
ROZDZIAŁ X 
 

DZIAŁALNOŚC WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY 
ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

 

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 

 

1. Działalność kontrolna Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie  
w roku 2005 

 

Do podstawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy kontrola przestrzegania 

przepisów oraz decyzji administracyjnych o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów 

przyrody, w tym dotyczących ochrony powietrza i wód przed zanieczyszczeniami oraz 

gospodarowania odpadami, kontrola spełniania zasadniczych wymagań przez wyroby w postaci 

opakowań i maszyn używanych na zewnątrz pomieszczeń, kontrola przestrzegania przepisów  

o międzynarodowym obrocie odpadami i o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 

inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom i usuwania ich skutków 

oraz przywracania środowiska do stanu właściwego. Bardzo ważnym zadaniem jest również 
przygotowywanie danych związanych z raportowaniem do organów Unii Europejskiej.  

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska  

i wojewoda, przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska jako kierownika 

wojewódzkiej inspekcji ochrony środowiska, wchodzącej w skład zespolonej administracji 

wojewódzkiej. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje w imieniu 

Wojewody Podkarpackiego zadania i kompetencje określone w ustawie o Inspekcji Ochrony 

Środowiska i przepisach odrębnych. 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.  

System kontroli i wymuszania przestrzegania prawa oparty jest na planowym podejściu przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska do kontroli podmiotów korzystających ze środowiska i innych 

jednostek organizacyjnych.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2005 r. realizował zadania 

kontrolne w oparciu o uzgodniony z Wojewodą Podkarpackim „Plan działalności kontrolnej  

w 2005 r.”, a także wytyczne organów zwierzchnich. 

 

Głównymi czynnikami, które determinowały wykonywanie zadań były: 

− uwarunkowania środowiskowo - gospodarcze ekonomiczne, organizacyjne i prawne, 

− wprowadzanie do praktyki nowych przepisów związanych z integracją z Unią Europejską, 
− polecenia Wojewody Podkarpackiego i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, 

− podania stron o wszczęcie postępowania administracyjnego, 

− wnioski o podjęcie interwencji składane przez społeczeństwo, organy administracji publicznej 

oraz parlamentarzystów i radnych, 

− ustalenia i wyniki wcześniejszych kontroli oraz działania pokontrolne. 

 

Ewidencja podmiotów, będących przedmiotem zaangażowania inspekcyjnego, prowadzona  

w WIOŚ w Rzeszowie i w poszczególnych delegaturach była na bieżąco aktualizowana. Podstawę 
aktualizacji ewidencji stanowiły przede wszystkim wydawane przez organy administracji decyzje 

dotyczące korzystania ze środowiska, zgłoszenia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do 

użytkowania obiektów budowlanych, wnioski o podjęcie przez WIOŚ interwencji, informacje  

o dokonanych przekształceniach lub zmianach własnościowych oraz zmiany przepisów o rozszerzeniu 

zakresu zadań kontrolnych Inspekcji Ochrony Środowiska. 

 

Łącznie liczba zakładów z terenu województwa podkarpackiego znajdujących się w ewidencji 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wynosiła wg stanu na koniec 2005 r. 3365  

i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 213 tj. o ok.7 %. 



 

W 2005 r. kontrolą objęto łącznie 775 zakładów, co stanowi 23 % ilości zakładów 

znajdujących się w ewidencji wojewódzkiej WIOŚ. Ilość skontrolowanych w roku sprawozdawczym 

zakładów z ewidencji była o 44 mniejsza w stosunku do roku poprzedniego.  

 

Dane za lata 2004 i 2005 dotyczące liczby zakładów kontrolowanych i znajdujących się  
w ewidencji obrazuje tabela 9.1. 

 
Tabela 9.1. Liczba zakładów kontrolowanych przez WIOŚ w latach 2004 i 2005. 
 

Liczba zakładów 
objętych kontrolą  

w 2004 r. 

Liczba zakładów 
objętych kontrolą  

w 2005 r. 

Wojewódzki 
Inspektorat 

Ochrony 
Środowiska w 

Rzeszowie 

Liczba 
zakładów w 
ewidencji 

WIOŚ  
 

wg stanu na 

31.12.2004 r. Razem 

Procent do 

zakładów w 

ewidencji 

Liczba 
zakładów w 
ewidencji 

WIOŚ  
 

wg stanu na 

31.12.2005 r. Razem 

Procent do 

zakładów w 

ewidencji 

1 2 3 4 5 6 7 

razem 3152 819 26 3365 775 23 

w tym: 

WIOŚ w Rzeszowie 
918 250 27 972 236 24 

Delegatura w 

Tarnobrzegu 
781 217 28 838 217 26 

Delegatura w 

Przemyślu 
611 127 21 657 151 23 

Delegatura w Jaśle 842 225 27 898 171 19 

 
 

W roku 2005 przeprowadzono ogółem 903 kontrole, w tym 620 kontroli planowych i 283 

kontroli pozaplanowych w tym interwencyjnych. W porównaniu z danymi za rok 2004 ogólna ilość 
kontroli przeprowadzonych w 2005 r. była o ok. 10 % mniejsza. Również o ok. 5 % mniej niż w roku 

2004 przeprowadzono kontroli pozaplanowych. Ilość kontroli pozaplanowych stanowiła w 2005 r. ok. 

31 % ogólnej ilości przeprowadzonych kontroli. 

Do przyczyn zmniejszenia ogólnej ilości kontroli należy zaliczyć potrzebę przeszkolenia wielu 

pracowników w zakresie stosowania zmienionych przepisów oraz realizacji nowych zadań 

wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz rozszerzenie zakresu  

i ilości opracowań zbiorczych w okresie sprawozdawczym, absencję pracowników spowodowaną 
zwolnieniami lekarskimi lub urlopami macierzyńskimi oraz odchodzeniem na emeryturę 
doświadczonych inspektorów.  

 

W połowie 2005 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska wprowadził do stosowania nową 
„Instrukcję przeprowadzania kontroli oraz podejmowania działań pokontrolnych przez służby 

Inspekcji Ochrony Środowiska”, która jest zgodna z „Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady 

Unii Europejskiej nr 2001/331/WE” z dnia 4 kwietnia 2001 r., ustalającymi minimalne kryteria 

działania inspekcji ochrony środowiska w państwach członkowskich.  



Podczas 180 kontroli przeprowadzonych w 2004 r. dokonano pomiarów lub poboru próbek do 

analiz. Natomiast w roku 2005 liczba kontroli z pomiarem lub badaniami wyniosła 108. W 2005 r. na 

podstawie 510 kontroli stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska, co stanowi ok. 56 % 

ogólnej liczby przeprowadzonych kontroli. 

 

Z tabeli 9.2 wynika m.in., że w 2005 r. w ramach 620 kontroli planowych skontrolowano 600 

zakładów. Liczba ta jest zbliżona do liczby zakładów poddanych kontrolom planowym w roku 

ubiegłym (592 zakłady). Przeprowadzając kontrole przyjęto zasadę, że każdej kontroli przypisany jest 

jeden lub kilka celów kontroli z 23 określonych w Rocznym planie działalności kontrolnej. 

Wykonanie kontroli rejestrowane jest w elektronicznej bazie danych „Ewidencja kontroli”, z której 

generowane są informacje o wynikach kontroli każdego podmiotu i umieszczane na stronie 

internetowej WIOŚ w Rzeszowie w zakładce „Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli”. Taki 

sposób prezentacji ustaleń kontroli stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z art. 8a ustawy  

o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz z ustawy o dostępie do informacji publicznej.  

