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Województwo podkarpackie charakteryzuje stosunkowo małe zanieczyszczenie środowiska.
Wyniki wieloletnich badań i pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska potwierdzają, że Podkarpackie jest regionem o dobrej kondycji ekologicznej. Duża

lesistość oraz znaczne obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody stwarzają warunki dla
zrównoważonego rozwoju tego regionu.

Rozległe obszary, cenne przyrodniczo, oraz znaczne tereny stanowiące rolniczą przestrzeń
produkcyjną, wykorzystywaną przez gospodarstwa ekologiczne i agroturystyczne, mają niewątpliwie
wpływ na dobrą pod względem stanu środowiska pozycję Podkarpacia na tle innych województw w kraju.

Pomimo korzystnych uwarunkowań naturalnych województwa, wyniki badań realizowanych w ra-
mach Państwowego Monitoringu Środowiska wskazują na obszary, w których przekroczenia standardów
jakości środowiska wymagają podejmowania działań naprawczych. I tak:

1. Na przestrzeni ostatnich 10 lat zmniejszyła się emisja pyłów z zakładów szczególnie uciążliwych
o ponad 60%, a emisja zanieczyszczeń gazowych (SO , NO , CO) spadła o blisko 37%. Jest to
wynikiem przeprowadzania przez przedsiębiorców modernizacji dużych źródeł energetycznego
spalania paliw. Nadal jednak utrzymuje się w województwie wysoki poziom stężeń pyłu
zawieszonego PM10. W miarę rozbudowy sieci monitoringu powietrza siedem stref zaliczono do
klasy C. Na wszystkich stacjach pomiarowych występują ponadnormatywne stężenia ben-
zo(a)pirenu. Od wielu lat największym problemem jest tzw. niska emisja. Opracowany i wdrażany
do realizacji jest jeden program naprawczy. Kolejne dwa są w trakcie opracowania. Nie odno-
towano natomiast wieloletnich przekroczeń standardów imisyjnych w zakresie zanieczyszczeń
gazowych: SO i NO . Również stężenia metali ciężkich w pyle PM10 utrzymują się na niskim
poziome. Jedynie w Krośnie odnotowano przekroczenie poziomu docelowego.

2. W regionie utrzymuje się wysoki poziom hałasu komunikacyjnego, związany z szybkim wzrostem
liczby pojazdów, przy jednoczesnym nienadążaniu z rozbudową lub modernizacją układów
komunikacyjnych. Trwają prace nad budową nowoczesnych obwodnic, stopniowo zwiększa się
ilość montowanych ekranów akustycznych oraz innych zabezpieczeń akustycznych w miastach.
Sukcesywnie zmniejsza się poziom hałasu przemysłowego.

3. Badania poziomów pól elektromagnetycznych wykazują, że na terenie województwa pod-
karpackiego brak jest obszarów, gdzie przekroczone zostały dopuszczalne normy. Należy jednak
zwrócić uwagę, że najwyższe, chociaż dużo niższe od dopuszczalnych, poziomy pól
elektromagnetycznych występują w dużych miastach, gdzie skoncentrowanych jest kilkanaście
źródeł emisyjnych.

4. Wody powierzchniowe największych trzech podkarpackich rzek (Wisłoki, Wisłoka i Sanu)
stanowią podstawowe źródło zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę. Stopniowo zmniejsza
się presja wywierana na wody powierzchniowe ze strony sektora komunalnego i przemysłowego.
Na przestrzeni ostatnich 10 lat ilość ścieków wymagających oczyszczania zmalała ponad 20%.
Emisja nieoczyszczonych ścieków zmniejszyła się ponad 60%. Obniżyła się również ilość
ścieków oczyszczanych biologicznie na rzecz wzrostu odsetka ścieków poddawanych wysoko-
sprawnym metodom oczyszczania. Wdrażane są kolejne inwestycje w ramach realizacji Kra-
jowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, co zapewnia zmniejszenie emisji
nieoczyszczonych i niedostatecznie oczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych.
Niepokojące jest jednak utrzymywanie się przez ostatnie lata złego stanu cieków wykorzys-
tywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dotyczy to w szcze-
gólności rzeki Wisłok, na wysokości ujęcia powierzchniowego dla miasta Rzeszowa gdzie ma
miejsce największy pobór wód do celów pitnych. Zły stan wód w tym punkcie wynika przede
wszystkim z wysokiego poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych. Pogorszeniu uległa
również, w 2008 r. jakość wód rzeki Wisłoki w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wojsław,
stanowiącej źródło wody pitnej dla mieszkańców Mielca. Przyczyną obniżenia jakości wód były
parametry mikrobiologiczne. Od 2004 r. prowadzony jest monitoring jakości wód będących
środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. Z przeprowadzonych badań wynika, że
wskaźnikami najczęściej dyskwalifikującymi wody jako miejsce bytowania ryb są azotany i fosfor
ogólny.

