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XIII. WSPÓŁPRACA
MIĘDZYNARODOWA

Rzeka Wisznia - miejscowość
Michałówka

Rzeka Szkło - miejscowość
Budzyń
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Województwo podkarpackie graniczy ze Słowacją na odcinku 134 km i z Ukrainą na odcinku 236
km. Po obu stronach granicy ze Słowacją i Ukrainą występują tereny o cennych walorach przy-
rodniczo-krajobrazowych, cieki wodne, rezerwaty, parki narodowe i parki krajobrazowe.

Obszary te wymagają monitorowania i podejmowania działań w celu zachowania tych naturalnych
wartości i niedopuszczenia do wystąpienia transgranicznych poważnych awarii o skutkach stwarza-
jących zagrożenia dla ludzi i środowiska.

Polska, podpisując i ratyfikując Konwencję Helsińską, zobowiązała się wraz z innymi krajami do
zapobiegania, kontroli i zmniejszania zanieczyszczeń, które powodują niekorzystne oddziaływanie
transgraniczne. Realizacja zadań z dziedziny ochrony środowiska umożliwia wypełnianie wymogów
stawianych przez Unię Europejską.

Podstawą współpracy między Polską a Słowacją w dziedzinie ochrony środowiska jest Umowa
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Słowackiej o współpracy w dziedzinie
ochrony środowiska, sporządzona w Warszawie 18 sierpnia 1994 r.

Tereny przygraniczne ze Słowacją są bardzo urozmaicone pod względem ukształtowania
powierzchni. Są to tereny wyżynne i górskie. Występują tu dwa parki narodowe: Bieszczadzki Park
Narodowy i Magurski Park Narodowy oraz Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie.

Na granicy ze Słowacją istnieją:
1. dwa przejścia drogowe;

a. Barwinek - Vysny Komarnik, usytuowane przy drodze E-9, czynne całą dobę dla ruchu osobowego i
transportu samochodowego;
b. Radoszyce - Palota, czynne całą dobę dla ruchu osobowego i towarowego do 7,5 tony.

2. przejście kolejowe międzynarodowe Łupków - Palota.

Po przystąpieniu Polski w dniu 21 grudnia 2007 r. do strefy Schengen, granice wewnętrzne Polski z
państwami UE mogą być przekraczane w każdym miejscu bez dokonywania odpraw granicznych.
Spowodowało to intensyfikację działań Straży Granicznej wewnątrz kraju. Działania wewnętrzne Straży
Granicznej polegają na zwalczaniu i zapobieganiu różnym formom przestępności o charakterze
transgranicznym.

Granicę Polski ze Słowacją chroni Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu. Pod
nadzorem tego Oddziału są cztery powiaty województwa podkarpackiego: leski, jasielski, sanocki i kroś-
nieński. Funkcjonariusze straży granicznej w 2008 r. objęli kontrolą transporty substancji i materiałów
niebezpiecznych. W trakcie przeprowadzanych kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie
przepisów dotyczących przewozu tych substancji.

Przedstawiciel WIOŚ w Rzeszowie jest członkiem Komisji Roboczej Euroregionu Karpaty ds.
przeciwdziałania klęskom żywiołowym i katastrofom ekologicznym. W 2008 r. na obszarze Euroregionu
nie wystąpiły poważne awarie o skutkach transgranicznych. W strefie przygranicznej (do 25 km) nie
występują zakłady dużego ryzyka.

Dla województwa podkarpackiego istotne znaczenie ma współpraca z Ukrainą. Ma na to wpływ:
ukształtowanie terenu, kierunki spływu wód oraz występujące zagrożenia związane głównie z infras-
trukturą techniczną po górnictwie siarkowym, siecią ropociągów i gazociągów czy drogowym i kolejowym
przewozem materiałów niebezpiecznych.

Obowiązującą podstawą prawną współpracy między Polską a Ukrainą w zakresie ochrony śro-
dowiska jest Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o współpracy w dzie-
dzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona w Kijowie dnia 10 października 1996 r.,
która weszła w życie z dniem 6 stycznia 1999 r.

W celu realizacji zadań wynikających z przedmiotowej umowy na szczeblu regionalnym zawarto:
1. Porozumienie między Wojewodą Podkarpackim a Lwowską Obwodową Administracją Państwową

o Współpracy Międzyregionalnej z dnia 26 maja 2000 r.,

Słowacja

Ukraina
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2. Porozumienie o współpracy zawarte w dniu 24 czerwca 2004 r. pomiędzy Podkarpackim Woje-
wódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie a Państwowym Urzędem Ekologii i Zaso-
bów Naturalnych we Lwowie.

W marcu 2007 r. w wyniku reorganizacji Państwowego Urzędu Ekologii i Zasobów Naturalnych we
Lwowie powstały dwa nowe organy zajmujące się sprawami ochrony środowiska: Państwowy Urząd
Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim oraz Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
w Obwodzie Lwowskim.

Mając powyższe na uwadze w dniu 23 października 2008 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawarł nowe Porozumienie o Współpracy z Państwowym Urzędem
Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim. Celem współpracy jest poprawa jakości środowiska
naturalnego w strefie przygranicznej, zwiększenie skuteczności jego ochrony, a także doskonalenie
organizacji prac w dziedzinie zapobiegania i ograniczania skutków poważnych awarii i zdarzeń o zasięgu
transgranicznym.

Wymiana informacji dotyczących organizacji sieci monitoringu na Ukrainie oraz zasad pro-
wadzenia badań i gromadzenia wyników pomiarów, miała miejsce w maju 2008 r., podczas zorga-
nizowanej polsko-ukraińskiej telekonferencji. W trakcie telekonferencji specjaliści z WIOŚ w Rzeszowie
zaprezentowali podstawy tworzenia i realizacji monitoringu wód powierzchniowych i powietrza
atmosferycznego w Polsce, na przykładzie województwa podkarpackiego.