 

Tabela 9.3 obrazuje poziom przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty 

skontrolowane w 2005 r. w ramach realizacji planu rocznego. 

Największą ilość kontroli przeprowadzono w ramach celu Nr 17, dotyczącego realizacji zadań przez 

organy gmin – 179 kontroli, oraz w ramach celu Nr 23 dotyczącego wypełniania przez prowadzących 

instalacje nie objęte innymi celami kontroli wymagań ochrony środowiska wynikających z mocy 

prawa lub decyzji administracyjnych – 133 kontrole w 131 zakładach. Naruszeń przepisów nie 

stwierdzono tylko w zakładach kontrolowanych w ramach celu Nr 9 dotyczącego stref ochronnych 

oraz pól elekromagnetycznych. We wszystkich skontrolowanych zakładach przemysłu rafineryjnego 

stwierdzono nieprawidłowości. Najwięcej naruszeń obowiązków wykazały kontrole dotyczące 

wypełniania zadań przez organy gmin i powołanych przez nie podmiotów komunalnych – 89 % oraz 

kontrole przestrzegania przepisów na stacjach paliw płynnych – 85 %. Na podstawie ustaleń 
wszystkich kontroli wynikających z planu stwierdzić można, że poziom przestrzegania wymagań 

ochrony środowiska przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne jest niezadowalający. 

Odsetek zakładów, w których stwierdzono naruszenia w zakresie poszczególnych celów kontroli 

przekracza 40 %, za wyjątkiem celów: „11” - Sprawdzenie spełniania zasadniczych wymagań przez 

opakowania i maszyny emitujące hałas na zewnątrz pomieszczeń – 22 % oraz „14” - Monitorowanie 

wdrażania dyrektywy 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre 

niebezpieczne substancje odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty oraz 6 dyrektyw 

uzupełniających dotyczących poszczególnych odpadów niebezpiecznych 82/176/EWG, 83/513/EWG, 

84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG – 27 %. 

Celem sprawdzenia stopnia wdrożenia wszystkich 14 Dyrektyw wymienionych w tabeli 9.4  

w roku 2005 przeprowadzono łącznie 1097 kontroli. 

Najwięcej kontroli dotyczyło obowiązków regulowanych dyrektywą ramową o odpadach – 576 

kontroli, wśród których 235 kontroli skoncentrowano na przestrzeganiu przepisów zawartych  

w dyrektywie o odpadach niebezpiecznych a 43 kontrole obowiązków wynikających z dyrektywy  

w sprawie składowania odpadów. 

W trzech przypadkach zastosowano sankcje w postaci decyzji wstrzymującej użytkowanie 

instalacji. Środek ten zastosowano do 2 instalacji do hodowli trzody i 1 gminnego składowiska 

odpadów. 

Najwyższy współczynnik skuteczności kontroli mierzony ilorazem liczby kontroli  

z naruszeniami do ogólnej liczby kontroli dotyczących danej dyrektywy zanotowano w odniesieniu do 

przestrzegania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych – 82 %  

i dyrektywy 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów – 77 %. 

W porównaniu z danymi za rok 2004 o 3,8 % wzrosła ilość wydanych zarządzeń pokontrolnych  

zaś ilość wystąpień do innych organów była większa o 2 %. 

 

 



Tabela 9.2. Liczba kontroli i skontrolowanych podmiotów w 2005 r. 
 
Województwo podkarpackie 
Rodzaj zadania kontrolnego Tematyka kontroli Liczba 

kontroli 

Liczba 

zakładów 

1 2 3 4 

Wszystkie kontrole razem z 
interwencyjnymi, w tym: 

 
903 823 

Kontrole planowe  620 600 

Cykl kontrolny krajowy Sprawdzenie przestrzeganie wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące 

działalność w zakresie wykorzystania odpadów poubojowych  

5 5 

 Sprawdzenie przestrzegania wymagań prze podmioty prowadzące działalność w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi  

20 19 

 Ocena efektywności działań podejmowanych w celu ograniczenia uciążliwości przez podmioty 

posiadające decyzje o ustanowieniu strefy ochronnej w kontekście art. 26 ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. o wprowadzenie ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 

niektórych ustaw  

3 3 

Cykl kontrolny wojewódzki Ocena wypełniania ustawowych zadań i obowiązków w zakresie ochrony środowiska przez organy 

gminy – cykl 2 letni  

179 179 

Kontrole wspólne z NIK  - - 

Kontrole wspólne z PIP  - - 

Kontrole wspólne z Inspekcją Sanitarną  - - 

Kontrole wspólne z PSP  2 2 

Pozostałe kontrole wynikające z planu rocznego  411 399 

Kontrole pozaplanowe i interwencyjne 
razem, w tym:  

 283 269 

na wniosek Wojewody  18 17 

na wniosek organu samorządowego  7 7 

na wniosek GIOŚ  5 5 

na wniosek posła senatora, radnego   - - 

na wniosek obywatela o podjęcie interwencji  122 118 

pozostałe (m.in. na wniosek jednostki 

organizacyjnej korzystającej ze środowiska 

 131 125 



Tabela 9.3. Zadania kontrolne zrealizowane w 2005 r. w ramach planu rocznego (bez kontroli interwencyjnych) 
 

Województwo podkarpackie 
Liczba zakładów 

Cel kontroli 
Liczba 

kontroli 
skontrolo

wanych 

w tym: 

bez uwag 

w których 

stwierdzono  

naruszenie 

wymagań  

Procent 

kol. 5 do 

kol.3 x 

100% 

1 2 3 4 5 6 

1. Ocena stopnia wdrażania dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia 

zanieczyszczeń oraz dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do 

powietrza z dużych źródeł spalania paliw, raportowanie zgodnie z decyzją Komisji w sprawie wdrożenia 

europejskiego rejestru zanieczyszczeń (EPER)  

51 48 15 33 69 

2. Sprawdzenie wdrożenia zasad przeciwdziałania poważnym awariom m.in. w zakładach o dużym i 

zwiększonym ryzyku ich wystąpienia określonych w dyrektywie 2003/105/WE (znowelizowana dyrektywa 

SEVESO II) 

49 49 23 26 53 

3. Ocena stopnia wdrożenia dyrektywy Rady 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów, rozporządzenia 

(WE) Nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów, decyzja Rady ustanawiająca kryteria i procedury 

przyjęcia odpadów na składowiska  

43 40 10 30 75 

4. Sprawdzenie przestrzegania wymagań dotyczących termicznego przekształcania odpadów w spalarniach i 

instalacjach do współspalania odpadów, dyrektywa 94/67/We w sprawie spalania odpadów, dyrektywa 

94/67/WE w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych, 89/369/EWG w sprawie zapobiegania 

zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów niebezpiecznych 89/429/EWG w sprawie 

zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez istniejące spalarnie odpadów niebezpiecznych 

9 8 2 6 75 

5. Monitorowanie wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych –

sprawdzenie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków wymagane 

na podstawie Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i Traktatu Akcesyjnego Polski do 

Unii Europejskiej 

71 70 12 58 83 

6. Wypełnianie obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady (EWG) Nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 r. 

w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar  
5 5 2 3 60 

7. Sprawdzenie przestrzegania wymagań przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarowania 

odpadami komunalnymi  
11 11 4 7 64 

8. Sprawdzenie przestrzegania wymagań przez podmioty wykorzystujące odpady poubojowe  6 6 3 3 50 

9. Ocena efektywności działań podejmowanych w celu ograniczenia uciążliwości przez podmioty posiadające 

decyzje o ustanowieniu strefy ochronnej w kontekście art. 26 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw  

