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STAN ŚRODOWISKA
W POWIECIE SANOCKIM
W 2004 roku

Jasło 2005 rok

Informacja o stanie środowiska w powiecie sanockim
zawiera ocenę poszczególnych komponentów środowiska
w 2004 roku. Dane pochodzą z materiałów uzyskanych
podczas realizacji przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie Delegaturę w Jaśle zadań
merytorycznych, a zasługujące na podkreślenie zagadnienia
zostały w informacji szerzej opisane. Dzięki temu informacja
poza określonym zasobem wiedzy, w moim przeświadczeniu,
pełnić może funkcję materiału edukacyjnego, zwłaszcza dla
osób i podmiotów zainteresowanych problemami ochrony
środowiska.
Informacja dotycząca stanu środowiska w powiecie
sanockim jest też elementem wzajemnych kontaktów
pomiędzy Inspekcją Ochrony Środowiska a organami, które
kształtują pozytywne zmiany w postawach i działaniach
podmiotów korzystających ze środowiska.
Jeśli na tle niniejszej informacji wypracowane zostaną
wnioski, uwagi i opinie, które będą przedstawione Inspekcji
Ochrony Środowiska – to Delegatura wykorzysta je w bieżącej
pracy.

Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska

Stanisław Błasik
Kierownik Delegatury w Jaśle
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I. DANE OGÓLNE
Powiat sanocki położony jest w południowej części województwa
podkarpackiego. Od północy graniczy z powiatem brzozowskim i przemyskim, od
wschodu z powiatem leskim i od zachodu z powiatem krośnieńskim. Południową
granicę stanowi granica państwowa ze Słowacją. Powierzchnia powiatu wynosi
1225 km2, co stanowi 6,8% powierzchni województwa podkarpackiego.
Obszar powiatu podzielony jest na 8 gmin, w tym 1 gmina miejska - Sanok,
1 gmina miejsko-wiejska - Zagórz i 6 gmin wiejskich - Besko, Bukowsko, Komańcza,
Sanok, Tyrawa Wołoska, Zarszyn. Siedzibą władz powiatu jest miasto Sanok.
Ogółem powiat sanocki liczy 107 miejscowości, najwięcej w gminach:
Sanok (34) i Komańcza (23), najmniej w gminie Tyrawa Wołoska (5). Największymi
pod względem obszaru są gminy: Komańcza (455 km2) i Sanok (231 km2), natomiast
najmniejszą gminą jest gmina Besko (28 km2).
W powiecie zamieszkuje prawie 95 tysięcy osób, z czego 42% stanowią
mieszkańcy Sanoka. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 77 osób na km2.
Najludniejsze spośród gmin wiejskich to gminy: Besko (151 osób na km2) oraz
Zarszyn (86 osób na km2). Najniższy wskaźnik zaludnienia posiada gmina Komańcza 11 osób na km2.
Lasy w powiecie sanockim zajmują powierzchnię 61 tys. ha, co daje wysoki
wskaźnik lesistości, na poziomie 49%. Zwarte, duże kompleksy leśne występują
głównie w południowej i północnej części, w obrębie Beskidu Niskiego, Bieszczadów
i pogórzy. Najwyższy wskaźnik lesistości posiadają gminy: Komańcza (ponad 70%)
i Tyrawa Wołoska (59%), natomiast najmniej lasów znajduje się w gminie Besko
(9%).
Ponad 81% powierzchni powiatu sanockiego objęte jest ochroną prawną ze
względu na duże walory przyrodnicze krajobrazowe i unikalny charakter zbiorowisk
leśnych. Obszary chronione rozmieszczone są głównie w południowej i północnej
części powiatu. W granicach administracyjnych powiatu sanockiego znajdują się:
 fragmenty trzech parków krajobrazowych: Parku Krajobrazowego Gór Słonnych,
Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Ciśniańsko-Wetlińskiego Parku
Krajobrazowego,
 6 rezerwatów przyrody (Źródliska Jasiołki, Polanki, Bukowica, Przełom Osławy
pod Duszatynem, Przełom Osławy pod Mokrem, Zwiezło),
 fragmenty dwóch Obszarów Chronionego Krajobrazu: Beskidu Niskiego
i Wschodniobeskidzkiego.
Największy udział terenów chronionych w ogólnej powierzchni posiadają
gminy: Tyrawa Wołoska, Zagórz i Komańcza. Istnienie w obrębie powiatu obszarów
prawnie chronionych ma bezpośredni wpływ na kierunki jego rozwoju - ogranicza
bądź wyklucza możliwość podejmowania inwestycji szkodliwych dla środowiska,
ogranicza eksploatację kopalin oraz zobowiązuje do szczególnej dbałości
o środowisko naturalne.
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Warunki przyrodnicze wywierają również zasadniczy wpływ na sposób
użytkowania ziemi. Użytki rolne w powiecie zajmują 52 tys. ha (tj. 42% ogólnej
powierzchni), w tym grunty orne 32 tys. ha, łąki i pastwiska - 19 tys. ha.
W systemie zarządzania zasobami wodnymi teren powiatu należy do obszaru
dorzecza Wisły, Regionu Wodnego Górnej Wisły. Obszar ten obejmuje fragmenty
zlewni Wisłoki i Sanu - dwóch karpackich dopływów Wisły. Dorzecze Wisłoki
stanowi niewielki procent powierzchni powiatu, znajduje się tutaj źródliskowy odcinek
Jasiołki, prawobrzeżnego dopływu Wisłoki. W dolinie rzeki Wisłok utworzony został,
głównie do celów wodociągowych, zbiornik zaporowy Besko.
System ciągów komunikacyjnych w obrębie powiatu tworzą:
♦ drogi krajowe:
⇒ nr 28 Wadowice - Krosno - Przemyśl,
⇒ nr 84 Sanok - Krościenko (granica Państwa)
♦ drogi wojewódzkie będące w administracji Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie:
⇒ nr 886 Domaradz - Sanok,
⇒ nr 889 Rymanów - Szczawne,
⇒ nr 892 Zagórz - Komańcza,
⇒ nr 897 Tylawa - Ustrzyki Górne
oraz sieć dróg miejskich, lokalnych i gminnych.
Działalność przemysłowa koncentruje się w Sanoku i Zagórzu. Główne
kierunki działalności produkcyjnej w powiecie to: produkcja wyrobów z gumy
i tworzyw sztucznych, produkcja autobusów, produkcja drewna i wyrobów z drewna,
produkcja mebli, wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, wydobycie kruszywa
i gliny, produkcja artykułów spożywczych (m.in. mięsa i produktów mięsnych,
artykułów mleczarskich).

II. STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE SANOCKIM
W 2004 ROKU
Podstawową metodą badań środowiska, gwarantującą uzyskanie niezbędnych
danych o zagrożeniach i kondycji środowiska jest system monitoringu. W Polsce rolę
tę spełnia system Państwowego Monitoringu Środowiska.
Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska określają
szczegółowo, jakich elementów środowiska i rodzajów oddziaływań na nie oraz jakich
działań mają dotyczyć informacje gromadzone w ramach państwowego monitoringu
środowiska. Znaczna część informacji uzyskiwana jest na podstawie pomiarów
monitoringowych. Badania jakości środowiska realizowane są zgodnie z programem
ustalonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który z mocy ustawy
o Inspekcji Ochrony Środowiska jest koordynatorem systemu w Polsce. Dane
emisyjne zbierane są z innych źródeł, takich jak:
♦ dane statystyczne,

6

♦
♦
♦

informacje udostępniane przez inne organy administracji,
pomiary wielkości i rodzajów emisji, a także ewidencje, do których prowadzenia
obowiązane są podmioty z mocy prawa albo na mocy decyzji,
inne informacje uzyskane odpłatnie lub nieodpłatnie od podmiotów nie będących
organami administracji.

Jednym z ustawowych obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska jest
informowanie społeczeństwa o stanie środowiska. Obowiązek ten Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje m.in. poprzez udostępnianie
za pośrednictwem internetu na stronie www.wios.rzeszow.pl wojewódzkich
programów monitoringu środowiska, corocznych raportów o stanie środowiska oraz
informacji o środowisku w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami. Inne informacje
o środowisku udostępniane są na zasadach określonych w ustawie Prawo ochrony
środowiska.
W 2004 roku na obszarze powiatu sanockiego wykonano w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska następujące pomiary i badania:
 badania jakości wód w rzekach,
 badania jakości wód w zbiorniku zaporowym Besko,
 badania jakości wód podziemnych,
 badania poziomu zanieczyszczeń powietrza.
W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań i pomiarów monitoringowych.
Głównym wykonawcą badań stanu środowiska w powiecie sanockim jest WIOŚ
Rzeszów Delegatura w Jaśle. W realizacji programu monitoringu środowiska
uczestniczyła też Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowy Instytut
Geologiczny.
Opracowanie zawiera również informację o gospodarce ściekowej, emisji
zanieczyszczeń do powietrza oraz o gospodarce odpadami w powiecie sanockim,
opracowaną w oparciu o zebrane od użytkowników środowiska dane emisyjne za
2004 rok.

1. Gospodarka wodno-ściekowa
Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę miejscowości na terenie powiatu
sanockiego są wody powierzchniowe, głównie rzeka San oraz zbiornik Besko na
Wisłoku. Z dużych ujęć komunalnych na Sanie, zlokalizowanych w miejscowościach
Zasław i Trepcza korzystają mieszkańcy Sanoka i Zagórza oraz mieszkańcy
miejscowości: Zahutyń, Czerteż, Zabłotce i Trepcza. W 2004 roku pobór wody z tych
ujęć kształtował się następująco:
 ujęcie Zasław
- 4094 m3/d,
 ujęcie Trepcza
- 4679 m3/d.
Gmina Besko korzysta z wodociągu zasilanego w wodę z ujęcia na zbiorniku
Besko. Z innych gminnych ujęć wody powierzchniowej należy wymienić następujące
ujęcia:
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─ na potoku Smolniczek, z którego korzysta część mieszkańców miejscowości
Łupków i Smolnik (pobór wody 85 m3/d),
─ na potoku Moszczanka, z którego korzystają mieszkańcy wsi Moszczaniec (pobór
wody 60 m3/d),
─ na rzece Wisłok, z którego korzysta część mieszkańców miejscowości Czystogarb
i Wisłok (pobór wody 17,2 m3/d),
─ na potoku Płonka, z którego korzysta część mieszkańców miejscowości Wysoczany
(pobór wody 4,6 m3/d),
─ na rzece Osławie, z którego korzysta część mieszkańców miejscowości Szczawne
(pobór wody 2 m3/d),
─ na potoku Kalniczka, z którego korzysta część mieszkańców miejscowości Średnie
Wielkie (pobór wody 10,5 m3/d) oraz Kalnica (pobór wody 7,7 m3/d),
─ na potoku Sanoczek, z którego korzysta część mieszkańców miejscowości
Nagórzany, Nowotaniec, Nadolany i Wola Sękowa.
Pozostałe miejscowości zaopatrywane są w wodę pochodzącą z zakupu m. in.
z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie.
Znaczącym źródłem wody na potrzeby bytowe są indywidualne studnie przydomowe.
Zasoby wód powierzchniowych wykorzystywane są także do celów
przemysłowych. Ujęcia wody posiadają m.in. na Osławie - Bieszczadzkie Zakłady
Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi, na Sanie - Sanockie Zakłady Przemysłu
Gumowego „Stomil-Sanok S.A. w Sanoku (rzeka San).
Długość sieci kanalizacji miejskiej i wiejskiej wynosi ponad 220 km. Na
obszarze powiatu funkcjonuje ogółem 13 komunalnych mechaniczno-biologicznych
oczyszczalni ścieków, w tym jedna oczyszczalnia miejska dla miasta Sanok
(zlokalizowana w m.Trepcza) i 12 na obszarach wiejskich. Łączna przepustowość
oczyszczalni wynosi ok. 18619 m3/dobę, w tym oczyszczalnia miejska 17105 m3/dobę i oczyszczalnie wiejskie - 1514 m3/dobę. Oczyszczalnie komunalne dla
Sanoka oraz w Zarszynie i Komańczy zapewniają podwyższony stopień usuwania
związków biogennych w ściekach odprowadzanych do wód. Oczyszczalnia w Sanoku
posiada punkt zlewny ścieków dowożonych z zewnątrz.
Odbiornikiem ścieków komunalnych z terenu powiatu jest rzeka San oraz
Wisłok wraz z dopływami.
Według danych zebranych przez WIOŚ szacuje się, że w 2004 roku siecią
kanalizacji miejskiej i wiejskiej odprowadzono do wód powierzchniowych
5082,4 tys.m3 ścieków, tj. o 13,4% więcej niż w roku 1998.
W powiecie sanockim (wg danych WIOŚ) znajduje się 8 zakładowych
oczyszczalni ścieków, w tym: 4 oczyszczalnie mechaniczno-biologiczne
i 4 oczyszczalnie mechaniczne. Łączna przepustowość oczyszczalni wynosi
1345 m3/dobę. W roku 2004 z tych oczyszczalni odprowadzono do wód 240,3 tys.m3
ścieków, wśród których dominowały ścieki z dwóch „sanockich” zakładów:
- Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku (39,5% łącznej ilości ścieków
przemysłowych),
- Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil-Sanok” S.A. w Sanoku
(39,2% łącznej ilości ścieków przemysłowych).
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Część ścieków ze Spółki „Autosan”, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej oraz
Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil-Sanok” S.A. kierowana jest za
pośrednictwem sieci kanalizacyjnej na miejską oczyszczalnię ścieków w Trepczy.

