe stanowiły podstawę do klasyfikacji strefy podkarpackiej ze względu na
ochronę roślin w ocenie za rok 2012. Strefa podkarpacka zaliczona została do klasy A zarówno
w zakresie dwutlenku siarki, jak i tlenków azotu.
Tab.4.3.1. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki na stanowisku pomiarowym Żydowskie
w latach 2004-2012 (źródło:[5], [12])

Lata
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

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

Średnie stężenie
SO2
dla pory zimowej (X-III)
µg/m3
9,4
8,7
7,2
5,2
6,7
5,6
4,3
3,3
4,5

NO2
dla roku
1,4
2,3
2,5
3,9
5,2
4,6
4,7
4,3
1,8
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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 μg/m3. Ponadto określony został dopuszczalny poziom
stężenia dwutlenku siarki w okresie zimowym, tj. w okresie od 1 października do 31 marca,
który wynosi 20 μg/m3.
W 2012 r. średnia roczna wartość stężenia dwutlenku siarki na stanowisku
pomiarowym Żydowskie wynosiła 2,7 µg/m3, co stanowi 13,5% wartości stężenia
dopuszczalnego. W porze zimowej średnie stężenie osiągnęło poziom 4,5 μg/m3 , tj. 22,5 %
wartości dopuszczalnej (tab. 4.3.1.).
Rozkład miesięcznych stężeń dwutlenku siarki na stanowisku w Magurskim Parku
Narodowym wskazuje na niski poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki
(rys.4.3.1). W grudniu zanotowano podwyższone stężenia dwutlenku siarki, natomiast
w maju, czerwcu i sierpniu stężenia kształtowały się poniżej granicy oznaczalności metody
badawczej, wynoszącej 5 µg/m3 (dla celów obliczenia średniej przyjęto połowę granicy
oznaczalności).
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Rys.4.3.1. Stężenia miesięczne SO2 na stanowisku Żydowskie w 2012 r. (źródło: [5])

Tlenki azotu
Poziom zanieczyszczenia powietrza pod kątem zawartości tlenków azotu, ze względu
na ochronę roślin, ocenia się w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego dla
rocznego czasu uśredniania stężeń. Dopuszczalne stężenie średnioroczne ustalone zostało dla
tlenków azotu (sumy dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu) na
poziomie 30 µg/m3.
W 2011 r. stężenie średnioroczne dwutlenku azotu wynosiło 1,8 µg/m3, co stanowi
zaledwie 6 % poziomu dopuszczalnego. Dla miesięcy, w których stężenia NO2 nie
przekroczyły poziomu granicy oznaczalności metody badawczej, dla obliczenia średniej
rocznej przyjęto połowę wartości granicy.
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5. Jakość gleb
Monitoring chemizmu gleb ornych prowadzony od 1995 r., cyklicznie co 5 lat. Celem
badań jest obserwacja zmian właściwości gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie
właściwości chemicznych, zachodzących pod wpływem czynników przyrodniczych
i działalności człowieka. Wykonawcą badań na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska jest Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Na obszarze województwa podkarpackiego zlokalizowano 14 stałych punktów
badawczych na glebach użytkowych rolniczo (rys.5.1) [6].

Punkt TRZCINICA

Rys.5.1. Mapa rozmieszczenia punktów pomiarowo-kontrolnych sieci monitoringu jakości gleb i ziemi
w województwie podkarpackim (źródło: [6])