3 3 3 0 0 

10. Ocena wdrażania dyrektywy 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych związków organicznych 

powstałych w skutek magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji obsługi  
47 47 7 40 85 



11. Sprawdzenie spełniania zasadniczych wymagań przez opakowania i maszyny emitujące hałas na zewnątrz 

pomieszczeń   
60 60 47 13 22 

12. Ocena wdrażania dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach niebezpiecznych oraz realizacji Traktatu 

Akcesyjnego w zakresie poziomów odzysku 

22 22 13 9 41 

13. Weryfikacja ewidencji źródeł pól elektromagnetycznych  5 5 5 0 0 

14. Monitorowanie wdrażania dyrektywy 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez 

niektóre niebezpieczne substancje odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty oraz 6 dyrektyw 

uzupełniających dotyczących poszczególnych odpadów niebezpiecznych 82/176/EWG, 83/513/EWG, 

84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG 

15 15 11 4 27 

15. Sprawdzenie przestrzegania wymagań przez podmioty prowadzące działalność w zakresie gospodarowania 

olejami odpadowymi, w tym zawierającymi PCB, dyrektywa 96/59/WE w sprawie unieszkodliwiania 

polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli, dyrektywa 75/439/EWG w sprawie usuwania 

olejów odpadowych 

13 13 7 6 46 

16. Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty świadczące usługi w zakresie 

naprawy i złomowania pojazdów samochodowych – dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów 

wycofanych z eksploatacji  

55 50 17 33 66 

17. Ocena wypełniania ustawowych zadań i obowiązków w zakresie ochrony środowiska przez organy gmin- 

kontynuacja 2 letniego cyklu wojewódzkiego, prawo horyzontalne, dyrektywa 91/157/EWG w sprawie 

baterii i akumulatorów  

179 179 20 159 89 

18. Przygotowanie raportu o wynikach kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących substancji 

kontrolowanych wynikających z rozporządzenia 2037/2000 w sprawie substancji zubażających warstwę 
ozonową i prawa polskiego  

37 36 16 20 56 

19. Ograniczenie oddziaływania na środowisko zakładów przemysłu rafineryjnego  4 3 0 3 100 

20. Przygotowanie do wydania opinii o podmiotach uprawnionych do korzystania z Sektorowego Programu 

Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 

2004 – 2006”, dyrektywa 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami 

pochodzącymi z rolnictwa 

30 30 17 13 43 

21. Nadzór na rekultywacją terenów zdegradowanych przez przemysł siarkowy w rejonie Tarnobrzega i 

Baszni oraz przez zlikwidowane RZLW POLAM 
5 5 3 2 40 

22. Ocena spełniania wymagań ochrony środowiska przez fermy norek  0 0 0 0 0 

23. Wypełnianie przez prowadzących instalacje nie objęte innymi celami kontroli wymagań ochrony 

środowiska wynikających z mocy prawa lub decyzji administracyjnych 
133 131 25 106 81 

 



Tabela 9.4. Sprawozdanie z kontroli przestrzegania wybranych Dyrektyw w WIOŚ w Rzeszowie w 2005 r. 
 

Zastosowane sankcje 

 Dyrektywa Opis 
Liczba 

kontroli 
ogółem 

Liczba 

kontroli  

w których 

stwierdzono 

naruszenie 

pouczenie 
mandat 
karny 

Zarządze-
nia 

pokontrol
-ne 

Wystąpie-
nia do 
innych 

organów 

kara 
pieniężna 

Wstrzyma-
nie ruchu 
instalacji 

Przepisy dotyczące zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń 

1 96/61/WE 
Zintegrowane zapobieganie i 

ograniczanie zanieczyszczeń 
52 33   30 2  2 

2 96/82/WE1) 

Ograniczanie głównych ryzyk 

wypadków z udziałem substancji 

niebezpiecznych 

10 6   6    

3 99/13/WE 

Ograniczanie emisji lotnych związków 

organicznych z zastosowania 

rozpuszczalników organicznych w 

pewnych zakładach i instalacjach 

16 11   11 3   

Przepisy dotyczące jakości wody 

4 74/464/EWG 

Zanieczyszczenia spowodowane 

niektórymi substancjami 

niebezpiecznymi odprowadzanymi do 

środowiska wodnego 

15 4   2 3 2  

5 80/68/EWG 

Ochrona wód gruntowych przed 

zanieczyszczeniem przez niektóre 

substancje niebezpieczne 

0 0       

6 91/271/EWG Oczyszczanie ścieków komunalnych  71 58 19 7 46 35 3  
Przepisy dotyczące odpadów 
7 75/442/WE Odpady 576 264 47 17 260 35   
8 91/689/EWG Odpady niebezpieczne  235 108 7 13 106 12   
9 99/31/WE Składowanie odpadów  43 33  6 33 10 1 1 

Przepisy dotyczące zanieczyszczenia powietrza 

10 
89/369/EWG 
2)

 

Zapobieganie zanieczyszczeniu 

powietrza przez nowe spalarnie 

odpadów   
        



11 
89/429/EWG 
2)

 

Zapobieganie zanieczyszczeniu 

powietrza przez istniejące spalarnie 

odpadów 

        

12 94/67/WE 
2)

 Spalanie odpadów niebezpiecznych  4 1   1 1   

13 
2000/76/WE 
2)

 
Spalanie odpadów  9 6   6 1   

14 2001/80/WE  

Ograniczenie emisji niektórych 

zanieczyszczeń z dużych źródeł 

spalania do powietrza 

12 2   2    

 
1)Dotyczy tylko przedsiębiorstw objętych art.9 (tzw. przedsiębiorstw wyższego rzędu- upper tier establishments) 
2) Dyrektywa 2000/76/WE będzie stosowana do nowych zakładów od dnia 28 grudnia 2002, a do istniejących zakładów od dnia 28 grudnia 2005. 

Z dniem 28 grudnia 2005 tracą moc następujące przepisy: 

• Dyrektywa 89/369/EWG; 

• Dyrektywa 89/429/EWG; 

• Dyrektywa 94/67/WE; 

• Rozdział 8 pkt. 1 oraz Załącznik do Dyrektywy 75/439/EWG. 
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W 2005 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził 283 

kontrole pozaplanowe w 269 zakładach. Kontrole pozaplanowe przeprowadzane były w celu 

zapewnienia realizacji bieżących zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

powstałych w trakcie okresu sprawozdawczego, a także w ramach załatwiania skarg i wniosków 

wpływających od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewody Podkarpackiego, organów 

samorządowych, parlamentarzystów, obywateli oraz od kontrolowanych podmiotów. Ilości wniosków, 

ich tematyka oraz źródło ich pochodzenia przedstawione zostały w Tabeli 9.2. Porównując te wyniki z 

rokiem 2004 zauważa się w większości przypadków spadek zarówno ilości przeprowadzonych 

kontroli pozaplanowych (o 5%) i kontroli interwencyjnych (o 29%), liczby wniesionych interwencji  

(o 16%), jak również zmniejszenie liczby wnoszonych skarg o około 38%. Liczba wniosków  

o podjęcie interwencji, wpływających od obywateli, wzrosła w niewielkim stopniu.  

W ramach załatwiania wniosków o podjęcie interwencji podejmowano przewidziane prawem 

działania, których ilościowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli.  