Biologiczne oczyszczalnie ścieków w powiecie sanockim (wg danych WIOŚ za 2004 rok)

Jednostka eksploatująca

Sanockie
Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Sanoku
Okręgowa Spółdzielnia
Mleczarska w Sanoku
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Besku
Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Komańczy
Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Komańczy
Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Komańczy
Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Komańczy
Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Komańczy
Gminne Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o. w Komańczy

Lokalizacja

Trepcza
gm.Sanok

Odbiornik
ścieków
(ciek
wyższego
rzędu)

San
(Wisła)

Rok
uruchomienia/
modernizacji

Rodzaj
oczyszczalni

1993/2000

biologiczna
z osadem czynnym
(+PIX)

Ilość
odprowadzanych
ścieków
dam3/r

m3/d

17105

4805,8

13131

304

95

260

400

85

212

Besko
gm.Besko

San
(Wisła)
Wisłok
(San)

Czystogarb
gm.Komańcza

Barbarka
(Osława)

1990/1998

biologiczna
z osadem czynnym

60

3,8

10,3

Moszczaniec
gm.Komańcza

Moszczanka
(Wisłok)

1972/1997

biologiczna ze złożem
biologicznym

200

21,4

58,4

Rzepedź
gm.Komańcza

Osława
(San)

1968

biologiczna ze złożem
biologicznym

150

30,6

83,6

Łupków
gm.Komańcza

potok bn.
(Osława)

1976/1998

biologiczna ze złożem
biologicznym

120

7,4

20,3

Komańcza
gm.Komańcza

Osławica
(Osława)

2000

biologiczna
z osadem czynnym
(+PIX)

182

19,6

53,6

Szczawne
gm.Komańcza

Osława
(San)

1976/1996

biologiczna ze złożem
biologicznym

47

0,7

2,0

Zakład Karny w Łupkowie

Łupków
gm.Komańcza

potok bn.
(Osława)

1998

biologiczna ze złożem
biologicznym (+PIX)

67

22

60,2

Bieszczadzkie Zakłady
Przemysłu Drzewnego
w Rzepedzi

Rzepedź
gm.Komańcza

Osławica
(Osława)

1999

biologiczna ze złożem
biologicznym

20

4

15,3

Hołuczków
gm.Tyrawa Wołoska
Tyrawa Wołoska
gm.Tyrawa Wołoska

Tyrawka
(San)
Tyrawka
(San)

27,5

0,84

27,8

5

1,8

4,9

Zarszyn
gm.Zarszyn

Pielnica
(Wisłok)

1998

250

98,8

270

Średnie Wielkie
gm.Zagórz

Kalniczka
(Osława)

1980

biologiczna
z osadem czynnym

38

3,8

10,4

Kalnica
gm.Zagórz

Kalniczka
(Osława)

2002

biologiczna
z osadem czynnym

34

2,8

7,6

Nowy Zagórz

potok bn.
(Osława)

1980

biologiczna ze złożem
biologicznym

200

16,4

45,6

Gmina Tyrawa Wołoska
Gmina Tyrawa Wołoska
Zakład Gospodarki
Komunalnej w Zarszynie
Zakład Usług
Technicznych
Sp. z o.o. w Zagórzu
Zakład Usług
Technicznych
Sp. z o.o. w Zagórzu
PKP S.A. CENTRALA
Zakład Gospodarki
Nieruchomościami
w Krakowie – Działka
w Zagórzu

Sanok

1970/1990
1996

2004
1994

9

biologiczna
z osadem czynnym
biologiczna
z osadem czynnym

Przepustowość
m3/d

biologiczna ze złożem
biologicznym
biologiczna ze złożem
biologicznym
biologiczna
z osadem czynnym
(+PIX)
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W tabeli i na mapce przedstawiono komunalne i zakładowe biologiczne
oczyszczalnie ścieków w powiecie sanockim.
Z inwestycji ekologicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
prowadzonych 2004 roku w gminach powiatu sanockiego należy wymienić
następujące:
• Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku – dalsza
rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja instalacji
technologicznej WKF oczyszczalni i filtra stacji uzdatniania wody,
• Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil-Sanok” S.A. w Sanoku – w celu
poprawienia jakości odprowadzanych ścieków zamontowano linię odsalania przy
ciągach solnych,
• Bieszczadzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego S.A w Rzepedzi – budowa
separatora oleju na kolektorze wylotowym wody opadowej,
• gmina Zagórz - rozpoczęto budowę nowej oczyszczalni ścieków,
• gmina Zarszyn - budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Jaćmierz i Posada
Jaćmierska (etap III).

2. Jakość wód powierzchniowych
Jakość śródlądowych wód powierzchniowych wchodzi w zakres informacji
uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zgodnie z ustawą
Prawo wodne, badania jakości wód powierzchniowych należą do kompetencji
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
W związku z integracją Polski z Unią Europejską nastąpiła zmiana polskiego
prawa dotyczącego zagadnień ochrony wód, mająca na celu przystosowanie
ustawodawstwa polskiego do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej.
Podstawowym unijnym aktem prawnym, dotyczącym ochrony środowiska wodnego
przed zanieczyszczeniem, jest dyrektywa ramowa 2000/60/EC Parlamentu
Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej z 23 października 2000r. ustalająca
ramy działań Wspólnoty w zakresie polityki wodnej. Główne cele do osiągnięcia, jakie
stawia dyrektywa, to uzyskanie do 2015 roku dobrego stanu wód oraz spełnienie
standardów jakościowych. Polska zobowiązana jest, podobnie jak inne kraje UE, do
wdrożenia postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej wg określonego kalendarza.
Jednym z istotnych zadań, w realizacji którego uczestniczy Inspekcja Ochrony
Środowiska, jest dostosowanie systemu monitoringu wód do wymagań Ramowej
Dyrektywy Wodnej.
Zakres i sposób prowadzenia badań monitoringowych śródlądowych wód
powierzchniowych w Polsce zależy obecnie od sposobu użytkowania wód oraz od
charakteru ich zagrożenia lub ochrony, co określone jest, w nawiązaniu do stosownych
dyrektyw unijnych, w następujących wykazach wód przygotowanych przez regionalne
zarządy gospodarki wodnej:
- wód powierzchniowych, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystywane
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (dyrektywa
75/440/EWG),
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-

-

wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków
i mięczaków lub innych organizmów w warunkach naturalnych oraz
umożliwiających migracje ryb (dyrektywy 78/659/EWG i 79/923/EWG),
wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych,
a w szczególności do kąpieli (dyrektywa 76/160/EWG),
wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz
obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych
należy ograniczyć (Dyrektywa Azotanowa 91/271/EWG).

Przedmiotem szczególnej ochrony są wody wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
W ramach wdrażania przepisów Dyrektywy Azotanowej regionalne zarządy
gospodarki wodnej wyznaczyły w Polsce wody wrażliwe na zanieczyszczenie
azotanami ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ
azotu do tych wód należy ograniczyć. Na terenie RZGW Kraków, który obejmuje
m.in. obszar województwa podkarpackiego, aktualnie nie występuje problem
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego w świetle kryteriów
Dyrektywy Azotanowej. Niemniej jednak, z uwagi na ustawowy obowiązek oceny
przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska poziomu eutrofizacji wód,
prowadzi się w kontrolowanych wodach obserwację zawartości związków azotu.
Od 2004 roku trwa modernizacja systemu monitoringu wód powierzchniowych
w województwie podkarpackim. Zmianie uległ sposób i zakres prowadzenia
monitoringu, jak również sposób oceny i klasyfikacji wód. Szczegółowe przepisy
w tym zakresie zawarte są w stosownych rozporządzeniach Ministra Środowiska.
Badana jakości wód prowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez Głównego
Inspektora
Ochrony
Środowiska
„Programem
monitoringu
środowiska
w województwie podkarpackim na lata 2004-2005”.
W 2004 roku w ramach monitoringu wód powierzchniowych, na terenie
powiatu sanockiego Delegatura WIOŚ w Jaśle wykonała badania stanu wód Sanu,
rzeki Wisłok na dopływie do zbiornika zaporowego Besko oraz wód zbiornika Besko.
Cieki i zbiorniki wodne na obszarach górskich i podgórskich znajdują się pod
silnym wpływem morfologii dorzecza oraz warunków hydrometeorologicznych.
Intensywne opady atmosferyczne lub szybkie topnienie śniegu są przyczyną nagłych
wezbrań wód w ciekach. W wyniku spływów powierzchniowych następuje silne
wypłukiwanie związków chemicznych, wynoszenie materiału glebowego ze zlewni
i w konsekwencji wprowadzanie do wód znacznych ilości substancji mineralnych
i organicznych. Niekorzystnym zjawiskiem dla jakości wód są także okresy suszy.
W 2004 roku wystąpiły w dorzeczu górnej Wisły okresy silnych wezbrań
wiosennych i letnich, które miały istotny wpływ na jakość badanych wód.