W powiecie jasielskim znajduje się jeden punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu
krajowego (nr 437) - w miejscowości Trzcinica (gmina Jasło). Próbki gleb do badań
pobierane są z powierzchniowej warstwy gleby z głębokości od 0 do 20 cm. Badana gleba
została zakwalifikowana jako:
• typ gleb – Bw( gleby brunatne wyługowane),
• klasa bonitacyjna - IIIb (gleby orne średnio dobre),
• kompleks przydatności rolniczej 10 - pszenny górski,
• gatunek gleb – pył gliniasty.
Badania przeprowadzone w 2010 r. wykazały, że jest to gleba kwaśna i nie jest
zanieczyszczona metalami ciężkimi takimi jak: kadm, miedź, nikiel, ołów i cynk. Zawartość
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siarki siarczanowej w glebie była niska, nie stwierdzono także degradacji gleby z powodu
zasolenia.
Badania gleb użytkowanych rolniczo w latach 1995-2010 na terenie powiatu
jasielskiego wykazały niską zasobność przyswajalnego fosforu i potasu [6].
Wykonane zostały również badania zawartości wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA) w glebach. Większość tych związków pochodzi ze źródeł
antropogenicznych, takich jak: procesy przemysłowe związane ze spalaniem ropy naftowej
i węgla, ogrzewanie pomieszczeń, transport drogowy oraz spalanie odpadów miejskich
i przemysłowych. Zagrożeniem dla gleb użytkowanych rolniczo oprócz osadów ściekowych
mogą być spływy z dróg asfaltowych, paliwo oraz smary stosowane do maszyn rolniczych.
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa do oceny zanieczyszczenia gleb
użytkowych rolniczo przyjął jako wskaźnik 13WWA sumę zawartości 13 substancji z grupy
WWA (fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen,
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3cd)piren, bezo(g,h,i)terylen}, charakteryzujących się zwiększoną trwałością w glebie oraz
silniejszymi właściwościami toksycznym i mutagennymi.
W latach 1995-2010 stężenia 13WWA w punkcie badawczym Trzcinica nie ulegały
zasadniczym zmianom [6]. W 1995 r. stopień zanieczyszczenia badanych gleb został
określony jako 1, co oznacza gleby niezanieczyszczone, ale o podwyższonej zawartości
13WWA. W latach 2000, 2005 i 2010 stopień zanieczyszczenia badanych gleb określono
jako 0, co charakteryzuje gleby niezanieczyszczone, o naturalnej zawartości 13WWA.

6. 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. Zaliczyć należy do nich: 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.
Badania prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (2007).
Przedmiotem badań monitoringowych jest poziom pola elektromagnetycznego,
określony przez wartość składowej elektrycznej pola, w miejscach dostępnych dla ludności na
trzech kategoriach obszarów: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie
mieszkańców przekraczającej 50 tys., w pozostałych miastach oraz na terenach wiejskich.
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych dokonywana jest na podstawie
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
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w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Zgodnie
z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz wynosi 7 V/m.
Średnia arytmetyczna wszystkich wyników monitoringowych badań radiowych pól
elektromagnetycznych o częstotliwościach od 3 MHz do 3000 MHz, wykonanych w Polsce
w latach 2008-2010 przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, wynosi 0,36 V/m.
Stanowi to 5% wartości dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych, określonego
w rozporządzeniu.
Badania poziomu pól elektromagnetycznych wykonane na obszarze powiatu
jasielskiego w latach 2009-2011 w miejscowościach: Jasło, Krempna, Skołyszyn i Nowy
Żmigród nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w środowisku. W 2012 r.
WIOŚ w Rzeszowie prowadził badania pól elektromagnetycznych w miejscowości Jasło
i Krempna. Pomierzone wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
Ep (wartość charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagnetycznych) były niższe od
wartości progu czułości sondy pomiarowej <0,4 [V/m]) (tab.5.1).
Tab.5.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu jasielskiego
w 2012 r. [12].
Lp.

1.

1/

Lokalizacja punktu pomiarowego

Jasło, os. Sobniów, ul. Sobniowska –
okolice kościoła

2.

Jasło, osiedle Wądoły - okolice ul. Rafineryjnej

3.

Krempna - okolice budynku Urzędu Gminy

Poziom pola
elektromagnetycznego
(wartość składowej
elektrycznej pola Ep)
[V/m]

Średni poziom pola
elektromagnetycznego
(średnia wartość
składowej elektrycznej
pola Ep) [V/m]

0,2+/-0,04 1/

0,2+/-0,04

Dopuszczalna
wartość
składowej
elektrycznej
pola Ep [V/m]

7,0

0,2+/-0,04 1/

0,2+/-0,04

Wyniki o wartościach poniżej progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]). Zgodnie z wytycznymi GIOŚ jako wynik do obliczeń
przyjęto połowę wartości progu czułości sondy pomiarowej, tj. 0,2 [V/m].