 

Rodzaj działania Ilość 
Przeprowadzone kontrole 126 
Wydane zarządzenia pokontrolne 68 
Wnioski skierowane do organów ścigania - 
Wnioski skierowane do sądów grodzkich - 

Mandaty karne 20 
Wnioski skierowane do organów administracji rządowej 30 
Wnioski skierowane do organów administracji samorządowej 45 
Wszczęte postępowania karno-administracyjne (kary pieniężne) 3 
Wydane decyzje nakładające zobowiązania niepieniężne    ostateczne 1 

 

W okresie sprawozdawczym najwięcej wniosków, bo aż 57 dotyczyło ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniem. We własnym zakresie załatwiono pozytywnie 54 wnioski. Tylko 3 z nich 

przekazano do innych organów według właściwości.  

Uciążliwości akustycznych dotyczyło 29 wniosków, z tego 3 wnioski przekazano według 

właściwości, a 26 rozpatrzono we własnym zakresie. Kontrole interwencyjne związane z tym 

problemem połączone były z pomiarami hałasu w terenie. Wszystkie rozpatrywane wnioski 

załatwiono pozytywnie w obowiązującym terminie. Z 34 wniosków dotyczących problematyki 

gospodarki odpadami we własnym zakresie załatwiono pozytywnie 21 wniosków, natomiast 13 

przekazano wg kompetencji do innych organów. W porównaniu z rokiem 2004 zmniejszyła się  
o około 28 % ilość wniosków związana z ochroną czystości wód i gospodarką ściekową. Do 

Inspektoratu wpłynęły 53 interwencje, z których 13 przekazano według właściwości do innych 

organów, a 40 rozpatrzono pozytywnie we własnym zakresie. Stosunkowo najmniejsza ilość 
wniosków dotyczyła naruszenia przepisów o ochronie przyrody. Wpłynęły 3 wnioski, z których 2 

przekazano wg właściwości do gmin. Natomiast jedną załatwiono pozytywnie we własnym zakresie.  

Z 6 wniosków dotyczących działalności inwestycyjnej i eksploatacji urządzeń wodnych 2 załatwiono 

pozytywnie we własnym zakresie, a 4 przesłano do załatwienia wg kompetencji. Z 29 wniosków 

dotyczących jednocześnie kilku grup problemowych, 23 rozpatrzono we własnym zakresie, natomiast 

6 wniosków przekazano do innych organów. Najczęściej występujące naruszenia przepisów ochrony 

środowiska w zakresie gospodarki odpadami to brak uregulowań formalno-prawnych, brak ilościowej 

i jakościowej ewidencji wytworzonych odpadów, nieprzedkładanie Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego zbiorczej informacji o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach 

gospodarowania nimi, a także przekazywanie odpadów odbiorcom nie posiadającym zezwolenia na 

prowadzenie działalności w tym zakresie. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej główne 

niezgodności to brak pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody lub na odprowadzanie ścieków,  

w tym wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody oraz wód opadowych i roztopowych, 

niewykonywanie okresowych badań jakości odprowadzanych ścieków lub wykonywanie ich 

niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz  

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763), 

niewłaściwa eksploatacja urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem, 
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nieprowadzenie pomiarów ilości pobieranej wody, bezprawne odprowadzanie nieczyszczonych 

ścieków do wód lub do ziemi. Natomiast w zakresie ochrony powietrza główne niezgodności to brak 

decyzji ustalającej wielkość i rodzaj zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, nieprowadzenie 

aktualizowanej co kwartał ewidencji zawierającej informacje o ilości i rodzajach gazów lub pyłów 

wprowadzanych do powietrza oraz dane, na podstawie których określa się te ilości, a także 

niezgłoszenie odpowiednim organom eksploatacji instalacji, które takiemu zgłoszeniu podlegają. 
Przyczyną składanych skarg i wniosków, podobnie jak w latach poprzednich jest odczucie 

obywateli i przeświadczenie o negatywnym wpływie na ich zdrowie i życie oraz na środowisko 

podmiotów prowadzących działalność produkcyjną. Zdarzały się przypadki, że interwencje wynikały  

z zatargów sąsiedzkich, nie mających nic wspólnego z ochroną środowiska. W takich przypadkach 

stwierdzano brak zasadności wnoszonych interwencji. Wśród 47 wniosków przekazanych do innych 

organów według właściwości, 90 % przekazano do organów samorządowych, najczęściej do wójtów 

gmin.  

Załatwianie wniosków o podjecie interwencji napotyka na pewne trudności natury prawnej  

i organizacyjnej spowodowane: 

• wynikającymi z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ograniczeniami przeprowadzenia 

kontroli w czasie umożliwiającym załatwienie sprawy w ustawowym terminie określonym  

w Kodeksie postępowania administracyjnego, 

• brakiem uregulowań prawnych uprawniających inspektora przeprowadzającego kontrole do 

nakazania uruchomienia urządzenia w celu wykonania pomiarów hałasu, co nie pozwala na 

miarodajną ocenę faktycznego oddziaływania zakładu na środowisko, 

• brakiem standardów jakości wód powierzchniowych, których prawne ustalenie dałoby podstawę 
stwierdzenia zanieczyszczenia wód, 

• stanowiskiem GIOŚ, z którego wynika, że stwierdzenie na podstawie pomiarów przekroczenia 

wartości odniesienia substancji w powietrzu, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12) nie daje podstaw do stwierdzenia 

zanieczyszczenia powietrza i zastosowania sankcji w trybie art. 364 ustawy Prawo ochrony 

środowiska, 

• brakiem jakichkolwiek norm emisji do powietrza z instalacji nie wymagających pozwolenia.  

 

Zdaniem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie do głównych 

przyczyn nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska zaliczyć należy: 

� małą znajomość obowiązujących przepisów prawa w zakresie korzystania ze środowiska; problem 

ten pojawia się głównie w małych i średnich zakładach oraz przy prowadzeniu działalności 

gospodarczej przez osoby fizyczne, gdzie niejednokrotnie jest brak osoby odpowiedzialnej za 

sprawy związane z ochroną środowiska, 

� brak właściwych urządzeń zabezpieczających środowisko przed zanieczyszczeniem lub 

stosowanie przestarzałych technologii, 

� niewystarczająca znajomość nowych technologii oraz instrukcji eksploatacyjnych, 

� brak środków finansowych na zakup nowych i nowoczesnych maszyn oraz urządzeń pracujących 

w oparciu o technologie zapewniające zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, lub na 

przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i remontowych, jakie powinny być 
wykonane w celu dostosowania instalacji do wymogów określonych w przepisach ochrony 

środowiska, 

� zmiany w przepisach ochrony środowiska i nienadążanie korzystających ze środowiska  

w dostosowywaniu się do nowych, obowiązujących przepisów; 

� niespójność prawa i brak jednolitych wiążących jego interpretacji, 

� niedbalstwo osób odpowiedzialnych za przestrzeganie reżimów technologicznych i prawa. 

 

Ciągłą poprawę w działaniach na rzecz ochrony środowiska obserwuje się w działalności 

samorządów gmin. Następuje dalsza budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa 

sieci kanalizacyjnych. W dużym stopniu związane jest to z realizacją przepisów dyrektywy 

91/271/EWG i zapisów zawartych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 

które zobowiązują do wdrożenia na terenie całego kraju wysokiego stopnia oczyszczania ścieków 
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komunalnych. Składowiska odpadów dostosowywane są do obowiązujących wymagań albo zamykane 

i rekultywowane.  