12

2.1. Rzeki
Sieć monitoringu rzek na obszarze powiatu sanockiego w 2004 roku tworzyło
ogółem 5 punktów pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na rzece San i rzece
Wisłok. Badania ukierunkowano na:
• ocenę ogólną jakości wód (4 punkty pomiarowo-kontrolne);
• identyfikację jakości wód w zależności od aktualnego ich przeznaczenia:
- badania dla oceny jakości wód pod kątem ich przydatności do bytowania ryb
w warunkach naturalnych (4 punkty pomiarowo-kontrolne),
- badania dla oceny jakości wód pod kątem wykorzystania ich do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (3 punkty pomiarowo-kontrolne);
• ocenę poziomu azotanów (4 punkty pomiarowo-kontrolne);
• identyfikację w wodach parametrów mających zastosowanie do oceny stopnia
eutrofizacji wód powierzchniowych (1 punkt pomiarowo-kontrolny).
Sposób monitorowania i oceny jakości wód uzależniony jest od założonego
celu badań i ustalony został odrębnie dla każdej rzeki oraz punktu pomiarowokontrolnego w „Programie monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na
lata 2004-2005”. W oparciu o uzyskane wyniki badań dokonano oceny jakości wód
w rzekach kontrolowanych w 2004 roku, stosując kryteria zawarte w następujących
aktach prawnych:
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004r. w sprawie klasyfikacji dla
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód
(Dz.U.2004.32.284),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.10.2002r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb
w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.2002.204.1728),
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych (Dz.U.2002.241.2093).
Rozporządzenia określają wymagany zakres badanych wskaźników jakości wód
i ich wartości graniczne, częstotliwość pobierania próbek wód, metodyki referencyjne
analiz oraz sposób oceny i klasyfikacji wód.
Wyniki ocen jakości wód w punktach kontrolnych poszczególnych sieci
pomiarowych monitoringu wód na terenie powiatu sanockiego w 2004 roku
przedstawiono w tabelach i na mapce.
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Klasyfikacja ogólna jakości wód
Ocenie poddano jakość wód w rzekach badanych w ramach monitoringu
diagnostycznego w bardzo szerokim zakresie wskaźników, obejmującym: wskaźniki
fizyczne, tlenowe, biogenne, zasolenia, metale (w tym metale ciężkie), wskaźniki
zanieczyszczeń przemysłowych (m.in. fenole, cyjanki, pestycydy, WWA, oleje
mineralne), wskaźniki biologiczne (saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu,
chlorofil „a”) oraz wskaźniki mikrobiologiczne. Pełny zakres badań diagnostycznych
zawiera 51 wskaźników jakości wód.
Aktualne przepisy prawne wprowadzają klasyfikację dla prezentowania stanu
wód powierzchniowych obejmującą pięć klas jakości. Podstawowym kryterium
kwalifikującym jest spełnianie wymagań określonych dla wód powierzchniowych
wykorzystywanych do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku.
Kryterium uzupełniającym w nowej klasyfikacji wód powierzchniowych są wartości
biologicznych wskaźników jakości wody. Nowe klasy jakości wód
powierzchniowych zdefiniowano następująco:
klasa I – wody bardzo dobrej jakości, spełniające wymagania określone dla wód
powierzchniowych kategorii A1, w których wartości biologicznych wskaźników jakości
wody nie wskazują na żadne oddziaływania antropogeniczne,
klasa II – wody dobrej jakości, spełniające w odniesieniu do większości wskaźników
jakości wymagania określone dla wód powierzchniowych kategorii A2, w których wartości
biologicznych wskaźników jakości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań
antropogenicznych,
klasa III – wody zadowalającej jakości, spełniające wymagania określone dla wód
powierzchniowych kategorii A2, w których wartości biologicznych wskaźników jakości
wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych,
klasa IV – wody niezadowalającej jakości, spełniające wymagania określone dla wód
powierzchniowych kategorii A3, w których wartości biologicznych wskaźników jakości
wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany jakościowe i ilościowe
w populacjach biologicznych,
klasa V – wody złej jakości, niespełniające wymagań jakościowych dla wód
powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę do spożycia; wartości
biologicznych wskaźników jakości wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych,
zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych.

Podstawę określenia klas jakości wód powierzchniowych stanowią wartości
graniczne wskaźników jakości wody, określone dla poszczególnych klas. Dla
każdego wskaźnika jakości wody zmierzonego z częstotliwością jeden raz
w miesiącu wyznacza się wartość stężenia odpowiadającą percentylowi 90,
a w przypadku mniejszej częstotliwości badań przyjmuje się najmniej korzystną
wartość stężenia.
Klasę jakości wód powierzchniowych w punkcie pomiarowym określa się
porównując wyznaczone wartości stężeń poszczególnych wskaźników jakości wody
(z wyłączeniem wskaźników występujących w warunkach naturalnych
w podwyższonych stężeniach) z wartościami granicznymi przyjmując klasę od
najniższej obejmującą łącznie z wyższymi klasami 90% ilości wskaźników.
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Klasyfikacja ogólna jakości wód w rzekach powiatu sanockiego badanych w 2004 roku (wg rozporządzenia MŚ z dnia 11.02.2004r. – Dz.U.2004.32.284)

Lp.

Punkt
pomiarowo-kontrolny
nazwa
km

Rzeka

Klasa
jakości
wód

Wskaźniki degradujące jakość wody
fizykochemiczne
barwa(III), zasadowość(II), BZT5(II), ChZT-Cr(II),
ChZT-Mn(II), azot Kjeldahla(II), wapń(II)

1.

San

Zasław

285,2

II

2.

San

Powyżej Sanoka

282,4

III

barwa(III)

3.

San

Poniżej Sanoka

274,0

III

barwa(III), odczyn(III), azot Kjeldahla(III)

4.

Wisłok

Powyżej zbiornika Besko

178,6

II

barwa(IV), ChZT-Cr(III), ChZT-Mn(III), zawiesiny og.(II),
OWO(II), azot Kjeldahla(II), azotany(II), fosforany(II),
wapń(II), zasadowość(II)

biologiczne
indeks saprob.peryfitonu(III),
indeks saprob.fitoplanktonu(III)
indeks saprob.peryfitonu(III),
indeks saprob.fitoplanktonu(III)
indeks saprob.peryfitonu(III),
indeks saprob.fitoplanktonu(III)

mikrobiologiczne
liczba bakterii gr.coli kał.(II),
liczba bakterii gr.coli(III)
liczba bakterii gr.coli kał.(III),
liczba bakterii gr.coli(III)
liczba bakterii gr.coli kał.(IV),
liczba bakterii gr.coli(IV)

indeks saprob.peryfitonu(III),
indeks saprob.fitoplanktonu(II)

liczba bakterii gr.coli kał.(II),
liczba bakterii gr.coli(II)

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
BZT5
ChZT-Mn
ChZT-Cr
OWO
zawiesiny og.

-

pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu
chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą nadmanganianową
chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową
ogólny węgiel organiczny
zawiesiny ogólne

indeks saprob.fitoplanktonu
indeks saprob.peryfitonu
liczba bakterii gr.coli kał.
liczba bakterii gr.coli

-

indeks saprobowości fitoplanktonu
indeks saprobowości peryfitonu
liczba bakterii grupy coli typu kałowego
liczba bakterii grupy coli

Wyniki oceny ogólnej i klasyfikacji jakości wód w poszczególnych punktach
pomiarowo-kontrolnych na badanych rzekach zestawiono w tabeli. Jako wskaźniki
degradujące wody wymieniono wskaźniki spełniające wymagania ustalonej dla
punktu pomiarowego klasy jakości oraz klas wyższych, które miały wpływ na wynik
obliczeń klasyfikacyjnych.
Jakość wód Sanu w punkcie pomiarowo-kontrolnym Zasław wg badań
wykonanych w 2004 roku była dobra i odpowiadała II klasie czystości. Poziom
II klasy osiągnęły wskaźniki fizykochemiczne: BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, azot
Kjeldahla, wapń i zasadowość. Do klasy III zakwalifikowano barwę oraz wskaźniki
hydrobiologiczne. Wskaźniki mikrobiologiczne zaliczono do klasy II i III. W punkcie
kontrolnym na rzece San, położonym powyżej Sanoka, stwierdzono III klasę
charakteryzującą wody zadowalającej jakości. O wyniku klasyfikacji zadecydowała
barwa wody oraz stan sanitarny i wskaźniki hydrobiologiczne.
Wynik klasyfikacji stanu wód Sanu poniżej Sanoka, tj. poniżej zrzutu ścieków
z komunalnej oczyszczalni ścieków oraz z innych źródeł punktowych z terenu
miasta, nie zmienił się, wody Sanu na tym odcinku zaliczono do III klasy. Zmianie
uległ zakres wskaźników decydujących o klasie. Poziom III klasy osiągnęła barwa,
odczyn, azot Kjeldahla oraz wskaźniki hydrobiologiczne. Do klasy IV
zakwalifikowano wskaźniki mikrobiologiczne.
Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków dla miasta Sanoka
w Trepczy funkcjonuje od 1993 roku. Trendy zmian średnich rocznych wartości
BZT5 i ChZT-Mn – wskaźników ogólnego zanieczyszczenia substancjami
organicznymi oraz średnich rocznych stężeń fosforu ogólnego i fosforanów
w wodach Sanu poniżej Sanoka w latach 1993-2004 zobrazowano na rysunkach. Jak
wykazują badania, na przestrzeni 10 lat z wyjątkiem lat 2002-2003, nie obserwuje się
istotnych zmian w obciążeniu wód Sanu substancjami organicznymi. W przypadku
związków fosforu obserwuje się od 1997 roku wyraźny trend spadkowy, jednak
spadek koncentracji tych zanieczyszczeń jest powolny i podlega wahaniom.

Zmiany średnich rocznych wartości BZT5 i ChZT-Mn w rzece San poniżej Sanoka w latach 1993-2004
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Zmiany średnich rocznych stężeń fosforanów i fosforu ogólnego w rzece San poniżej Sanoka
w latach 1993-2004
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Badania wykonane w punkcie kontrolnym położonym na rzece Wisłok
powyżej zbiornika Besko wskazują na dobrą jakość wód górnego biegu rzeki.
W omawianym punkcie odnotowano II klasę jakości, a decydujący wpływ na wynik
klasyfikacji miały wskaźniki mikrobiologiczne, wskaźniki tlenowe (ChZT-Mn,
ChZT-Cr, OWO), wskaźniki biogenne (azot Kjeldahla, azotany, fosforany), a także
barwa, zawiesiny ogólne, wapń, zasadowość oraz wskaźniki hydrobiologiczne.
Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Ocenie poddano jakość wód w zakresie wskaźników jakości istotnych dla wód
będących naturalnym środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Ogółem
badano 14 wskaźników fizykochemicznych. Rozporządzenie Ministra Środowiska
z dnia 4 października 2002r. określa wartości graniczne wskaźników jakości
odrębnie dla wód będących środowiskiem bytowania ryb łososiowatych
i karpiowatych.
Woda spełnia wymagania dla bytowania ryb, jeśli w wyniku pobierania
próbek w stałych punktach pomiarowych w okresie 12 miesięcy, z częstotliwością
nie mniejszą niż określona w rozporządzeniu:
• w 95% próbek spełnione zostały wymagania w zakresie wskaźników: odczyn, BZT5,
amoniak, azot amonowy, azotyny, całkowity chlor pozostały, cynk ogólny i miedź
rozpuszczona; w przypadku mniejszej niż 1 raz w miesiącu częstotliwości poboru
próbek, wymagania dotyczące tych wskaźników muszą być spełnione w każdej
próbce,
• wymagania w zakresie temperatury były spełniane w okresach stanowiących łącznie
co najmniej 98% czasu,
• w 50% próbek zostały spełnione wymagania w zakresie rozpuszczonego tlenu,
• zostało spełnione wymaganie dotyczące średniorocznej wartości zawiesin ogólnych.
Wyniki oceny wód w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych na
badanych rzekach powiatu sanockiego wraz ze wskazaniem wskaźników
degradujących wody, zestawiono w tabeli.
Badania wykazały, że jedynie wody Sanu w punkcie kontrolnym Zasław oraz
wody Wisłoka w górnym biegu, na dopływie do zbiornika zaporowego Besko,

18

spełniają wymagania ustalone dla wód będących środowiskiem życia ryb
karpiowatych. Pozostały kontrolowany odcinek rzeki San na terenie powiatu
sanockiego są nieprzydatne do bytowania ryb łososiowatych oraz karpiowatych
według kryteriów określonych w rozporządzeniu. Wskaźnikami degradującymi wody
były: azotyny, azot amonowy, niejonowy amoniak, fosfor ogólny, BZT5 oraz
temperatura.
Ocena przydatności wód do bytowania ryb w rzekach powiatu sanockiego badanych w 2004 roku
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 04.10.2002r. – Dz.U.2002.176.1455)
Lp.