7. Działalność kontrolna
W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się 251 zakładów zlokalizowanych na terenie
powiatu jasielskiego, co stanowi 6 % zakładów ujętych w ewidencji. Zgodnie z zasadą
podziału wg kategorii ryzyka rozumianego jako możliwość wystąpienia niekorzystnego
wpływu na środowisko, zakłady na terenie powiatu jasielskiego zakwalifikowano do pięciu
kategorii:
• kategoria I - ryzyko najwyższe, kontrole co roku – 7 zakładów,
• kategoria II - ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej – 16 zakładów,
• kategoria III - ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej – 27 zakładów,
• kategoria IV - ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej – 121 zakładów,
• kategoria V - pozostałe instalacje nie objęte systemem planowania rocznego (80 zakładów).
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W powiecie jasielskim znajdują się trzy zakłady, które ze względu na posiadane ilości
i rodzaje substancji niebezpiecznych zostały zakwalifikowane do zakładów z grupy Dużego
Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (LOTOS JASŁO S.A., ORION
Engineered Carbons Sp. z o.o., Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o.). Siedem
podmiotów eksploatuje instalacje, które podlegają obowiązkowi posiadania pozwolenia
zintegrowanego (Orion Engineered Carbons Sp. z o.o., LOTOS ASFALT Sp. z o.o.
w Gdańsku – Zakład Produkcyjny Jasło, Zakład Ceramiki Budowlanej mgr Piotr Szczudło
Cegielnia Bieździadka, Nowy Styl Sp. z o.o. w Krośnie Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle,
JASCHEM Zakład Petrochemiczno Rafineryjny Sp. z o.o. w Jaśle, Zakład Rafineryjny Sp.
z o.o. w Jaśle, Fabryka Armatur JAFAR S.A.- Wydział Produkcyjny Nr 1 w Skołyszynie).
Ponadto w powiecie funkcjonują 4 stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
oraz 12 gminnych oczyszczalni ścieków.
W 2012 r. WIOŚ przeprowadził ogółem 58 kontroli w 54 zakładach działających na
terenie powiatu jasielskiego, w tym 41 kontroli w 38 zakładach działających na terenie miasta
Jasła. Ok. 30 % wykonanych kontroli stanowiły kontrole pozaplanowe.
Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że nie wszyscy przedsiębiorcy w pełni
przestrzegali wymagań ochrony środowiska. Naruszenia wymagań ochrony środowiska
stwierdzono w wyniku 21 kontroli (36 % ogólnej liczby kontroli). Wystąpiły przypadki braku
uregulowań formalno-prawnych w zakresie korzystania ze środowiska oraz eksploatacji
instalacji z naruszeniem obowiązujących wymagań. Nie wszyscy przedsiębiorcy wywiązywali
się z obowiązku prowadzenia okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych
do wód oraz ilości pobieranej wody, a także prezentowania wyników pomiarów
Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu
organowi ochrony środowiska. W zakresie gospodarki odpadami stwierdzono przypadki
naruszenia wymagań ochrony środowiska w zakresie gospodarowania komunalnymi osadami
ściekowymi, nie wywiązywania się z obowiązku prowadzenia na bieżąco ilościowo –
jakościowej ewidencji odpadów a także nie sporządzania bądź sporządzania niezgodnie ze
stanem rzeczywistym zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, przedkładanych Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
Ponadto stwierdzono nie wywiązanie się z obowiązków zawartych w ustawie o recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji (2005). Ustalono również, że niektórzy przedsiębiorcy
nie realizują obowiązku przedkładania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz
Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazów
zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska stwierdzane podczas kontroli,
skutkowały podejmowaniem w stosunku do winnych tych naruszeń działań mających na celu
wyegzekwowanie przestrzegania przepisów.
Stwierdzone w trakcie kontroli w 2012 r. nieprawidłowości stanowiły podstawę do
wydania 20 zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących przedsiębiorców do ich usunięcia.
Trzech przedsiębiorców ukarano grzywną w drodze mandatu karnego. Ponadto skierowano
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w celu podjęcia działań w ramach