Prowadzona była również sukcesywna modernizacja zakładowych kotłowni polegająca na 

wymianie instalacji energetycznych opalanych węglem kamiennym na instalacje opalane paliwem 

gazowym lub płynnym. Pewną poprawę, jednak niezbyt dynamiczną, obserwuje się w branży obrotu 

paliwami płynnymi. Stacje paliw są modernizowane, a wszystkie nowobudowane spełniają 
wymagania stawiane przez obowiązujące przepisy. 

Pozytywne zmiany można zaobserwować w przemyśle masarskim i mleczarskim. 

Utrzymujące się na rynku masarnie i mleczarnie kontynuują inwestycje mające na celu dostosowanie 

technologii produkcji do wymogów Unii Europejskiej, co w sposób pośredni ma korzystny wpływ na 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

Negatywnym zjawiskiem są coraz częstsze przypadki rezygnacji w gospodarstwach 

indywidualnych ze stosowania gazu do celów grzewczych i powrót do opalania węglem, zwłaszcza 

najtańszymi jego gatunkami oraz odpadami, w tym z tworzyw sztucznych i płyt meblowych. 

Spowodowane jest to znacznym zubożeniem społeczeństwa, szczególnie na terenach wiejskich  

i w małych miasteczkach, odległych od ośrodków przemysłowych. 

 

W roku 2005 tak jak w latach poprzednich, w wyniku realizacji przedsięwzięć ekologicznych 

następowała dalsza poprawa stanu środowiska. Najwięcej przedsięwzięć realizowano w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej. Dotyczyły one budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz 

modernizacji oczyszczalni ścieków. 
Na poprawę jakości powietrza największy wpływ miało wdrażanie nowoczesnych technologii, w tym 

modernizacja starych kotłów węglowych, zastępowanie wyeksploatowanych kotłów nowymi, 

instalowanie nowoczesnych urządzeń do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery  

z emitorów zakładowych oraz wprowadzanie technologii zmniejszających wielkość emitowanych 

zanieczyszczeń z procesów technicznych. 

 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako organ administracji publicznej uprawniony 

jest m.in. do: 

– skierowania do kierownika kontrolowanej jednostki zarządzenia pokontrolnego, 

– wydania na podstawie odrębnych przepisów decyzji administracyjnej, 

– kierowania wniosków do organów ścigania, sądów grodzkich i organów administracji publicznej. 

 

Decyzje administracyjne wydawane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 

można podzielić na decyzje o charakterze pieniężnym i decyzje o charakterze niepieniężnym. 

Decyzjami o charakterze pieniężnym są decyzje ustalające wymiar biegnących kar, decyzje 

wymierzające kary za okres trwania naruszenia (łączne), decyzje obciążające kosztami kontroli 

podmioty korzystające ze środowiska, decyzje odraczające termin płatności kary, decyzje 

zmniejszające albo podwyższające wymiar kary odroczonej, decyzje o rozłożeniu kary na raty. 

Działaniem o charakterze pieniężnym jest również ukaranie osób winnych wykroczenia mandatem 

karnym. 

 Do decyzji o charakterze niepieniężnym zalicza się m.in. decyzje w sprawie wstrzymania 

oddania obiektu do użytkowania, decyzje wstrzymujące użytkowanie instalacji albo wyznaczające 

termin usunięcia naruszeń wymagań ochrony środowiska, decyzje wstrzymujące działalność 
powodującą naruszenia wymagań ochrony środowiska.  

Do działań o charakterze niepieniężnym zaliczyć należy również skierowanie do kierownika 

skontrolowanego podmiotu zarządzenia pokontrolnego lub wystąpienia o przeprowadzenie 

postępowania służbowego lub innego przewidzianego prawem postępowania przeciw osobom winnym 

dopuszczenia do uchybień, zawiadomienie prokuratora o popełnieniu przestępstwa lub wnioskowanie 

od sądu grodzkiego o ukaranie sprawców, kwalifikowanych jako wykroczenia, naruszeń prawa,  

a także zawiadomień o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania. 

Charakter taki mają również wystąpienia do organów administracji, w tym do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy o Inspekcji Ochrony 

Środowiska, a także przekazywanie organom kontroli i ochrony środowiska informacji o wynikach 
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kontroli celem wykorzystania w ramach posiadanych kompetencji m.in. w postępowaniu 

egzekucyjnym. 

 
W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami ustalonych w decyzjach administracyjnych 

warunków korzystania ze środowiska w 2004 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska i działający z jego upoważnienia Kierownicy Delegatur wydali w 2005 r. 63 decyzje 

ustalające wymiar biegnących kar pieniężnych oraz 47 decyzji wymierzających kary za okres trwania 

naruszenia na kwotę 1 018 478,90 zł. W porównaniu z danymi z roku 2004 liczba obu rodzajów 

decyzji i kwota wymierzonych kar pieniężnych w 2005 r. były znacznie niższe odpowiednio o 89 

decyzji o karach biegnących, o 45 decyzji określających wymiar kary łącznej i o ponad 700 000 zł. 

Podobnie jak w roku 2004 najwięcej decyzji o karach pieniężnych dotyczyło wprowadzania 

ścieków do wód lub do ziemi z naruszeniem warunków pozwolenia wodnoprawnego – 42 decyzje o 

karach biegnących, 32 decyzji o karach łącznych na kwotę 576 123,50 zł przy kwocie kar 

wymierzonych w 2004 r wynoszącej 1 457 180,30 zł. 

W związku z realizacją przedsięwzięć zapewniających usunięcie przyczyn wymierzenia kary 

w 2005 r. 27 decyzjami odroczono terminy płatności kar w łącznej wysokości 1 059 223,10 zł.  

W 2004 r. wysokość odroczonych kar wynosiła 1 489 657,32 zł. Najwyższą kwotę kar, odroczono  

w związku z realizacją przedsięwzięć w zakresie oczyszczania ścieków. 

W 2005 r. nie wydawano decyzji rozkładających kary na raty. W związku ze zrealizowaniem 

przedsięwzięć stanowiących podstawę odroczenia kary wydano 9 decyzji umarzających płatność kary 

na łączną kwotę 502 521,35 zł.  

W 2005 roku do podmiotów skontrolowanych skierowano 434 zarządzenia pokontrolne, czyli 

o 146 mniej niż w roku 2004. Ilość zarządzeń pokontrolnych w stosunku do ilości przeprowadzonych 

kontroli stanowi 56 %. 

Na podstawie informacji o realizacji zarządzeń przez podmioty kontrolowane oraz ustaleń  

z kontroli sprawdzających stwierdzono, że: 

– 342 zarządzenia wykonano w całości, 

– dla 46 zarządzeń nie upłynął jeszcze termin ich realizacji, 

– 46 zarządzeń nie zostało wykonanych, 

– wskaźnik wykonania zarządzeń za rok 2005 wyniósł 88,1 %, 

– 11,8 % nie udzieliło odpowiedzi pomimo upływającego terminu i wystosowaniu do tych zakładów 

pisma przypominającego o obowiązku udzielenia odpowiedzi, 

– za brak przesłania odpowiedzi, na podstawie art. 31a ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska 

nałożono 4 mandaty karne.  

 
Najczęściej powtarzające się przyczyny niewykonania zarządzeń to: 

– niedbalstwo i lekceważenie przepisów dotyczących ochrony środowiska, 

– brak środków finansowych na realizację zarządzeń w związku z nałożonymi obowiązkami 

wymagającymi nakładów finansowych, 

– opóźnienia organów samorządowych przy wydawaniu pozwoleń dotyczących warunków 

korzystania ze środowiska, 

– brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry w zakładzie do prowadzenia spraw ochrony 

środowiska, 

– likwidacja zakładów, na które zostały nałożone obowiązki. 