Rzeka

1.

San

2.
3.

San
San

4.

Wisłok

Punkt pomiarowo-kontrolny Przydatność wód
Wskaźniki degradujące wody
do bytowania ryb
nazwa
km
Zasław
285,2 karpiowate
azotyny
Powyżej Sanoka
Poniżej Sanoka
Powyżej zbiornika
Besko

282,4 nieprzydatne
274,0 nieprzydatne

azotyny
azot amonowy, niejonowy amoniak, azotyny

178,6 karpiowate

temperatura, BZT5, azotyny, fosfor ogólny

W 2005 roku Delegatura w Jaśle rozszerzyła sieć monitoringu wód prowadzony
pod kątem przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych. Badaniami
objęto dodatkowo pięć cieków:
- 2 dopływy Osławy: Osławicę i Tarnawkę (Kalniczkę),
- 2 dopływy Sanu: Saneczek i Tyrawkę,
- Pielnicę – dopływ Wisłoka.
Wyniki oceny, zgodnej z wymaganiami dyrektywy 78/659/EWG, znane będą
po zakończeniu rocznego cyklu badań.
Ocena przydatności wód powierzchniowych płynących do celów pitnych
Ocenie według kryterium przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia poddano jakość wód w następujących rzekach:
• San w ppk Zasław – rzeka zasilająca komunalne ujęcie wód powierzchniowych dla
miasta Sanoka w m. Zasław,
• San w ppk Trepcza – rzeka zasilająca komunalne ujęcie wód powierzchniowych dla
miasta Sanoka w m. Trepcza,
• Wisłok – rzeka zasilająca zbiornik Besko, będący źródłem zaopatrzenia w wodę
przeznaczona do spożycia.
Wyniki badań wód Wisłoka zaprezentowano przy omawianiu jakości wód
zbiornika Besko, w dalszej części opracowania.
Przepisy prawne ustalają trzy kategorie jakości wód powierzchniowych
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
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:
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kategoria A1 – woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji
i dezynfekcji,
• kategoria A2 – woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz
dezynfekcji,
• kategoria A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego
i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji,
adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji.
•

Woda spełnia wymagania, jeśli w wyniku pobierania próbek wody
w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż określona
w rozporządzeniu:
• w 95% próbek nie zostały przekroczone ustalone dla danej kategorii jakości wody
wartości dopuszczalne następujących wskaźników: barwa, temperatura, azotany,
żelazo, fluorki, miedź, cynk, arsen, kadm, chrom ogólny, chrom+6, ołów, selen, rtęć,
bar, cyjanki, siarczany, indeks fenolowy, rozpuszczone lub zemulgowane
węglowodory, WWA, pestycydy, amoniak, a w 90% próbek wartości dopuszczalne
pozostałych wskaźników jakości wody,
• w odniesieniu do pozostałych 5% lub 10% próbek, w których wartości dopuszczalne
wskaźników jakości wody zostały przekroczone:
- wartości wskaźników, z wyjątkiem pH, tlenu rozpuszczonego i wskaźników
mikrobiologicznych, nie odbiegają więcej niż 50% od wartości dopuszczalnych
wskaźników jakości wody,
- nie wynika zagrożenie dla zdrowia człowieka,
- w kolejnych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia wartości
dopuszczalnych wskaźników jakości wody.
Wyniki oceny jakości monitorowanych wód terenie powiatu sanockiego wraz
ze wskazaniem wskaźników degradujących wody, zestawiono w tabeli.
Ocena jakości wód w rzekach powiatu sanockiego wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia wg badań wykonanych w 2004 roku
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 27.11.2002r. – Dz.U.2002.204.1728)
Lp.

Rzeka

Punkt
pomiarowo-kontrolny
nazwa
km

Kategoria
jakości
wód

1.

San

Zasław

285,2

A2

2.

San

Trepcza

276,0

A2

Kategoria jakości wód - wskaźniki degradujące
fizykochemiczne
A2
odczyn, amoniak

A2
odczyn, amoniak

mikrobiologiczne
A2
liczba bakterii gr.coli, liczba bakterii
gr.coli kał., liczba paciorkowców kał.

A2
liczba bakterii gr.coli, liczba bakterii
gr.coli kał., liczba paciorkowców kał.

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny badane wody Sanu, zasilające komunalne
ujęcia wód powierzchniowych, odpowiadały kategorii A2, czyli wskazują na wody
wymagającego typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego. O wyniku
klasyfikacji zdecydowały stężenia amoniaku, odczyn i wskaźniki mikrobiologiczne.

20

Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w badanych rzekach
Badania cieków na obszarze powiatu sanockiego pod kątem zanieczyszczenia
wód azotanami wykazały, że na kontrolowanych odcinkach rzek nie stwierdzono wód,
w których zawartość azotanów przekraczała poziom 40 mgNO3/l. Średnie roczne
stężenia azotanów były niskie i wynosiły od 3,31 mgNO3/l (San powyżej Sanoka) do
4,33 mgNO3/l (Wisłok powyżej zbiornika Besko). Maksymalne stężenie azotanów
w serii rocznej, na poziomie 7,31 mgNO3/l, odnotowano w rzece Wisłok na dopływie
do zbiornika Besko.
Wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji w rzekach powiatu sanockiego badanych w 2004 roku
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 23.12.2002r. – Dz.U.2002.241.2093)
Punkt pomiarowy

Wskaźniki eutrofizacji
azot
fosfor
azot
azotanowy ogólny ogólny
(mgN-NO3/l) (mgN/l) (mgP/l)

azotany
Lp.

Rzeka

1.

San

2.

San

3.

San

4.

Wisłok

(mgNO3/l)

nazwa

Zasław
Powyżej
Sanoka
Poniżej
Sanoka
Powyżej
zbiornika
Besko

km

285,2
282,4
274,0
178,6

stężenie
stężenie średnie roczne

chlorofil „a”
(µg/l)

stężenie średnie
okres okres
cały
letni zimowy rok
1,58

min

max

średnie

2,70
0,89

5,09
5,54

4,03

0,91

1,44

0,040

3,31

0,75

1,30

0,043

-

-

2,03

2,26

5,23

3,99

0,90

1,58

0,045

2,96

2,77

2,87

1,24

7,31

4,33

0,98

1,52

0,048

-

-

1,35

10

2,2

5

0,25

Wartości graniczne
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Średnie wartości stężeń chlorofilu „a” dla okresu letniego (maj-październik) oraz zimowego(styczeń-kwiecień i listopadgrudzień) ustalono w punktach, gdzie badania tego wskaźnika wykonywano co miesiąc.

W rzekach San i Wisłok na odcinkach objętych badaniami w 2004 roku
prowadzono obserwację poziomu stężeń wskaźników jakości, stosowanych przy
ocenie eutrofizacji wód, tj.: azotanów, azotu azotanowego, azotu ogólnego, fosforu
ogólnego oraz chlorofilu „a”. Pełnym cyklem badań, zgodnym z wymaganiami
określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002r., objęto rzekę
San poniżej Sanoka. Badania wykazały, że średnie roczne stężenia wskaźników
eutrofizacji dla badanych rzek powiatu sanockiego nie przekroczyły wartości
granicznych określonych w rozporządzeniu, powyżej których może zachodzić proces
eutrofizacji.

2.2. Zbiornik zaporowy Besko
Zbiornik zaporowy Besko położony jest na obszarze dwóch powiatów:
krośnieńskiego (gmina Rymanów) oraz sanockiego (gminy: Besko i Zarszyn). Powstał
w latach 1971-1978 w wyniku spiętrzenia zaporą betonową rzeki Wisłok w km 172,8.
Do głównych zadań zbiornika należy: magazynowanie wody do celów pitnych,
wyrównanie przepływów w rzece Wisłok oraz redukcja kulminacji fal powodziowych.
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Objętość zbiornika wynosi 14,2 mln m3 i wzrasta do 15,4 mln3 przy
maksymalnym poziomie piętrzenia. Rezerwa powodziowa przy normalnym poziomie
piętrzenia wynosi 2,9 mln m3, co stanowi 20% całkowitej pojemności zbiornika.
Główne parametry morfometryczne przedstawiają się następująco:
•
•
•
•
•

powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia
powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia
maksymalna długość zbiornika
szerokość zbiornika
średnia głębokość

124,6 ha
131,0 ha
4,0 km
150-160 m
11,8 m

Wewnątrz korpusu zapory znajduje się ujęcie wody wraz z pompownią,
należące do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Krośnie.
Główną rzeką zasilającą jest Wisłok, który dostarcza około 80% z ogólnej ilości
wód dopływających do zbiornika. Innymi większymi ciekami dopływającymi do
zbiornika są: potok Czernisławka oraz potok Głęboki, nazywany często potokiem
z Głębokiego.
Obszar całkowitej zlewni zbiornika wynosi 207 km2, w tym zlewni
bezpośredniej - 57 km2. W bezpośrednim otoczeniu zbiornika leży wieś Pastwiska
(gm. Zarszyn), południowa część wsi Sieniawa (gm. Rymanów) oraz nieliczne
zabudowania wsi Mymoń (gm. Besko).
Zlewnia zasilająca zbiornik Besko ma charakter rolniczy i silnie rozwiniętą
gospodarkę leśną. Kompleksy leśne zajmują ponad 50% obszaru zlewni, natomiast
w użytkach rolnych znaczny udział mają łąki i pastwiska. Brak jest tutaj przemysłu,
funkcjonuje natomiast kilka zakładów gospodarki rolnej, których działalność
koncentruje się na hodowli bydła oraz na uprawie zbóż. Zabudowa rekreacyjna wokół
zbiornika jest nieliczna, głównie w Rudawce Rymanowskiej i okolicy.
W 2004 roku ocenie poddano jakość wód zgromadzonych w zbiorniku oraz
głównych cieków zasilających zbiornik pod kątem ich przydatności do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Próbki wody do badań pobrano ze
zbiornika w pobliżu zapory oraz z potoku Czernisławka na odcinku ujściowym do
zbiornika. Badaniami pod kątem przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę
pitną objęto także rzekę Wisłok w punkcie pomiarowym monitoringu
diagnostycznego, położonym powyżej zbiornika Besko.
Zakres badań, częstotliwość poboru próbek wody oraz sposób oceny
i klasyfikacji wód zbiornika i jego dopływów ustalono w oparciu o rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia i zamieszczono w „Programie monitoringu środowiska
w województwie podkarpackim na lata 2004-2005”. Wyniki badań zestawiono
w tabeli.
Próbki wody pobrano ze zbiornika Besko w kwietniu i sierpniu w punkcie
położonym w pobliżu zapory z warstwy powierzchniowej (głębokość 1 m) oraz
z warstwy naddennej (głębokość 17 i 21 m). Zakres badań dla próbek pobranych nad
dnem zbiornika ograniczono do wskaźników biogennych, mikrobiologicznych oraz
stopnia natlenienia.
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Ocena jakości wód w zbiorniku zaporowym Besko i jego dopływach pod kątem przydatności do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wg badań wykonanych w 2004 roku
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 27.11.2002r. – Dz.U.2002.204.1728)
Lp.

3.

Rzeka

Zbiornik
Besko

Kategoria
jakości
wód

Punkt
pomiarowo-kontrolny
nazwa
km
warstwa
powierzchniowa

A2

warstwa
naddenna

A3

Przy
zaporze

Kategoria jakości wód - wskaźniki degradujące
fizykochemiczne
A2
barwa, odczyn,
ogólny węgiel
organiczny

mikrobiologiczne
A2
liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego

A2
A3
% nasycenia tlenem

A2

4.