W 2012 r. kontrolą planową objęte zostały m.in. następujące zakłady: LOTOS JASŁO
S.A., ORION Engineered Carbons Sp. z o.o., Zakład Rafineryjny Sp. z o.o. w Jaśle,
JASCHEM Zakład Petrochemiczno Rafineryjny Sp. z o.o. w Jaśle, LOTOS ASFALT
Sp. z o.o. w Gdańsku – Zakład Produkcyjny Jasło, Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT
Sp. z o.o. w Jaśle, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle,
PGNiG S.A. Warszawa Oddział w Sanoku – Kopalnie Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego
w Harklowej, Foluszu, Roztokach, Osobnicy.
W jednym z ww. zakładów stwierdzono uchybienie polegające na sporządzeniu
niekompletnego sprawozdania zawierającego dane do tworzenia Krajowego Rejestru
Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń za rok 2011. Uchybienie to zostało usunięte w trakcie
kontroli. W pozostałych zakładach, w zakresie objętym kontrolą, nie stwierdzono
nieprawidłowości.
W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura
w Jaśle przeprowadził dwie kontrole w związku ze zgłoszeniem w trybie art. 76 ustawy
Prawo ochrony środowiska (2001) zamiaru oddania do użytkowania nowo zbudowanych
obiektów, instalacji, realizowanych jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na
środowisko. W czerwcu 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Zakładzie Przetwórstwa
Owoców i Warzyw VORTUMNUS Sp. z o.o. w Lisowie w związku ze zgłoszeniem zamiaru
oddania do użytkowania Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw w Skołyszynie, natomiast
w grudniu 2012 r. przeprowadzono kontrolę nowego obiektu - Stacji Paliw Płynnych przy
ul. Przemysłowej w Jaśle, należącej do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Jasło
Spółka Akcyjna. Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że ww. przedsięwzięcia
spełniają wymagania ochrony środowiska.
W listopadzie 2012 r. została zakończona realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego
pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jaśle przy
ul. Żniwnej”. Wykonawcą rekultywacji była HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o. o.
w Kielcach, wyłoniona w drodze przetargu zorganizowanego przez Miasto Jasło. Kontrola
przeprowadzona przez WIOŚ w dniach od 27 lutego do 1 marca 2013 r. w Miejskim
Zakładzie Gospodarki Odpadami w Jaśle, który zarządza zamkniętym składowiskiem
odpadów w Jaśle, potwierdziła wykonanie rekultywacji, a tym samym uzyskanie zakładanego
efektu ekologicznego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle
w 2012 r. otrzymał 33 wnioski o podjęcie interwencji z terenu powiatu jasielskiego, z czego
12 wniosków przekazano do załatwienia według właściwości innym organom,
a 21 załatwiono we własnym zakresie. Załatwiając wnioski o podjęcie interwencji, w ramach
posiadanych kompetencji, WIOŚ przeprowadził 12 kontroli. Ustalenia kontroli
interwencyjnych w większości przypadków potwierdziły naruszanie wymagań ochrony
środowiska.
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Zdarzeniem, które wzbudziło szczególne zainteresowanie mieszkańców ze względu
na jego ewentualny wpływ na stan środowiska i zdrowie ludzi był pożar hali produkcyjnej
należącej do Nowy Styl Sp. z o.o w Krośnie – Zakładu Produkcji Metalowej w Jaśle.
W dniach 14 - 17 sierpnia 2012 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził kontrolę w Nowy Styl
Sp. z o.o w Krośnie – Zakładzie Produkcji Metalowej w Jaśle w związku ze zgłoszeniem
o pożarze. W trakcie kontroli ustalono, że w wyniku pożaru zniszczeniu uległa hala
produkcyjna z dwoma liniami galwanicznymi oraz instalacja oczyszczalni ścieków
przemysłowych. Podczas prowadzenia akcji gaśniczej, w dniu 13 sierpnia 2012 r., ścieki