 

W 2005 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał 4 

ostateczne decyzje wstrzymujące użytkowanie instalacji. Podstawę materialną wydania dwóch decyzji 

stanowiła eksploatacja ferm trzody bez pozwolenia zintegrowanego. Jedna decyzja dotyczyła 

gminnego składowiska odpadów, które nie spełniało wymagań ochrony środowiska. Czwarta decyzja 

dotyczyła przestarzałej i niewystarczająco wyposażonej w wymaganą aparaturę spalarni odpadów  

w szpitalu powiatowym. W porównaniu z rokiem poprzednim ilość wydanych decyzji 

wstrzymujących użytkowanie instalacji była w 2005 r. o 2 mniejsza. 

W 2004 r. 5 decyzji wstrzymywało użytkowanie składowisk odpadów komunalnych, a jedna 

decyzja dotyczyła instalacji zanieczyszczającej powietrze. 
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W 2005 r., podobnie jak w roku 2004 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie wydał jedną decyzję wstrzymującą, w trybie ustawy Prawo ochrony 

środowiska, oddanie instalacji do użytkowania. Zarówno w 2004 r. jak i w 2005 r. nie wydawano 

decyzji w trybie art. 56 ustawy Prawo budowlane. 

Z możliwości wyznaczenia na wniosek zainteresowanego podmiotu terminu usunięcia 

naruszenia skorzystano w 2005 r. czterokrotnie., czyli o dwa mniej niż w roku poprzednim. 

W roku 2005 skierowano do organów ścigania jedno zawiadomienie o podejrzeniu 

popełnienia czynu zabronionego, określonego w art. 181 § 1 i art. 182 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny.  

 
2. Przeciwdziałanie poważnym awariom 
 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. rejestr zakładów, potencjalnych sprawców 

poważnych awarii obejmował 50 zakładów, z czego 21 to zakłady zakwalifikowane do grupy o dużym 

ryzyku (ZDR) oraz zakłady o zwiększonym ryzyku (ZZR) wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej. 

W porównaniu do stanu na koniec roku 2004 r. ogólna liczba zakładów mogących 

spowodować poważne awarie przemysłowe zwiększyła się o 1 zakład o dużym ryzyku. 

Spośród 8 zakładów o dużym ryzyku: 

− 25 % stanowią zakłady posiadające w obrocie produkty destylacji ropy naftowej i substancje 

palne, 

− 25 % stanowią zakłady posiadające w obrocie skrajnie łatwopalne gazy skroplone i gaz ziemny, 

− 50 % to zakłady posiadające w obrocie substancje toksyczne i inne substancje niebezpieczne.  

Podobna analiza dla zakładów o zwiększonym ryzyku przedstawia się następująco: 

− 38 % stanowią zakłady posiadające w obrocie produkty destylacji ropy naftowej i substancje 

palne; 

− 8 % stanowią zakłady posiadające w obrocie skrajnie łatwopalne gazy skroplone i gaz ziemny; 

− 54 % stanowią zakłady posiadające w obrocie substancje toksyczne i inne substancje 

niebezpieczne. 
Na zaplanowane 45 kontroli (107 % w stosunku do 2004 r.) w zakładach mogących 

potencjalnie spowodować poważne awarie wykonano 46 kontroli. W tym: 

• 8 kontroli zakładów o dużym ryzyku (ZDR), 

• 15 kontroli zakładów o zwiększony ryzyku (ZZR), 

• 23 inne kontrole. 

Na zaplanowane 32 kontrole przestrzegania przepisów ustawy o substancjach i preparatach 

chemicznych wykonano 32 kontrole. Ponadto w 2005 r. wystąpiła konieczność wykonania 17 kontroli 

interwencyjnych w związku z występującymi zdarzeniami awaryjnymi. Łącznie przeprowadzono 63 

kontrole w sprawach poważnych awarii (81 % w stosunku do 2004 r.) 

W sprawach zwalczania poważnych awarii WIOŚ współdziałał z Państwową Strażą Pożarną, 
organami administracji rządowej, samorządowej, Policją, Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją 
Transportu Drogowego, Bieszczadzkim i Karpackim Oddziałami Straży Granicznej, Państwową 
Inspekcją Pracy, organami Nadzoru Budowlanego. Stosowane formy współpracy z ww. 

wymienionymi instytucjami i jednostkami kontrolnymi polegały na: 

− przekazywaniu informacji o ustaleniach kontroli, 

− przeprowadzaniu wspólnych kontroli, 

− wzajemnym przekazywaniu doświadczeń i informacji w zakresie poważnych awarii, 

− przekazywaniu informacji o zdarzeniach mających charakter poważnej awarii, 

− informowaniu o stwierdzonych podczas kontroli uchybieniach pozostających w kompetencji tych 

organów,  

− wymianie informacji z Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej o rodzajach i ilości towarów 

niebezpiecznych, które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej przejściami drogowymi  

i kolejowym przejściem granicznym w Przemyślu (stacja PKP Medyka), 
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− wymianie informacji z Karpackim Oddziałem Straży Granicznej o rodzajach i ilości towarów 

niebezpiecznych, które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 r. przez przejście 

drogowe w Barwinku.  
 
3. Kontrola rynku 
 
3.1. Kontrola wyrobów 

 
Budowa Jednolitego Rynku w ramach procesu integracji europejskiej umożliwiła swobodny 

przepływ tym wyrobom, które spełniają wymagania stawiane im w prawie Unii Europejskiej. Istotnym 

elementem likwidacji barier w handlu było ustanowienie unijnego systemu zgodności wyrobów  

z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach (zwanych dyrektywami nowego podejścia) 

oraz systemu ich oznakowania (znak CE).  

Funkcjonujący w Polsce, od 1 maja 2004 roku, system nadzoru rynku został stworzony  

w oparciu o przepisy ustawy o systemie oceny zgodności. Wydawane na jej podstawie rozporządzenia 

określają zasadnicze wymagania, które powinny spełniać produkty wprowadzane do obrotu na 

obszarze Jednolitego Rynku Unii Europejskiej.  

Ustawowym zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska w systemie nadzoru rynku jest 

sprawowanie kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu, podlegających ocenie zgodności,  

w zakresie spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących i wchodzących w zakres 

dyrektyw: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r.  

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2000/14/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa Państw Członkowskich 

odnoszących się do emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń. 
Każda z dyrektyw definiuje wyroby wchodzące w jej zakres i została zaimplementowana do polskiego 

prawa w formie odpowiednio ustawy i rozporządzenia. 

Na terenie objętym działalnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie do kontroli wytypowano 60 podmiotów, w tym 38 biorących udział w obrocie opakowań 

i 22 biorące udział w obrocie rynkowym maszyn i urządzeń.  
Podczas kontroli skoncentrowano się na oględzinach wyrobów, sprawdzeniu ich oznakowania 

oraz w przypadku kontroli producentów produktów w opakowaniach na analizie dokumentacji 

potwierdzającej spełnianie przez wyrób zasadniczych wymagań.  
Z 60 kontroli opakowań i urządzeń, przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2005 r., 

w trakcie 24 kontroli stwierdzono niezgodności 41 wyrobów wprowadzonych do obrotu. 