Wisłok

Powyżej
zbiornika
Besko

178,6

A2

5.

Czernisławka

Ujście do
zbiornika
Besko

2,2

A2

liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego,
liczba paciorkowców kałowych

A2

odczyn, zawiesiny
liczba bakterii grupy coli, liczba
ogólne, ogólny węgiel bakterii grupy coli typu kałowego,
organiczny
liczba paciorkowców kałowych

A2
A2
odczyn

liczba bakterii grupy coli, liczba
bakterii grupy coli typu kałowego,
liczba paciorkowców kałowych

Wyniki badań przedstawiają się następująco:
1. Wody zbiornika Besko zasilające komunalne ujęcie wody pitnej odpowiadały
kategorii A2, czyli wymagają prostego uzdatniana fizycznego i chemicznego.
O wyniku oceny zdecydowały wskaźniki mikrobiologiczne, a także wskaźniki
fizyczne: barwa i odczyn oraz ogólny węgiel organiczny – wskaźnik
charakteryzujący zawartość w wodzie substancji organicznych.
2. Wody zbiornika w warstwie naddennej zaliczono do kategorii A3 ze względu na
spadek natlenienia wód poniżej poziomu 50%, ustalonego w przepisach jako
graniczny dla kategorii A2. Kategorii A2 odpowiadały wskaźniki mikrobiologiczne
oraz azot Kjeldahla.
3. Podczas badań wiosennych i letnich wykonano pomiary temperatury i natlenienia
wód zbiornika w profilu pionowym w punkcie poboru próbek. Wiosną temperatura
w słupie wody była wyrównana, różnica między powierzchnią i dnem wynosiła
zaledwie 2,2oC. Wody zbiornika na całej głębokości były dobrze natlenione. Przy
dnie natlenienie wód wynosiło ponad 80%, natomiast w warstwie powierzchniowej
odnotowano niewielkie przesycenie tlenem. Mniej korzystnie przedstawiały się
warunki tlenowe w okresie letnim. Temperatura wody od powierzchni do dna
zmieniała się w zakresie 21,1-15,8oC, w punkcie pomiarowym obserwowano
uwarstwienie termiczne wód. Warstwa ciepłego epilimnionu sięgała do głębokości
5m, a miąższość skoku termicznego wynosiła ponad 2m. Od głębokości ok. 2 m nad
dnem natlenienie utrzymywało się na poziomie niższym od 50%. Pogorszenie
warunków tlenowych w sezonie letnim wiąże się z osiadaniem na dnie biomasy
obumarłego planktonu i większym zużyciem tlenu w procesach biochemicznych.
4. Rzeki zasilające zbiornik Besko mają znaczny wpływ na jakość wód
retencjonowanych w zbiorniku. Badania rzeki Wisłok i potoku Czernisławka
wskazują, że ich wody odpowiadały kategorii A2 ze względu na wskaźniki
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fizykochemiczne i stan sanitarny. W przypadku Wisłoka na wynik klasyfikacji
w grupie fizykochemicznej decydujący wpływ miały wskaźniki fizyczne: barwa,
odczyn i zawiesiny ogólne oraz ogólny węgiel organiczny – wskaźnik
charakteryzujący zawartość w wodzie substancji organicznych. Na wynik oceny
Czernisławki w tej grupie wskaźników wpłynął jedynie odczyn.

3. Jakość wód podziemnych
Monitoring zwykłych wód podziemnych w powiecie sanockim realizowany jest
w sieci krajowej. Zadaniem tej sieci jest coroczna kontrola jakości wód podziemnych
we wszystkich poziomach użytkowych. Wykonawcą badań jest Państwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie.
Na obszarze powiatu sanockiego znajdują się dwa z głównych zbiorników wód
podziemnych w Polsce (GZWP) - Zbiornik Warstw Krosno Bieszczady (nr 431)
i Dolina rzeki San (nr 430). W 2004 roku jakość wód podziemnych badano w dwóch
punktach obserwacyjnych:
 Radoszyce (gmina Komańcza) – zlokalizowany poza terenem GZWP, kontrolą
objęto wody gruntowe w utworach trzeciorzędowych. Wody te są słabo
izolowane, a zatem wrażliwe na wpływ czynników antropogenicznych. Punkt
badawczy pod względem użytkowania terenu położony jest na nieużytkach.
Zgodnie z przyjętą klasyfikacją wody podziemne odpowiadały I klasie - są to
wody bardzo dobrej jakości;
 Sanok-Olchowce – zlokalizowany na obszarze GZWP nr 430 – Dolina rzeki San,
ujmuje kredowe piętro wodonośne o naturalnym skoncentrowanym wypływie wód
podziemnych (źródło), położone na terenie leśnym. Zgodnie z przyjętą
klasyfikacją wody podziemne odpowiadały II klasie - są to wody dobrej jakości.
Wskaźnikami decydującymi o klasie jakości: przewodność elektrolityczna
właściwa, siarczany, krzemionka i wapń.
Do oceny poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych i ich klasyfikacji
w poszczególnych punktach badawczych przyjęto zasady określone w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposoby prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód.
Rozporządzenie to zakłada podział wód na pięć klas jakościowych.

4. Emisja zanieczyszczeń powietrza
Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w powiecie
sanockim jest spalanie paliw dla celów bytowych oraz procesy technologiczne
w zakładach przemysłowych. Stopień koncentracji źródeł na obszarze powiatu
i wielkości emisji są zróżnicowane. Największe skupienie punktowych źródeł emisji
znajduje się w Sanoku. Są to kotłownie komunalne i zakłady przemysłowe, które
emitują zanieczyszczenia powstające podczas prowadzonych procesów
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technologicznych oraz zanieczyszczenia energetyczne z zakładowych kotłowni
przeznaczonych do celów grzewczych i technologicznych. Na terenach wiejskich do
powietrza emitowane są gazy i pyły głównie ze spalania energetycznego paliw
stałych w paleniskach domowych, pozostałych także zanieczyszczenia pozostałych
niewielkich zakładów produkcyjnych, obiektów gminnych spółdzielni, zakładów
usługowych oraz ze szkół i ośrodków zdrowia.
Według danych WIOŚ ocenia się, że w 2004 roku wyemitowano do powietrza
w powiecie sanockim łącznie 1385 ton zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (bez
CO2), w tym:
 461 ton zanieczyszczeń pyłowych (tj. 33,3%),
 925 ton zanieczyszczeń gazowych (tj. 66,7%).
W porównaniu do roku 1998 globalna emisja zanieczyszczeń pyłowych
i gazowych (bez CO2) zwiększyła się nieznacznie (o 3%).
W strukturze emitowanych do powietrza substancji ze źródeł punktowych
zdecydowanie przeważają zanieczyszczenia gazowe, głównie dwutlenek siarki i tlenek
węgla pochodzące ze spalania paliw. Ponadto do atmosfery wprowadzane są
z procesów energetycznych: tlenek węgla, dwutlenek węgla i pyły. Z procesów
technologicznych, stosowanych w zakładach położonych głównie na terenie Sanoka,
do powietrza emitowane są węglowodory alifatyczne i aromatyczne oraz metale
ciężkie, przy czym emisja zanieczyszczeń technologicznych jest zdecydowanie
mniejsza niż zanieczyszczeń powstających przy spalaniu paliw do celów
energetycznych.
Struktura emisji zanieczyszczeń gazowych w powiecie sanockim przedstawiała
się następująco:
- 442,6 ton dwutlenku siarki
tj. 47,8 % łącznej emisji gazów,
- 215 ton dwutlenku azotu
tj. 23,2% łącznej emisji gazów,
- 261,4 ton tlenku węgla
tj. 28,2 % łącznej emisji gazów,
oraz 6 ton pozostałych zanieczyszczeń.

Struktura emisji zanieczyszczeń powietrza w powiecie sanockim w 2004 roku (bez CO2)
pozostałe 0,4%
tlenek węgla 18,9%

pyły 33,3%

dwutlenek azotu 15,5%
dwutlenek siarki 31,9%
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Do zakładów mających decydujący wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń
w powiecie należą: Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil-Sanok” S.A.
w Sanoku, Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej S.A. w Sanoku oraz
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku.

5. Poziom zanieczyszczeń powietrza
Oceny jakości powietrza i obserwacji zachodzących zmian dokonuje się
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Z mocy ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. - Prawo ochrony środowiska, odpowiedzialność za ocenę jakości powietrza
spoczywa na wojewódzkim inspektorze ochrony środowiska.
System monitoringu powietrza w Polsce poddany został modernizacji celem
przystosowania go do wymogów określonych w prawie Unii Europejskiej i nowych
polskich regulacji prawnych. Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje do
podejmowania działań mających na celu ocenę powietrza prowadzoną w sposób
porównywalny do krajów członkowskich UE.
Pomiary i badania jakości powietrza prowadzone w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska dostarczają danych dotyczących poziomów wybranych
zanieczyszczeń w powietrzu, w różnych skalach przestrzennych i czasowych, a także
danych umożliwiających śledzenie zjawisk o charakterze globalnym. Uzyskane
informacje pozwalają na identyfikację obszarów, na których przekroczone są
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. Nadrzędnym celem działań
podejmowanych na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego,
a priorytetowym obszarem dla monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje
miejskie.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony
środowiska wykonuje corocznie ocenę jakości powietrza w strefach. Celem rocznej
oceny jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze
poszczególnych stref województwa. Wyniki oceny stanowią dla wojewody podstawę
określenia programów ochrony powietrza dla stref, w których poziom choćby jednej
substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji.
Według nowych przepisów prawnych, stężenia zanieczyszczeń powinny zostać
zredukowane przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na całym terytorium
kraju w określonym terminie i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej po
tym terminie. Wprowadzenie marginesu tolerancji ma na celu okresowe podwyższenie
poziomu stężeń, powyżej którego istnieje obowiązek przygotowania programów
ochrony powietrza.
Obowiązek prowadzenia oceny jakości powietrza przy uwzględnieniu
kryterium związanego z ochroną zdrowia dotyczy następujących substancji: dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszonego PM10, ołów, benzen, tlenek węgla i ozon.
W ocenie pod kątem ochrony roślin i ekosystemów należy uwzględnić dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu i ozon.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizując przepis
art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska dokonał w 2004 roku trzeciej oceny jakości
powietrza w województwie podkarpackim. Wyniki tej oceny, jak również dwóch
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poprzednich ocen rocznych, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ pod adresem:
www.wios.rzeszow.pl.
Na podstawie pomiarów wykonanych w 2004 roku strefę sanocką
sklasyfikowano pod względem zanieczyszczenia powietrza wg kryterium ochrony
zdrowia i ochrony roślin. W świetle obu ocen strefę zakwalifikowano do klasy A.
Oznacza to, że nie stwierdzono tutaj przekroczeń poziomów dopuszczalnych
substancji zanieczyszczających powietrze.
Ocenę poziomu zanieczyszczenia powietrza w strefie sanockiej w 2004 roku
wykonano w oparciu o wyniki badań prowadzonych na trzech stacjach pomiarowych
położonych na obszarze miejskim i pozamiejskim, w następujących miejscowościach:
• Sanok
- ul. Jegierskiego (kryterium ochrony zdrowia)
• Sanok
- ul. Jana Pawła II (kryterium ochrony zdrowia)
• Komańcza
- Ośrodek Zdrowia (kryterium ochrony zdrowia i ochrony roślin)
Program pomiarowy dla stacji obejmował prowadzenie 24-godzinnych
manualnych pomiarów stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu.
Wykonawcą badań poziomu SO2 i NO2 w powietrzu na obszarze powiatu
sanockiego jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.
Uzyskane wyniki zinterpretowano w oparciu o rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r.:
- w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu,
alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów
tolerancji
dla
dopuszczalnych
poziomów
niektórych
substancji
(Dz.U.2002.87.796),
- w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2002.87.798).
Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na stacjach
pomiarowych monitoringu atmosfery w powiecie sanockim w latach 2000-2004
przedstawiono w tabeli i na rysunku.
Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu na terenie kraju, czas ich obowiązywania,
okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów i dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów
oraz marginesy tolerancji (wg rozporządzenia MŚ z dnia 06.06.2002r. – Dz.U.2002.87.796)
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Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu na stacjach
pomiarowych w powiecie sanockim w latach 2000-2004
Stacja
pomiarowa
Sanok
ul. Jezierskiego
Sanok
ul. Jana Pawła II
Komańcza
Ośrodek Zdrowia