z galwanizerni spłynęły do podziemnego zbiornika przeznaczonego do gromadzenia ścieków
wytworzonych w trakcie powstania ewentualnej awarii. Ponadto część mieszaniny ścieków
przemysłowych i wód powstałych w trakcie akcji gaśniczej przepompowano do zbiornika
buforowego znajdującego się poza halą produkcyjną. Wylot kolektora odprowadzającego
ścieki przemysłowe i opadowe do rzeki Jasiołki był zaczopowany poduszką powietrzną,
założoną przez Straż Pożarną. Zablokowany był również odpływ ścieków sanitarnych
z zakładowej sieci do sieci miejskiej. Podczas kontroli w dniu 14 sierpnia dokonano poboru
próbek wody z rzeki Jasiołki powyżej i poniżej wylotu kolektora ścieków przemysłowoopadowych z Zakładu Produkcji Metalowej, próbki wody z rzeki Wisłoki poniżej ujścia rzeki
Jasiołki. Ponadto w dniu 16 sierpnia 2012 r. dokonano poboru próbek gleby na kierunku
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. Na podstawie wyników badań stężenia niklu w wodzie
odniesionych do środowiskowych norm jakości określonych w załączniku nr 9 do
rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm dla substancji priorytetowych (2011),
stwierdzono chwilowe przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego stężenia niklu poniżej
wylotu kolektora ścieków. Stężenia chromu ogólnego we wszystkich badanych próbkach nie
przekroczyły dopuszczalnej wartości granicznej i kształtowały się poniżej granicy
oznaczalności stosowanej metody badań. Na podstawie wyników badań gleby stwierdzono, że
stężenia metali: chromu i niklu we wszystkich pobranych próbkach gleby nie przekroczyły
dopuszczalnych norm jakości określonych w rozporządzeniu w sprawie standardów jakości
gleby oraz standardów jakości ziemi (2002).
Pismem z dnia 21.01.2013 r. Spółka poinformowała WIOŚ, że ścieki powstałe w wyniku
pożaru i prowadzenia akcji gaśniczej zostały przekazane do utylizacji jako odpad
niebezpieczny. Linie galwaniczne, które uległy zniszczeniu, zostały zdemontowane
i przekazane do utylizacji. Obecnie eksploatowana jest linia galwaniczna, która nie została
zniszczona w wyniku pożaru. Oczyszczalnia ścieków została odbudowana i przekazana do
rozruchu technologicznego końcem października 2012 r.
W dniach od 27 do 31 sierpnia 2012 r. przeprowadzono kontrolę interwencyjną
w Zakładzie Przetwórstwa Owoców i Warzyw ,,VORTUMNUS” Sp. z o.o. w Lisowie
w związku ze zgłoszeniem o wystąpieniu śnięcia ryb w rzece Olszynka w miejscowości
Siepietnica. W trakcie kontroli dokonano poboru średniodobowej próbki ścieków
wprowadzanych do potoku b/n z oczyszczalni ZPOiW ,,VORTUMNUS” w Lisowie oraz
próbek wody z ww. potoku powyżej ujęcia wody Zakładu oraz poniżej i powyżej wylotu
kolektora ścieków. Na podstawie wyników badań pobranej próbki ścieków stwierdzono, że
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wartości poszczególnych wskaźników zanieczyszczeń były niższe od wartości
dopuszczalnych, określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, jednak wyniki badań wód
potoku b/n na odcinku poniżej kolektora ścieków z Zakładu, w porównaniu z wynikami
badań wód potoku powyżej wylotu kolektora ścieków, wykazały niekorzystne zmiany
badanych wskaźników świadczące o wyraźnym antropogenicznym oddziaływaniu na wody
potoku. Ustalenia kontroli wykazały również, że kontrolowany podmiot nie przedłożył
Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz Staroście
Jasielskiemu wyników pomiarów ilości pobieranej wody za I półrocze 2012 r. Stwierdzone
w trakcie kontroli naruszenia stanowiły podstawę do wydania zarządzenia pokontrolnego
zobowiązującego Prezesa Spółki do ich usunięcia. Ponadto Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska skierował wystąpienie do Prezesa Zarządu Spółki
,,VORTUMNUS”, w którym m.in. zawarto wniosek o podjęcie skutecznych działań mających