5. Na podstawie badań wykonanych w 2008 r. WIOŚ w Rzeszowie sporządził po raz pierwszy nową
wstępną klasyfikację stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego
wód w rzekach. Klasyfikacja stanu ekologicznego na podstawie elementów biologicznych
wykazała w 20% ocenionych punktów pomiarowo-kontrolnych stan bardzo dobry, dla 23,3%
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punktów określono stan jako dobry, najliczniej reprezentowana jest grupa punktów, w których
stwierdzono stan umiarkowany - 36,7%. Słaby stan lub potencjał elementów biologicznych
charakteryzował 20% punktów. W wyniku analizy wskaźników jakości wód wchodzących w skład
elementów fizykochemicznych dla 43,4% klasyfikowanych punktów określono stan bardzo dobry
i dobry. W pozostałych punktach odnotowano przekroczenia wartości granicznych dla stanu
dobrego z uwagi na poziom substancji biogennych i wskaźniki zanieczyszczeń organicznych.
Stan chemiczny poniżej dobrego określono w 3 punktach na 31 poddanych badaniom. W pozos-
tałych punktach wskaźniki chemiczne nie występowały lub nie przekraczały wartości granicz-
nych.

6. Wieloletnia analiza badanych wskaźników fizykochemicznych w podkarpackich rzekach wska-
zuje, że o złej jakości wód najczęściej decydowały substancje biogenne i wskaźniki zanieczysz-
czeń organicznych.

7. W ramach międzynarodowej współpracy polsko-ukraińskiej badane są dwie rzeki: Wisznia
i Szkło. Niekorzystne zmiany w zakresie wysokich stężeń siarczanów oraz znaczne wahania ich
stężeń notowane są od 2000 r. i są związane z rekultywacją terenów pokopalnianych po stronie
ukraińskiej oraz budową Zbiornika Jaworowskiego.

8. Wieloletnie badania wód podziemnych wskazują, że przekroczenia wartości dopuszczalnych dla
wód dobrych jakościowo najczęściej dotyczyły zawartości żelaza, wodorowęglanów oraz
związków azotu. W latach 2002-2008 spośród 36 punktów poddanych ocenie w aspekcie
poziomu azotanów, tylko w jednym punkcie zlokalizowanym w mieście Krosno odnotowano
utrzymujące się wysokie stężenia azotanów przekraczające znacznie zawartość 50 mg NO /l.
Nadal jednak problem stanowią występujące lokalnie zanieczyszczenia wód podziemnych,
przede wszystkim wokół zakładów chemicznych dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego
oraz wokół niewłaściwie zabezpieczonych starych składowisk odpadów przemysłowych.
Operatorzy instalacji podjęli odpompowywanie zanieczyszczonych wód, jednak są to procesy
długotrwałe i kosztowne. Składowiska zostały wyłączone z eksploatacji, trwa ich rekultywacja.

9. Sukcesywnie zmniejsza się powierzchnia ugorów i odłogów na gruntach ornych, niemniej jednak
Podkarpackie nadal znajduje się na drugim miejscu w Polsce pod względem tego typu gruntów.
W latach 2000-2008 odsetek ugorów i odłogów zmniejszył się o 11,2%. Wciąż problemem
jest utrzymujące się od wielu lat wysokie zakwaszenie gleb, sięgające w niektórych powiatach
72 - 91% gleb użytkowanych rolniczo. Około 54% gleb użytkowanych rolniczo w województwie
wykazuje znaczący deficyt fosforu, natomiast blisko 45% badanych gleb wykazuje bardzo niską
i niską zawartość potasu. Zawartość metali ciężkich w glebach Podkarpacia oscyluje wokół
zawartości przyjętych za naturalne. Problem stanowi natomiast bardzo duży udział gleb o zakwa-
szeniu umożliwiającym pobieranie metali ciężkich przez rośliny oraz ich migracja do wód grun-
towych. Sukcesywnie zmniejsza się powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych.
Postępująca degradacja gleb spowodowana jest również eksploatacją surowców oraz poprzez
zjawiska erozji (w tym osuwiska).