2000

Stężenie średnie roczne (µg/m3)
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003
10,35

2004

3,0

5,8

4,49

5,38

4,23

8,0

7,8

7,17

5,0

4,3
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5,0

15,0

12,6

11,96 15,36 14,71

4,0
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2,3
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Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń powietrza w powiecie sanockim w latach 2001-2004
DWUTLENEK SIARKI
stężenie w ug/m 3
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Dwutlenek siarki powstaje przede wszystkim w wyniku spalania paliw
zawierających siarkę. W 2004 roku średnioroczne stężenia tego zanieczyszczenia na
badanych obszarach w powiecie sanockim, nienormowane dla kryterium ochrony
zdrowia ludzi, były niskie i nie przekroczyły poziomu 5 µg/m3. Stężenie dwutlenku
siarki w Komańczy wynosiło 2,3 µg/m3 i stanowiło 11,5% wartości granicznej
w ocenie wg kryterium ochrony roślin. W ciągu roku nie odnotowano przekroczeń
24-godzinnego dopuszczalnego poziomu tej substancji (tj. 150 µg/m3). Na przestrzeni
lat 2000-2004 poziom zanieczyszczenia dwutlenkiem siarki na stacjach w Sanoku oraz
w Komańczy był zmienny, przy czym średnioroczne stężenia osiągały niewielkie
wartości: dla Sanoka od 3,0 do 5,8 µg/m3, dla Komańczy 1,98-4,0 µg/m3.
Średnie stężenia roczne dwutlenku azotu w Sanoku w 2004 roku kształtowały
się na zróżnicowanym poziomie i wynosiły 9,97 µ/m3 na stacji przy ul. Jezierskiego
i 14,71 µg/m3 na stacji przy ul. Jana Pawła II. W Komańczy poziom tego
zanieczyszczenia był niższy i wynosił 6,15 µg/m3. Pomiary nie wykazały przekroczeń
dopuszczalnego poziomu średniorocznego, ustalonego dla oceny wg kryterium
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ochrony zdrowia. Uzyskane wartości średnie dla Sanoka nie przekroczyły 40%
wartości normatywnej, natomiast w przypadku Komańczy stanowiły zaledwie 15%
wartości dopuszczalnej. W ciągu roku nie odnotowano przekroczeń 24-godzinnego
dopuszczalnego stężenia tego zanieczyszczenia. Poziom zanieczyszczenia powietrza
dwutlenkiem azotu od roku 2000 w Komańczy jest w miarę stabilny, natomiast na obu
stacjach w Sanoku od 2003 roku obserwuje się wzrost stężeń średnich rocznych.

6. Gospodarka odpadami
Członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje Polskę do osiągnięcia pewnych
standardów w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi. Zgodnie
z polskim i unijnym prawem określone zostały zasady racjonalnego postępowania
z odpadami według następującej hierarchii:
•
zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja,
•
zapewnienie odzysku odpadów, których powstania w danych warunkach
techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,
•
unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem), których nie udało się
wykorzystać,
•
bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie
da się poddać procesowi odzysku lub unieszkodliwiania.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Polska zobowiązała się do
uregulowania standardów dotyczących m.in. zamknięcia składowisk nie spełniających
określonych w prawie wymogów, osiągnięcia wysokich poziomów selektywnego
zbierania, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego i innych rodzajów odpadów oraz redukcji ilości
składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Zgodnie z przyjętą strategią postępowania z odpadami, składowanie odpadów
powinno być ostatnim elementem w łańcuchu przedsięwzięć mających na celu
unieszkodliwianie odpadów. Przepisy prawne szczegółowo określają wymagania
dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać
poszczególne typy składowisk odpadów, a także zakres i sposób prowadzenia
monitoringu składowisk w różnych cyklach jego „życia”.
Uporządkowana gospodarka odpadami powinna być oparta na rzetelnej
informacji, a rolę tę w Polsce spełnia monitoring odpadów realizowany przez
Inspekcję Ochrony Środowiska. Zbieranie informacji prowadzone jest w systemie
ankietowym, a dane ewidencjonowane są w komputerowej bazie SIGOP.
Na podstawie zebranych informacji oraz ustaleń pokontrolnych szacuje się, że
na terenie powiatu sanockiego w 2004 roku wytworzono:
 41459,1 ton (tj. 64,7 %) odpadów przemysłowych,
 22582,2 ton (tj. 35,3 %) odpadów komunalnych.
W porównaniu do 1998 roku ogólna ilość wytworzonych w powiecie odpadów
wzrosła o 91,4%. Jedną z przyczyn tego zjawiska, obok faktycznego wzrostu ilości
odpadów głównie przemysłowych, jest zwiększenie liczby producentów odpadów
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objętych bilansowaniem w ramach bazy SIGOP, jak również większa rzetelność
dostarczanych danych.

6.1. Odpady komunalne
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych,
a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
W 2004 roku w powiecie sanockim powstało 22582,2 ton odpadów
komunalnych, tj. o 19,8% więcej niż w 1998 roku. Na zorganizowane składowiska
komunalne trafiło 95,7% odpadów, tj. 21614,3 ton. Pozostałe 967,9 ton odpadów,
w wyniku prowadzonej w 5 gminach selektywnej zbiórki odpadów (szkło, tworzywa
sztuczne, metale, makulatura), przekazano do powtórnego wykorzystania (recyklingu).
Odpady z gmin powiatu deponowane były na składowiskach komunalnych
zlokalizowanych w następujących miejscowościach:
→ Średnie Wielkie
10527,3 ton,
→ Młyny (gm. Radymno)
8936,0 ton,
→ Krosno
1268,8 ton,
→ innych (Karlików, Radoszyce, Brzegi Dolne, Dukla)
882,2 ton
W powiecie sanockim zlokalizowane są trzy składowiska
komunalnych, wszystkie położone w zlewni rzeki Osławy:

odpadów

 Średnie Wielkie (gm. Zagórz) – składowisko położone jest na południowozachodniej części gminy Zagórz przy drodze gminnej Średnie Wielkie-Kulaszne.
Eksploatacja składowiska została rozpoczęta w sierpniu 2000 roku, powierzchnia
całkowita wynosi 1,2 ha, obecnie wykorzystywana - 0,49 ha. W 2004 roku
przyjęto na składowisko 13169,1 ton nie segregowanych odpadów komunalnych,
natomiast nagromadzenie na koniec 2004 roku wynosiło 35090,1 ton.
Zarządzającym składowiskiem jest Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o.
w Zagórzu. Na składowisku prowadzona jest segregacja odpadów. Spółka
monitoruje wody podziemne i powierzchniowe w rejonie składowiska. Wg badań
z 2004 roku wody podziemne odpowiadały II klasie ze względu na przewodność
elektrolityczną właściwą i ogólny węgiel organiczny. Jakość wód
powierzchniowych określono na poziomie II klasy ze względu na ogólny węgiel
organiczny.
 Radoszyce (gm. Komańcza) – składowisko położone w odległości ok. 6 km na
południe od Komańczy. Eksploatację rozpoczęto w 1995 roku, a termin
zakończenia eksploatacji przewidywany jest na 2009 rok. Całkowita powierzchnia
składowiska wynosi 9,3 ha, w tym na składowanie obecnie przeznaczono 0,48 ha.
W 2004 roku na składowisko przyjęto 841 ton odpadów komunalnych, natomiast
łączne nagromadzenie na koniec 2004 roku wynosiło 5481 ton. Zarządzającym
składowiskiem jest Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Komańczy.
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W 2004 rok prowadzono monitoring składowiska w zakresie:
- wód podziemnych – w badanych wodach stwierdza się podwyższone wartości
wskaźników: ogólny węgiel organiczny (IV i V klasa), przewodność
elektryczna właściwa i siarczany (II klasa);
- wód powierzchniowych – wyniki badań wskazują na niekorzystny wpływ
składowiska na jakość wód, głównie we wskaźnikach charakteryzujących
zawartości substancji organicznych (BZT5, ChZT-Cr);
- wód odciekowych.
 Karlików (gm. Bukowsko) – składowanie odpadów rozpoczęto w 2004 roku.
Zakończenie eksploatacji składowiska przewiduje się po 2012 roku. Powierzchnia
całkowita wynosi 0,06 ha. Na koniec 2004 roku nagromadzono na składowisku
1,67 ton odpadów pochodzenia komunalnego. Obowiązek monitorowania
składowiska odpadów spoczywa na zarządzającym składowiskiem, tj. na Urzędzie
Gminy Bukowsko i wynika z art. 59 art.1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
roku o odpadach. Za 2004 rok zarządzający składowiskiem nie przedłożył
wyników badań monitoringowych.
W Sanoku, przy ul. Stróżowskiej, zlokalizowane jest zrekultywowane
składowisko odpadów komunalnych. Eksploatacja składowiska została zakończona
w lipcu 2000 roku. Nagromadzenie odpadów na koniec 2000 roku wynosiło
765000 m3. Nadzór nad składowiskiem sprawuje Urząd Miasta w Sanoku. Na
zarządzającym składowiskiem spoczywa, na mocy art. 59 art.1 pkt 7 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku o odpadach, obowiązek monitorowania składowiska odpadów
po zakończeniu eksploatacji i przesyłania Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony
Środowiska wyników badań. WIOŚ dotychczas nie otrzymał wyników badań
monitoringowych zrekultywowanego składowiska w Sanoku.