Na obszarach przygranicznych z Ukrainą najbardziej zagrożonymi komponentami środowiska są
wody powierzchniowe (wypływające z Ukrainy granicznych rzek Wisznia, Szkło i Lubaczówka - prawe
dopływy rzeki San) oraz powietrze i gleby.

Na szczeblu centralnym płaszczyzną wymiany informacji i rozwiązywania problemów z zakresu
ochrony wód, jest Polsko-Ukraińska Komisja do spraw Wód Granicznych. W pracach Komisji
uczestniczy Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Główny Specjalista do Spraw
Współpracy Międzynarodowej. Osoby te są kierownikami polskich części Grup Roboczych do spraw
Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem (OW) i Zwalczania Nadzwyczajnych Zanie-
czyszczeń (NZ).

Grupy robocze corocznie opracowują Plany Pracy, w których zawarte są merytoryczne zadania
przewidziane do realizacji w danym roku.

Kierownicy polskiej i ukraińskiej części Grupy OW i NZ kontynuują współpracę przy tworzeniu
infrastruktury informacji przestrzennej - monitoringu środowiska i raportowaniu jego stanu. W paź-
dzierniku 2008 r. odbyło się w Sandomierzu IX Posiedzenie Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód
Granicznych.

Strona ukraińska realizuje od 2008 r. projekt pn. „Likwidacja toksycznych pestycydów na terenie
Obwodu Lwowskiego w zlewniach rzek przygranicznych San i Bug Zachodni”. Celem Projektu jest
poprawa jakości wody w rzekach przygranicznych San i Bug Zachodni, poprzez usunięcie i przekazanie
do utylizacji przeterminowanych środków ochrony roślin, znajdujących się w dorzeczach tych rzek.

W czerwcu 2008 r. na terenie Zachodniej Ukrainy rozpoczęto inwentaryzację miejsc składowania
pestycydów, zgromadzonych w przeszłości na terytorium Obwodu Lwowskiego w zlewni
transgranicznych rzek: Sanu i Bugu Zachodniego. W ramach wspólnego Projektu Państwowego Urzędu
Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Ekologicznej w Obwodzie Lwowskim, Lubelskiej Fundacji
Ochrony Środowiska Naturalnego w Lublinie oraz międzynarodowej organizacji charytatywnej „Ekologia
- Prawo - Człowiek”, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach Programu Dobrosą-
siedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIA/TACIS CBC oraz z udziałem przedstawicieli
administracji rejonowych, w ciągu trzech tygodni wykonano inwentaryzację 58 składowisk pestycydów
w rejonach: Złoczowskim, Jaworowskim, Kamionecki, Turkowskim, Sokalskim i Żółkiewskim. Pestycydy
z miejscowości Sianki (Obwód Turkowski) zinwentaryzowano w ilości 37 ton, a w dniach od 27 listopada
do 1 grudnia 2008 r. wywieziono z terenu Obwodu Lwowskiego do unieszkodliwienia w spalarni odpadów
niebezpiecznych na terenie Niemiec.

Wywóz przeterminowanych środków ochrony roślin ze składowiska zlokalizowanego w m. Sianki
zlikwidował zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego, jakie stanowiła obecność niebezpiecznych
odpadów w źródliskowym obszarze Sanu w Bieszczadach Zachodnich na terytorium Ukrainy.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie od 2001 r., we współpracy ze służbami
ochrony środowiska Obwodu Lwowskiego podejmował szereg działań o charakterze kontrolno-
badawczym i organizacyjnym, w celu ustalenia stopnia zagrożenia środowiska oraz zdrowia ludzi ze
strony zgromadzonych odpadów niebezpiecznych w m. Sianki. Przeprowadzone badania nie potwier-
dziły wpływu składowanych w Siankach pozostałości przeterminowanych środków ochrony roślin na stan
ekologiczny rzeki San.

Pobór prób przez WIOŚ Rzeszów po pożarze pociągu z płynnym fosforem
w Ożydowie na Ukrainie
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Wskutek wspólnych prac przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie i Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska w Obwodzie Lwowskim:
1. określono zasięg obszarów przyrodniczych i ustalono sieć śródlądowych wód granicznych, na których

mogą wystąpić nadzwyczajne transgraniczne zanieczyszczenia spowodowane przez stronę polską
lub ukraińską,

2. dokonano wspólnych poborów próbek wody z rzek Wisznia i Szkło,
3. porównano i oceniono wyniki badań wód,
4. dokonano wymiany informacji nt. oceny jakości wód powierzchniowych w Polsce i Ukrainie,
5. opracowano i uzgodniono „System powiadamiania i ostrzegania o nadzwyczajnych zanieczyszcze-

niach wód granicznych z Ukrainą”, zawierający wykaz organów Ukrainy i Polski, właściwych do wy-
miany informacji i podejmowania działań w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zanieczyszczeń.

Polsko-ukraińska współpraca służb ochrony środowiska jest wielokierunkowa i znacznie się
rozwinęła. Wymiana doświadczeń i informacji o stanie środowiska, wzajemna znajomość problemów
ekologicznych i źródeł zagrożeń służy zwiększeniu efektywności zapobiegania i ograniczania potencjal-
nego ryzyka wystąpienia zagrożeń na obszarach przygranicznych.

Pobór prób przez WIOŚ Rzeszów po pożarze pociągu z płynnym fosforem
w Ożydowie na Ukrainie
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