10. Powstają pierwsze regionalne zakłady zagospodarowania odpadów, wciąż jednak odnotowuje
się niewystarczający postęp we wdrażaniu zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Chociaż
na przestrzeni ostatnich 8 lat notuje się stopniowy wzrost odpadów komunalnych zebranych
selektywnie to ten odsetek jest nadal bardzo niski. Wszystkie składowiska odpadów prze-
mysłowych w województwie spełniają wymogi obowiązującego prawa. Natomiast wśród skła-
dowisk odpadów komunalnych na 32 funkcjonujące w województwie, 26 spełniało wymagania,
4 powinny zostać zmodernizowane, a 2 zamknięte.

Działania Inspekcji Ochrony Środowiska obejmują zadania o charakterze badawczym i kontrol-
nym. Na przestrzeni ostatnich 10 lat liczba podmiotów będących w ewidencji kontrolnej WIOŚ wzrosła
o blisko 48%. Do planu kontroli wprowadzono zakłady o istotnym znaczeniu dla danego terenu, nie tylko
w aspekcie ich oddziaływania na środowisko, ale także pod kątem oczekiwań samorządów i społecz-
ności lokalnych. Sukcesywnie wzrosła też liczba wykonanych kontroli. W 2008 r. nastąpiło zwiększenie
liczby kontroli o 75% w stosunku do roku 1999. Jest to efektem wdrażania „doświadczeń norweskich”
w ramach udziału WIOŚ w Rzeszowie w Projekcie PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji
Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich”. W latach 1999-2008 zanotowano znaczą-
cy spadek liczby decyzji ustalających wymiar kar biegnących.

Przystąpienie Polski do UE nałożyło na Inspekcję Ochrony Środowiska wiele nowych zadań, w tym
pod względem kontroli przestrzegania przepisów prawa. Kompetencje kontrolne organów Inspekcji
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Ochrony Środowiska dotyczą już ponad 40 wspólnotowych aktów. Ważniejsze działania w tym zakresie
zostały omówione w raporcie.

Naczelną zasadą Państwowego Monitoringu Środowiska jest rzetelność i wiarygodność wyników
badań i pomiarów. Dostawcą większości wyników badań monitoringowych realizowanych na terenie
województwa jest Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie posiadające wdrożony system jakości i certyfikat
akredytacji laboratorium badawczego AB 447. Z uwagi na wprowadzanie systemów zapewnienia jakości
w podsystemach monitoringu, wzrasta systematycznie liczba analiz wykonywanych przez Laboratorium
w grupie badań monitoringowych oraz usług. Blisko 60% oznaczeń i pomiarów wykonywana jest na rzecz
Państwowego Monitoringu Środowiska. W związku ze zmianami systemu prawnego oraz prowadzony
przez przedsiębiorców automonitoring, następuje sukcesywne zmniejszanie liczby wykonywanych
analiz w ramach kontroli. W 2008 r. w tym obszarze odsetek wykonanych analiz wyniósł jedynie 6%.

Z powodu położenia geograficznego oraz zagrożeń środowiska istotne znaczenie dla woje-
wództwa podkarpackiego ma współpraca z Ukrainą. W ramach wspólnych działań monitorowane są
dwie rzeki graniczne (Wisznia, Szkło) oraz porządkowana jest gospodarka odpadami niebezpiecznymi
w strefie przygranicznej. Wspólne działania są prowadzone również w zakresie zapobiegania i ogra-
niczania skutków poważnych awarii i zdarzeń o zasięgu transgranicznym. Wymiana doświadczeń
prowadzenia monitoringu środowiska jest realizowana w trakcie organizowanych szkoleń i konferencji.
Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie są kierownikami polskich części Grup Roboczych do spraw
Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem i Zwalczania Nadzwyczajnych Zanieczyszczeń.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizując ustawowe zapisy upow-
szechnia wyniki badań oraz prac o charakterze analityczno-badawczo-kontrolnym stosując różnorodne
formy: publikacje książkowe, tematyczne komunikaty, opracowania, biuletyny. Wiele danych i informacji
dostępnych jest za pośrednictwem strony internetowej. Każdego roku WIOŚ jest organizatorem lub
współorganizatorem konferencji dla organów administracji samorządowej, przedsiębiorców i służb
ochrony środowiska z tego regionu.
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