6.2. Odpady przemysłowe
Pozyskiwanie danych niezbędnych do oceny gospodarki odpadami
przemysłowymi prowadzone jest drogą ankietyzacji podmiotów wytwarzających
odpady przemysłowe. Z terenu powiatu sanockiego dane za 2004 rok przesłały
23 jednostki, których działalność związana jest z powstawaniem odpadów
przemysłowych, w tym 14 zakładów z terenu miasta Sanok.
Według danych zgromadzonych w bazie monitoringu odpadów SIGOP
w 2004 roku w powiecie sanockim wytworzono 41459,1 ton odpadów
przemysłowych, co stanowi 64,7% łącznej ilości powstałych odpadów
(przemysłowych i komunalnych). W odniesieniu do roku 1998 ilość odpadów
przemysłowych zwiększyła się ponad trzykrotnie, natomiast w porównaniu do roku
2003 półtorakrotnie. W bilansie odpadów przemysłowych za 2004 rok ujęto dane
z nowych jednostek, wytwarzających znaczne ilości odpadów (np. Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowe „Ringpol” Spółka Jawna, PPHU „OPAL” Zygmunt
Podgórski).
Gospodarkę odpadami przemysłowymi w powiecie cechuje wysoki odsetek
odpadów wykorzystanych, przy niskim udziale odpadów składowanych
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w środowisku. Ze względu na magazynowanie na terenie zakładów odpadów
wytworzonych w latach ubiegłych, bilans odpadów w 2004 roku nie zamyka się
w obrębie jednego roku. Z wytworzonej w 2004 roku ilości odpadów przemysłowych:
- 90,2% wykorzystano gospodarczo (odzyskano),
- 0,9% unieszkodliwiono (głównie termicznie),
- 7,8% składowano.
Największe ilości wytworzonych odpadów w powiecie sanockim według grup
stanowią:
• odpady powstające z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli –
wykorzystane w całości,
• odpady z rolnictwa i przetwórstwa żywności – w całości wykorzystywane,
• odpady powstające z procesów termicznych żużle, popioły paleniskowe – w całości
wykorzystywane,
• odpady z oczyszczalni ścieków – unieszkodliwiane przez składowanie,
• odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów – wykorzystywane prawie
w całości,
• odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali – wykorzystywane gospodarczo
w całości.
Ponad 44% odpadów przemysłowych wytworzono w Sanoku, pozostałe
ok. 56% przypada na gminy: Besko, Bukowsko, Komańcza, Zagórz i Zarszyn. Wśród
jednostek wytwarzających znaczące ilości odpadów przemysłowych w powiecie
wymienić należy:
- Bieszczadzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego S.A w Rzepedzi,
- Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o w Sanoku,
- PPHU „OPAL” Zygmunt Podgórski w Bukowsku,
- Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego “Stomil Sanok” S.A w Sanoku,
- ATW Spółkę z o.o w Zagórzu,
Na terenie powiatu sanockiego, w miejscowości Bykowce, zlokalizowane jest
nieczynne zakładowe składowisko odpadów Sanockich Zakładów Przemysłu
Gumowego “Stomil-Sanok” S.A. W 2000 roku zakończono składowanie odpadów na
tym składowisku. Obowiązek monitorowania składowiska w fazie pozaeksploatacyjnej
odpadów
spoczywa
na
zarządzającym
składowiskiem
i
wynika
z art.59 art.1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach. Zarządzający
składowiskiem nie przedłożył dotychczas wyników badań monitoringowych.
Wśród odpadów przemysłowych ważną grupę ze względu na oddziaływanie na
środowisko stanowią odpady niebezpieczne. W 2004 roku na terenie powiatu
sanockiego wytworzono 368,3 ton odpadów niebezpiecznych, co stanowi 0,8%
ogólnej masy odpadów przemysłowych. Odpady te w całości zostały wykorzystane
gospodarczo i unieszkodliwione (poza składowaniem). W porównaniu do roku 1998
ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych zwiększyła się o ok. 57%. Tak wysoki
wzrost związany jest głównie z rozszerzeniem ilości podmiotów wytwarzających
odpady niebezpieczne i monitorowanych w ramach bazy SIGOP na przestrzeni 6 lat.
W 1998 roku dane pochodziły z 5 jednostek z terenu powiatu sanockiego, natomiast
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w 2004 w bazie SIGOP zarejestrowano 16 zakładów wytwarzających odpady
niebezpieczne.
Pod względem ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych dominującą
grupę stanowiły odpady pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej przez
następujące podmioty:
- Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego “Stomil Sanok” S.A w Sanoku – 81,5%
odpadów niebezpiecznych jest unieszkodliwiane; są to między innymi odpady
stosowania kwasów nieorganicznych, odpady olejowe, sorbenty, materiały
filtracyjne;
- AUTOSAN Spółka Akcyjna w Sanoku – w 2004 roku wykorzystane zostały
gospodarczo odpady zmagazynowane na terenie zakładu w roku poprzednim,
głównie przepracowane odpady oleje oraz odpady farb i lakierów;
- Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku – ponad 93%
odpadów medycznych poddano unieszkodliwieniu.

III. DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNA NA TERENIE
POWIATU SANOCKIEGO
Wśród zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska poczesne
miejsce zajmują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przez podmioty
korzystające ze środowiska przepisów o ochronie środowiska oraz wydanych na ich
podstawie decyzji administracyjnych regulujących poszczególne kwestie wynikające
z faktu korzystania ze środowiska.
Kontroli podlegają także zagadnienia określone w przepisach o zasadach
korzystania z zasobów przyrody przepisów o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
organizowanie, koordynowanie i prowadzenie badań w ramach państwowego
monitoringu środowiska a także inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania
poważnym awariom i usuwania ich skutków oraz przywracania środowiska do stanu
właściwego.
Zakres właściwości rzeczowej Inspekcji Ochrony Środowiska sukcesywnie
zwiększa się, zwłaszcza od czasu integracji Polski z Unią Europejską.
Zgodnie z procedurą przyjmowania nowych członków do Unii Europejskiej,
jednym z koniecznych do spełnienia warunków członkostwa, gdy chodzi
o dostosowanie się do traktatów stanowiących podstawę organizacji i działania Unii
jest prowadzenie w każdym państwie członkowskim i kandydującym odpowiedniej
polityki ochrony środowiska dla realizacji celów i zadań zrównoważonego rozwoju,
uwzględniającej podstawowe kierunki działań, a mianowicie:
- rozważne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
- ochrona środowiska przed uciążliwościami i zagrożeniami mająca przede
wszystkim na celu zachowanie, ochronę i poprawę jakości środowiska oraz
ochronę zdrowia człowieka,
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ochrona zachowawcza środowiska, odnosząca się w szczególności do realizacji
celów i zadań światowej strategii ochrony środowiska, mieszczących się w celach
i założeniach programowych działań zrównoważonego rozwoju,
wspieranie działań w skali międzynarodowej, podejmowanych w celu
rozwiązywania regionalnych i globalnych problemów ochrony środowiska.

Unia Europejska uznaje za priorytetowe zadanie podejmowanie działań na
rzecz dalszej poprawy stanu środowiska, wymagające rozwijania i umacniania
współpracy w tej dziedzinie. Realizacja tego zadania w myśl postanowień art. 80 ust. 2
Traktatu Unii Europejskiej winna się koncentrować w szczególności na następujących
kierunkach działania:
- skuteczna kontrola poziomu zanieczyszczeń,
- zmniejszanie zanieczyszczeń powietrza i wody na szczeblu regionalnym i ponad
regionalnym,
- klasyfikacja i bezpieczne obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi,
- bezpieczne funkcjonowanie zakładów przemysłowych,
- efektywna produkcja energii elektrycznej i racjonalne jej wykorzystanie,
- zmniejszenie ilości odpadów i bezpieczna ich utylizacja,
- oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne,
- ochrona lasów, flory i fauny,
- planowanie gospodarki gruntami,
- włączenie się do rozwiązywania problemu globalnego dotyczącego zmian
klimatycznych.
Skuteczność poszczególnych rozwiązań dotyczących ochrony środowiska
w dużym stopniu zależy od kontroli ich przestrzegania. Najlepsze rozwiązania prawne
nie spełnią swojego zadania, jeżeli nie będzie możliwości skutecznego sprawdzenia
ich realizacji w praktyce. Organy dokonując kontroli nie naruszają interesów jednostki
kontrolowanej. Nie bez znaczenia jest również to, aby dane pozyskane w wyniku
kontroli spełniały wszystkie wymagania kodeksu postępowania administracyjnego w tym mogły stanowić dowody w postępowaniu administracyjnym.
Organy Inspekcji Ochrony Środowiska działają w strukturze publicznych
organów administracji państwowej. Zadania merytoryczne z tego zakresu należą
w szczególności do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 16 wojewódzkich
inspektorów ochrony środowiska
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje w imieniu
Wojewody Podkarpackiego zadania i kompetencje określone w ustawie o Inspekcji
Ochrony Środowiska i przepisach szczególnych.
Aparatem pomocniczym Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
i wchodzące w jego skład Delegatury w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle
działa na obszarze miasta Krosna i powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego,
jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego.
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Schemat organizacyjny organów ochrony środowiska

PREZES RADY MINISTRÓW
Minister Środowiska
Inspekcja Ochrony Środowiska

Główny Inspektor
Ochrony
Wojewoda

Główny
Inspektorat
Ochrony
Środowiska

16 Wojewódzkich
Inspektorów
Ochrony
Środowiska

16 Wojewódzkich
Inspektoratów
Ochrony
Środowiska
Wydział Inspekcji

Wydział
Monitoringu
Laboratorium
34 Delegatury
Wojewódzkich Inspektoratów
Ochrony Środowiska
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Urząd
Wojewódzki

Wydział
Środowiska i Rolnictwa

-

funkcje
reglamentacyjne

-

funkcje kontrolne

1. Kontrole planowe i interwencyjne
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Delegatura
w Jaśle przeprowadziła w 2004 roku ogółem 256 kontroli w 226 zakładach, w tym
91 podstawowych (78 planowanych), 102 sprawdzających (84 planowane)
i 63 interwencyjnych.
W ewidencji WIOŚ na koniec 2004 roku znajdowały się 132 podmioty,
zlokalizowanych na terenie powiatu sanockiego, prowadzące działalność gospodarczą,
w tym 9 podmiotów o istotnym znaczeniu oddziaływania na środowisko.
W 2004 roku przeprowadzono 36 kontroli w 33 podmiotach, w tym:
• podstawowych
- 16
• sprawdzających
- 12
• interwencyjnych
- 8
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska realizowane
były kontrole podstawowe i sprawdzające, natomiast kontrole interwencyjne
podejmowano w wyniku skarg i interwencji obywateli, na wnioski kierowane do
Inspekcji przez organy samorządu terytorialnego i na podstawie informacji
przekazywanych przez media.
Zakres podejmowanych kontroli obejmował zagadnienia przestrzegania
wymagań ochrony środowiska w jak najszerszym ujęciu, również w sposób
zintegrowany, tj. uwzględniający wpływ kontrolowanego podmiotu na poszczególne
komponenty środowiska.
W związku z implementacją prawa unijnego do prawodawstwa polskiego oraz
zmianami krajowych przepisów ochrony środowiska Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w trakcie swej działalności kontrolnej realizował
17 celów kontrolnych. W większości przeprowadzanych kontroli planowych
realizowanych jest więcej niż jeden cel kontroli.
Najczęściej stwierdzane rodzaje naruszeń przepisów ochrony środowiska przez
kontrolowane podmioty:
 w zakresie ochrony powietrza:
- niewykonanie obowiązku przeprowadzania pomiarów emisji,
- nie przedkładanie kwartalnych informacji o zakresie korzystania ze
środowiska do Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska;
 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej:
- brak pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody i odprowadzanie ścieków,
- nie prowadzenie kwartalnej ewidencji ilości i jakości pobieranej wody oraz
ilości, stanu i składu odprowadzanych ścieków,
 w zakresie ochrony przed hałasem:
- brak zabezpieczeń akustycznych,
- przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku ustalonego decyzją
właściwego organu lub określonego w rozporządzeniu Ministra Środowiska
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku;
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 w zakresie gospodarki odpadami:
- brak uregulowanego stanu formalno-prawnego,
- nie prowadzenie ewidencji wytwarzanych odpadów,
- nie sporządzanie zbiorczych zestawień wytworzonych odpadów,
- postępowanie z wytworzonymi odpadami niezgodnie z
pozwolenia,