W 2005 r. kontrole urządzeń wprowadzonych na rynek objęły ich sprzedawców detalicznych  

i hurtowych. Zakres kontroli prowadzonych u tych podmiotów ograniczył się do sprawdzenia 

prawidłowości oznakowania sprzedawanych urządzeń. 
Przedsiębiorcy produktów w opakowaniach w czasie kontroli prowadzonych przez WIOŚ  

w Rzeszowie dobrowolnie podejmowali działania w celu dostosowania oznakowania opakowań do 

obowiązujących wzorów. Występowali do producentów opakowań o dostosowanie ich oznakowania 

do wymagań prawnych. Producenci opakowań, u których zaopatrują się kontrolowane podmioty, 

informowali o wycofaniu form i deklarowali naniesienie na nowych formach oznakowania 

dostosowanego do wymogów polskiego ustawodawstwa. 

 

3.2. Kontrole przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 
 

Zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 149/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie 

wyznaczenia jednostek do kasacji pojazdów oraz wydawania zaświadczeń będących podstawą do ich 

wyrejestrowania, wg stanu na dzień 1.01.2005 r., wyznaczonych było 65 zakładów. Po wejściu  

w życie ustawy z dnia 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na podstawie 

nowych zasad do dnia 31.12.2005 r. Wojewoda Podkarpacki przyznał uprawnienia 32 stacjom 

demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.  

Trzydziestu przedsiębiorców prowadzących te stacje uzyskało pozwolenia na wytwarzanie 

odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji do demontażu pojazdów. W dwóch 

przypadkach przedsiębiorcy uzyskali decyzje zatwierdzające program gospodarki odpadami 
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niebezpiecznymi. Na podstawie analizy zdolności przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji 

w normalnych warunkach pracy instalacji do demontażu pojazdów ustalono, że w żadnej ze stacji 

zdolność kasacyjna nie przekracza 10 Mg na dobę.  
W ramach działalności kontrolnej z zakresu przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji w 2005 r. przeprowadzono 65 kontroli, w tym 51 kontroli na wniosek 

wojewody lub przedsiębiorcy ubiegającego się o uzyskanie decyzji umożliwiającej prowadzenie stacji 

demontażu pojazdów.  

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonych w 2005 r. stwierdza się, że przedsiębiorcy 

prowadzący stacje demontażu przetwarzają pojazdy w pełnym zakresie. Demontaż prowadzony jest  

w sposób polegający na usunięciu paliw i płynów eksploatacyjnych oraz wymontowaniu przedmiotów 

wyposażenia i części. Poza nielicznymi przypadkami (6 przypadków) wyposażenie techniczne stacji 

demontażu w instalacje do przetwarzania pojazdów było wystarczające w stosunku do planowanej 

wielkości przerobowej. Do zastosowanych zabezpieczeń przed negatywnym oddziaływaniem na 

środowisko w kontrolowanych stacjach demontażu zaliczyć należy: systemy odprowadzania odcieków 

kierowanych do separatorów substancji ropopochodnych – zabezpieczające przed ewentualnym, 

niekontrolowanym wyciekiem tych substancji, wyposażenie w specjalistyczne urządzenia do usuwania 

płynów eksploatacyjnych, szczelność placów wyodrębnionych jako sektory przyjmowania  

i magazynowania pojazdów, wyposażenie stacji w specjalistyczne pojemniki służące do 

magazynowania usuniętych z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych. Wszyscy 

przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu po 30 czerwca 2005 r. posiadają wymagane decyzje  

w zakresie gospodarki odpadami.  

Zaświadczenia o demontażu pojazdów wszyscy przedsiębiorcy wydawali prawidłowo. 

Najczęściej stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli stacji demontażu, które nie 

uzyskały pozytywnych opinii Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska co do 

zapewnienia bezpiecznego dla środowiska przetwarzania pojazdów wycofanych z eksploatacji  

i powstających z nich odpadów, były: 

− brak systemu odprowadzania odcieków z separatorem substancji ropopochodnych, 

− niewyposażenie stacji w wymagane urządzenia oraz pojemniki na odpady, sorbenty, 

− nieszczelność placów przyjmowania i magazynowania pojazdów, 

− brak wagi, 

− brak urządzeń do usuwania płynów eksploatacyjnych, 

− brak uregulowań formalno – prawnych w zakresie odprowadzania wód opadowych z terenu 

utwardzonych placów,  

− nieprawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów lub jej brak, 

− nieprzekazywanie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach  

i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 

służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 

− nieprowadzenie ewidencji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza. 
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Mapa 9.1. Obrazująca lokalizację stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów na terenie 
województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2005 r. 
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3.3. Działalność kontrolna w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami 

Na terenie właściwości Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Rzeszowie 

działało 6 podmiotów, dla których Główny Inspektor Ochrony Środowiska wydał 16 decyzji, w tym 

13 zezwalających na przywóz odpadów z zagranicy do Polski, 1 decyzję zezwalająca na wywóz 

odpadów poza teren Polski oraz 2 decyzje wnoszące sprzeciw w zakresie przemieszczenia odpadów na 

teren Polski.  
W 2005 r. przeprowadzono 9 kontroli w 8 zakładach. W wyniku przeprowadzonych kontroli 

sporządzono 7 opinii wykorzystanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska  

w postępowaniach dotyczących wydawania zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami. Do GIOŚ 

przesłano 5 opinii pozytywnych i 2 negatywne, skierowano 1 wniosek do Prokuratury Rejonowej oraz 

wystosowano 1 zarządzenie pokontrolne do kierownika kontrolowanej jednostki. 

Ponadto w 2005 roku (po zgłoszeniach telefonicznych od Komendanta GPK SG  

w Korczowej), przeprowadzono wspólne kontrole ze służbami Straży Granicznej na terenie 

Drogowego Przejścia Granicznego w Korczowej dotyczące: tranzytu przez Polskę odpadów pyłu  

i pozostałości cynkowych (popiołu cynkowego) oraz wwozu odpadów polimerów etylenu (płatków).  

 

4. Badanie stanu środowiska 
 

Podstawowym źródłem informacji o środowisku są pomiary dokonywane przez organy 

administracji, obowiązane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska do wykonywania badań 

monitoringowych. Badania muszą być prowadzone w sposób cykliczny, a przy ich wykonywaniu 

stosuje się ujednolicone metody zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych, co zapewnia 

porównywalność i wiarygodność danych. 

Badania te prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, który według 

art. 25 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu 

środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku.  

System ten wspomaga działania w zakresie planowania i operacyjnego zarządzania 

środowiskiem poprzez systematyczne informowanie o: 

• jakości elementów przyrodniczych, ich zmianach, a także przyczynach tych zmian, 

• dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami prawnymi, 

• zależnościach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami i jakością 
środowiska.  

 
Rolę koordynatora PMŚ pełni Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Zadania PMŚ 

realizowane są w trzech blokach systemowych: 

1. Jakość środowiska, 

2. Emisja, 

3. Oceny i prognozy.  

 

 Podstawowym blokiem jest „Jakość środowiska”, w ramach którego wytwarzane  

i gromadzone są dane jednostkowe dotyczące poszczególnych elementów środowiska. W ramach tego 

bloku WIOŚ w Rzeszowie prowadzi badania powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, 

poziomu natężenia hałasu oraz poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku.  

 Wyniki uzyskane w ramach realizacji zadań w poszczególnych podsystemach gromadzone są 
w tematycznych bazach danych i są podstawą do oceny jakości komponentów środowiska. Kryterium 

oceny stanowią ustalone w prawodawstwie krajowym standardy imisyjne, określone dla jakości 

powietrza, wód, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego i gleb z uwzględnieniem wymagań 

UE w tym zakresie.  