na celu włączenie ścieków ogólnozakładowych z Zakładu do gminnej kanalizacji.
Jednocześnie wystąpiono do Starosty Jasielskiego z wnioskiem o rozważenie możliwości
cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Spółce na
odprowadzanie ścieków ogólnozakładowych oczyszczonych na mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni do potoku b/n z Zakładu w Lisowie.
Prezes Zarządu Spółki poinformował WIOŚ, że powstające w Zakładzie ścieki docelowo
zostaną włączone do gminnej oczyszczalni a wykonanie kolektora planowane jest na lata
2013 – 2014. Natomiast w celu zapewnienia dotrzymywania wymagań pozwolenia
wodnoprawnego, przy obniżonym poziomie wód potoku, część ścieków wywożona jest na
oczyszczalnię ścieków w Gorlicach.
Starosta Jasielski wszczął postępowanie w sprawie ograniczenia bez odszkodowania ZPO iW
,,VORTUMNUS” Sp z o.o. w Lisowie pozwolenia wodnoprawnego. W ramach
prowadzonego postępowania zobowiązał Spółkę do opracowania i przedłożenia do dnia
30 kwietnia 2013 r. ekspertyzy mającej na celu wykazanie możliwości odprowadzania
ścieków technologicznych do potoku bez nazwy, nie powodujących zmian jakości wód
potoku.
Prokuratura Rejonowa w Jaśle prowadziła postępowanie w sprawie zanieczyszczenia
substancjami szkodliwymi wód rzeki Olszynka i potoku b/n w 2012 r. w związku
z eksploatacją oczyszczalni ścieków przez ZPOiW ,,VORTUMNUS” Sp. z o.o. w Lisowie.
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jaśle umorzył prowadzone postępowanie.
W dniu 7 marca 2013 r. Wojewódzki Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
- Delegatura w Jaśle został poinformowany przez mieszkańca m. Święcany o wystąpieniu
zanieczyszczenia wód potoku w m. Święcany (ustalono, że potok ten według Mapy Podziału
Hydrograficznego Polski 2007 nosi nazwę ,,Dopływ z Lisowa”).
W dniu 8 marca 2013 r. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
dokonali oględzin oraz pobrali próbki wody z potoku „Dopływ z Lisowa”. WIOŚ stwierdził,
że przyczyną zanieczyszczenia wód potoku było wymywanie nagromadzonych osadów z dna
i brzegów potoku ,,Dopływ z Lisowa” przez wezbrane wody tego potoku, wprowadzanie
ścieków bytowych z prywatnych posesji w jego ujściowym odcinku oraz wprowadzanie
ścieków ogólnozakładowych z ZPOW ,,VORTUMNUS’’. W związku z tym podjęto kontrolę
w Zakładzie Przetwórstwa Owoców i Warzyw ,,VORTUMNUS” Sp. z o.o. w Lisowie oraz
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dokonano kontrolnego poboru próbki ścieków oczyszczonych odprowadzanych z zakładu do
wód potoku. Przeprowadzone badania ścieków ogólnozakładowych wprowadzanych do
potoku wykazały podwyższone stężenia trzech wskaźników zanieczyszczeń w odniesieniu do
wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. Na podstawie ustaleń kontroli wydano
zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Prezesa Zarządu Spółki do dokonania analizy
przyczyn występowania podwyższonych stężeń zanieczyszczeń w ściekach. Pismem z dnia
25 marca 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie przekazał Staroście Jasielskiemu informację
o wynikach kontroli przeprowadzonej w marcu 2013 r. i wystąpił o podjęcie działań
przewidzianych prawem. Równocześnie, w związku z ujawnieniem podczas czynności
kontrolnych wylotów kolektorów ścieków bytowych z prywatnych posesji do wód potoku
skierowano wystąpienie do Wójta Gminy Skołyszyn o podjęcie działań zgodnie
z kompetencjami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(1996).
Informacje dokumentujące przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie są udostępnione w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wios.rzeszow.pl
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