warunkami

Ponadto stwierdzano przypadki braku pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania
pomieszczeń lub obiektów, w których prowadzona jest działalność.
Liczba wniosków o podjęcie interwencji, jaka wpłynęła do Delegatury
w 2004r., wyniosła ogółem 102 wnioski, z czego 81 załatwiono we własnym zakresie,
16 wniosków przekazano do załatwienia według właściwości innym organom,
a pozostałe 5 wniosków załatwiono w 2005r. Z terenu powiatu sanockiego wpłynęło
9 wniosków o podjęcie interwencji, z czego 4 wnioski mieszkańców Zagórza
dotyczyły uciążliwości powodowanej działalnością zakładów przemysłu drzewnego
zlokalizowanych na terenie byłego Zakładu Przyczep i Naczep w Zagórzu.
O ustaleniach dokonanych podczas kontroli każdorazowo informowane były
osoby składające wniosek o interwencję.
Na podstawie ustaleń kontroli interwencyjnych stwierdzono, że użytkownicy
środowiska nie zawsze;
- dotrzymują dopuszczalne poziomy emisji hałasu do środowiska,
- przestrzegają warunki określone w pozwoleniu na wprowadzanie zanieczyszczeń
do powietrza,
- utrzymują urządzenia do oczyszczania ścieków w pełnej sprawności technicznej,
- użytkują obiekty budowlane i teren zgodnie z ich przeznaczeniem,
- eksploatują urządzenia i instalacje o odpowiednim stanie technicznym.
Stwierdzano, że często przyczyną interwencji są konflikty międzyludzkie. W takich
przypadkach najczęściej interwencje nie były zasadne.
Kontrole interwencyjne podejmowane w związku ze skargami osób fizycznych
na działalność małych podmiotów gospodarczych dotyczyły najczęściej zagadnień
ochrony powietrza i ochrony przed hałasem. Niekorzystna lokalizacja zakładu
i instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej jest powodem
występowania uciążliwości emisji zanieczyszczeń z urządzeń technologicznych,
niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń oraz przekroczeń poziomów hałasu
w środowisku.
W związku z interwencjami przekazywanymi pisemnie lub ustnie Delegatura
przeprowadziła 8 kontroli, których następstwem było wydanie 3 zarządzeń
pokontrolnych, wszczęcie postępowania administracyjnego w celu ustalenia wymiaru
kary biegnącej dla 1 zakładu w związku ze stwierdzeniem przekroczenia
dopuszczalnego poziomu hałasu.
Sprawy, których załatwienie nie należy do właściwości Inspekcji Ochrony
Środowiska przesyłane były w celu rozpatrzenia do odpowiednich organów
administracji samorządowej zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania
administracyjnego.
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2. Działalność pokontrolna
Podejmowane kontrole obejmowały swym zakresem zagadnienia przestrzegania
przepisów ochrony środowiska zarówno w poszczególnych komponentach
środowiska, jak również kompleksowo – w sposób zintegrowany, tj. uwzględniający
wpływ kontrolowanego podmiotu na wszystkie elementy środowiska. W przypadku
stwierdzenia podczas kontroli naruszeń wymagań ochrony środowiska zastosowano
określone prawem środki karne i dyscyplinujące:
• charakterze pieniężnym – decyzje o karach i mandaty,
• charakterze niepieniężnym – zarządzenia pokontrolne.
Celem stosowanych sankcji było przymuszenie podmiotów do spełniania
obowiązków wynikających z przepisów prawa, pozwoleń lub zezwoleń określających
zakres i warunki korzystania ze środowiska oraz wyeliminowanie zagrożeń
środowiska.

2.1. Kary pieniężne
Głównym środkiem restrykcyjnym stosowanym w celu przymuszenia podmiotu
do przestrzegania wymagań ochrony środowiska są kary pieniężne. W 2004r. wydano:
• 2 decyzje o karze biegnącej
• 2 decyzje o karze pieniężnej za okres trwania naruszenia, na łączną kwotę
5 663,30 zł za przekroczenie składu ścieków określonego w pozwoleniu.
Na wniosek podmiotu realizującego przedsięwzięcie, którego wykonanie
zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia kar, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska może zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska odroczyć termin
płatności kary pieniężnej.
W 2004r. wydano 1 decyzję odraczającą termin płatności kary pieniężnej za
przekroczenie składu ścieków określonego w pozwoleniu wodnoprawnym Gminnemu
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy. W związku
z terminowym usunięciem przyczyn ponoszenia kar, kwota odroczonej kary
w wysokości 4 809,70 zł została zaliczona w poczet środków wydatkowanych na
realizację przedsięwzięcia proekologicznego.

2.2. Zarządzenia pokontrolne
Zarządzenie pokontrolne jest formą działań niepieniężnych w celu
wyegzekwowania obowiązków wynikających z decyzji administracyjnych oraz
przepisów ochrony środowiska. W 2004r. wydano 17 zarządzeń pokontrolnych
dotyczących poszczególnych zakresów korzystania ze środowiska. Obowiązki
określone w zarządzeniach pokontrolnych obejmowały najczęściej:
- uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie korzystania ze środowiska,
- prowadzenia ewidencji odpadów oraz zanieczyszczeń wprowadzanych do
środowiska,
- prowadzenia właściwej eksploatacji urządzeń oczyszczających,
- podejmowania działań zmierzających do wyeliminowania lub ograniczenia
wpływu na środowisko,
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3. Instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego
W 2004r. przeprowadzono, w porozumieniu z Wydziałem Środowiska
i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, weryfikację listy instalacji
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu dyrektywy Rady
96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń.
Weryfikacji dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
26 lipca 2002r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.
Na terenie powiatu sanockiego trzy jednostki eksploatują instalacje objęte
obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego tj:
 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego ,,Stomil-Sanok” S.A. w Sanoku,
 PHU ,,CeramBud” 38-540 Zagórz - Cegielnia w Zasłaniu,
 Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu.
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego ,,Stomil-Sanok” S.A. w Sanoku
zobowiązane są do uzyskania pozwolenia zintegrowanego w terminie do 31 grudnia
2006 roku dla kotłowni o mocy powyżej 50 MWt oraz instalacji do wytwarzania, przy
zastosowaniu procesów chemicznych, podstawowych produktów chemicznych.
PHU ,,CeramBud” Zagórz - Cegielnia w Zasłaniu zobowiązana jest do
uzyskania w terminie do 31 grudnia 2006r. pozwolenia zintegrowanego dla
eksploatowanej instalacji do produkcji wyrobów ceramicznych poprzez wypalanie
o pojemności pieca > 4m3 o gęstości > 300 kg/m3 na piec.
Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu w terminie do 30 kwietnia
2007r. winien uzyskać pozwolenie zintegrowane dla eksploatowanego składowiska
odpadów komunalnych w Średnim Wielkim.
W trakcie kontroli podmiotów obowiązanych do uzyskania pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji ustalono, że eksploatujący instalacje mają
świadomość, że powinni uzyskać pozwolenia zintegrowane oraz jakie konsekwencje
związane są z nie uzyskaniem tego pozwolenia.

4. Ocena wypełniania ustawowych zadań
i obowiązków przez gminy
W 2004 roku rozpoczęto cykl kontrolny gmin pn. „Ocena wypełniania
ustawowych zadań i obowiązków w zakresie ochrony środowiska przez organy gmin”.
Gminom przekazano wykaz przepisów określających ich kompetencje
w sprawach z zakresu ochrony środowiska, a także zwrócono się do nich
o przedłożenie informacji jak wskazane sprawy są realizowane.
Na terenie powiatu sanockiego w 2004r. kontrolą objęto 5 gmin:
- Gminę Zagórz,
- Miasto Sanok,
- Gminę Bukowsko,
- Gminę Sanok,
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Gminę Tyrawa Wołoska.

Z analizy zebranych danych wynika, że wszystkie gminy poddane kontroli
posiadają uchwalone „Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy”.
Większość uchwał została podjęta w latach 1996 – 2001 tj. przed zmianami w ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, wprowadzonymi ustawą wprowadzającą
ustawę prawo ochrony środowiska, ustawę o odpadach oraz o zmianie niektórych
ustaw z 2001r.
Na terenie miasta Sanok i gminy Zagórz funkcjonują odpowiednie jednostki
organizacyjne zapewniające utrzymanie czystości i porządku.
Gminy w „Zasadach utrzymania…” uściśliły w sposób właściwy dla swego
terenu ustawowy obowiązek zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów
otwartych poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu oraz odpadów zgromadzonych w
przeznaczonych do tego urządzeniach.
Część gmin prowadzi selektywną zbiórkę odpadów szkła, tworzyw sztucznych
oraz tektury i papieru systemem workowym lub do specjalnych pojemników. Gminy
Sanok i Tyrawa Wołoska nie prowadzą selektywnej zbiórki odpadów. Istnieje
potrzeba zorganizowania w szerszym zakresie selektywnej zbiórki, segregacji oraz
magazynowania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów
komunalnych.
Celem kontroli jest również ocena stopnia przygotowania gminy do realizacji
przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Kierunki
rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są ustalane w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego, oraz w planie rozwoju lokalnego gminy.
W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stwierdzono, że nie we wszystkich gminach jest
realizowany obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej
do spożycia przez ludzi jak również nie wszystkie Rady gmin uchwaliły regulaminy
dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska stwierdzono, że nie we wszystkich kontrolowanych
gminach nie uchwalono programów ochrony środowiska.
Gminy nie przeprowadzają planowych kontroli przestrzegania i stosowania
przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym ich właściwością. Prowadzone
są jedynie doraźne kontrole interwencyjne, z których wiele na wniosek inspekcji
ochrony środowiska.
W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001r.
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej stwierdzono, że kontrolowane
gminy w większości przekazały Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu
Funduszowi Ochrony Środowiska, w ustawowym terminie (do dnia 15 luty roku
kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdania roczne
zawierające informacje o: rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez
gminę lub podmiot działający w ich imieniu, oraz rodzaju i ilości odpadów
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opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w ich imieniu do
odzysku i recyklingu oraz o wydatkach poniesionych na te działania.
W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody i ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze nie
stwierdzono znaczących uchybień.
Cykl ten będzie kontynuowany w 2005r., a jego podsumowaniem będzie
odpowiedni raport wojewódzki o wynikach tych kontroli.

5. Przeciwdziałanie poważnym awariom
Na terenie powiatu sanockiego nie występują zakłady zakwalifikowane do
grupy zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii. Do
potencjalnych sprawców poważnej awarii zakwalifikowano:
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku – eksploatacja amoniakalnej
instalacji chłodniczej,
 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil-Sanok” S.A. w Sanoku –
magazynowanie substancji i preparatów niebezpiecznych,
 Przedsiębiorstwo Górnictwa Nafty i Gazu S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku
– podziemny zbiornik gazu ziemnego Strachocina.

Instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego
na terenie powiatu sanockiego - stan na 31.12.2004
Lp.
Zakład
Rodzaj instalacji
Instalacje w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt
1.
Sanockie Zakłady Przemysłu
Kotłownia o mocy powyżej 50 MWt,
Gumowego ,,Stomil-Sanok” S.A.
Instalacja do wytwarzania podstawowych produktów chemicznych
ul. Reymonta 19,
przy zastosowaniu procesów chemicznych
38-500 Sanok
Instalacje w przemyśle mineralnym
2.
2. PHU ,,Ceram Bud”
Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych poprzez wypalanie
38-540 Zagórz
o pojemności pieca > 4 m3, o gęstości >300 kg/m3 na piec
Cegielnia w Zasławiu
Instalacje w gospodarce odpadami
3.
3. Zakład Usług Technicznych
Sp. z o.o.
Składowisko odpadów komunalnych przyjmujące ponad 10 ton
ul. Bieszczadzka 5,
38-540 Zagórz
odpadów na dobę
Komunalne składowisko dpadów
w m. Średnie Wielkie

W trakcie przeprowadzonych w 2004r. kontroli w ww. podmiotach
gospodarczych nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przygotowania zakładów
w przypadku wystąpienia poważnej awarii.
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W 2004r. na terenie powiatu sanockiego nie wystąpiła poważna awaria.
W ramach współpracy Inspekcji Ochrony Środowiska z organami samorządu
terytorialnego dokonywana jest wymiana informacji i doświadczeń oraz
opracowywane są oceny postępu w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska.

Informacja o stanie środowiska w powiecie sanockim w 2004 roku dostępna jest
na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie Delegatury w Jaśle pod adresem: www. jaslo.wios.rzeszow.pl.

Opracował Zespół:

mgr inż. Jolanta Nawrot
mgr inż. Ewa Czaderna
mgr inż. Ewa Byczek

Jasło, czerwiec 2005 rok
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