W bloku „Emisja” gromadzone są dane o ładunkach zanieczyszczeń wprowadzanych do 

powietrza, wód lub ziemi, które przekazywane są przez inne organy i podmioty gospodarcze z mocy 

prawa, ze statystyki publicznej oraz poprzez prowadzoną przez WIOŚ ankietyzację.  
W ramach bloku „Oceny i prognozy” przygotowywane są raporty, komunikaty, biuletyny  

i inne opracowania wytworzone na podstawie pomiarów prowadzonych przez WIOŚ oraz jednostki  

z nim współpracujące. 
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Strukturę Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie podkarpackim 

przedstawiono na schemacie 9.1. 

 
Schemat 9.1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 
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weryfikacja i aktualizacja systemu monitoringu jakości powietrza. Z systemu monitoringu jakości 

powietrza w województwie podkarpackim wyłączone zostały stanowiska pomiaru pyłu całkowitego 

(BS), administrowane przez WSSE w Rzeszowie. 

W ramach modernizacji sieci monitoringu powietrza atmosferycznego w województwie 

podkarpackim od sierpnia 2005 roku został uruchomiony punkt pomiarowy w zakresie pyłu PM10  

w Mielcu. Lokalizacja tego punktu związana była z realizacją wniosków, składanych przez 

mieszkańców, oczekujących realnej oceny zanieczyszczenia powietrza w SSE EUROPARK Mielec. 

Uruchomienie tego punktu pomiarowego związane jest także z obowiązkiem wdrożenia przez Polskę 
od 2007 roku dyrektywy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i WWA  

w otaczającym powietrzu. 

W ramach modernizacji sieci pomiarowej w zakresie PM10, na stacji pomiarowej w Jaśle ul. 

Floriańska w połowie 2005r. nastąpiła zmiana przyrządu do poboru próbek pyłu o średnicy <10µm na 

automatyczną stację poboru próbek SKYPOST PM. 

W 2005 roku zrezygnowano z prowadzenia pomiarów benzenu metodą pasywną w czterech 

miejscowościach uzdrowiskowych: Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój, Horyniec Zdrój oraz Polańczyk. 

Pomiary w tych punktach prowadzone były pilotażowo w latach 2003-2004. Uzyskane z dwuletniej 

serii wyniki były niskie i nie przekraczały dolnego progu oszacowania, co zdecydowało o zaprzestaniu 

prowadzenia dalszych badań. 
  

Największe zmiany odnotowano w podsystemie monitoringu wód powierzchniowych. System 

monitoringu jakości wód w Polsce od roku 2003 jest modernizowany, celem dostosowania go do 

wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

 WIOŚ w Rzeszowie rozpoczął od 2004 roku przystosowanie monitoringu wód do nowych 

wytycznych, w roku 2005 kontynuowano badania oraz prace mające na celu uruchomienie od 2007 

roku monitoringu wód zgodnego z Ramową Dyrektywą Wodną. Badano wody w zakresie monitoringu 

diagnostycznego dla uzyskania nowej pięcioklasowej oceny ogólnej, wykonując ponad 50 oznaczeń  

w przekrojach badawczych. Kierując się specyfiką i warunkami ekologicznymi w poszczególnych 

zlewniach województwa, wykazami użytkowego przeznaczenia wód oraz koniecznością realizacji 

przez WIOŚ obowiązków wynikających z regulacji prawnych UE w zakresie ochrony zasobów 

wodnych, wykonano również badania, które umożliwiły ocenę: 
- poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji, 

- przydatności wód w rzekach do bytowania ryb w warunkach naturalnych, 

- przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia, 

- jakości wód na podstawie makrobezkregowców. 

 Do badań pobrano łącznie 3474 próbki wody i wykonano 38108 oznaczeń 

fizykochemicznych, mikrobiologicznych i hydrobiologicznych w 139 przekrojach pomiarowo-

kontrolnych.  

  

 W ramach monitoringu hałasu kontynuowano pomiary hałasu powodowanego przez środki 

transportu, co wiąże się m.in. z coraz szerszym zainteresowaniem społeczeństwa tematem klimatu 

akustycznego w miastach, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o zaostrzonych normach 

(miejscowości uzdrowiskowe) oraz zmianami, jakie nastąpiły po przeprowadzeniu inwestycji 

mających na celu ograniczenie hałasu do środowiska na terenach zamieszkałych.  

 

 W 2005 r. WIOŚ rozpoczął badania monitoringowe pół elektromagnetycznych. Badaniami 

objęto linie elektroenergetyczne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowane na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną i w miejscach dostępnych dla ludzi. Roczna seria 

pomiarowa pozwoliła na zidentyfikowanie terenów, na których stwierdzono przekroczenia 

dopuszczalnych poziomów PEM oraz sporządzenie wojewódzkiego rejestru tych terenów.  

 

 Wyniki pomiarów prowadzonych w ramach realizacji wojewódzkiego programu monitoringu 

środowiska oraz ewidencja źródeł zanieczyszczeń środowiska gromadzone są w komputerowych 

bazach danych: 

- JPOAT – wyniki pomiarów zanieczyszczeń powietrza (imisja), 

- JaWo – wyniki badań stanu czystości wód powierzchniowych, 
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- OPH – ewidencja wyników pomiarów hałasu przemysłowego i komunikacyjnego, 

- Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska (WBZ) – ewidencja punktowych źródeł emisji do 

powietrza, 

- SIGOP - ewidencja odpadów niebezpiecznych (rodzaje wytwarzanych odpadów, źródła ich 

powstawania i sposób zagospodarowania), 

- KARTA SKŁADOWISKA i KARTA SPALARNI – zawierające charakterystykę tych obiektów, 

- Ewidencja oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz ujęć wód 

powierzchniowych i podziemnych w województwie podkarpackim.  

 
Tabela 9.5. Zakres badań monitoringowych realizowanych przez WIOŚ w 2005 roku 
 

Badany komponent Liczba punktów 
pomiarowych 

Uwagi 

Powietrze atmosferyczne 

38 stacji pomiarowych, w tym: 

1 automatyczna 

25 manualne 

12 stanowisk pasywnych 

 

Chemizm opadów 

atmosferycznych 
1 

Pomiar na stacji zlokalizowanej 

w Lesku 

Wody powierzchniowe 

139 na rzekach, w tym: 

79 – dla potrzeb oceny ogólnej, 

128 – w ramach monitoringu 

jakości wód przeznaczonych do 

bytowania ryb, 

13 – w strefach ochrony ujęć 
wód przeznaczonych do 

zaopatrzenia ludności w wodę, 
29 – dla oceny stopnia 

eutrofizacji, 

6 – w ramach monitoringu 

substancji szczególnie 

szkodliwych, 

5 – w ramach monitoringu wód 

granicznych, 

11 – dla potrzeb oceny stanu 

zasobów wód w Europie 

(AIONET-WATER) 

Oznaczenia obejmowały ponad 

60 wskaźników, kontynuowano 

rozpoczęte od 2003 r,. badania 

makrobezkręgowców 

bentosowych w wybranych 

punktach w ramach 

monitoringu biologicznego dla 

potrzeb oceny ogólnej 

Zbiorniki zaporowe 6 punktów 
Trzy zbiorniki: 

Solina, Besko i Rzeszów 

Hałas komunikacyjny 
70 punktów pomiarowych, w 

tym 32 punkty w porze nocnej 

Na terenie 5 miejscowości: 

Sanok, Horyniec Zdrój, 

Radymno, Lubaczów, Nisko 

W sąsiedztwie dróg 

dojazdowych do przejść 
granicznych i tras 

tranzytowych: 

Tarnobrzeg-Sandomierz 

Tarnobrzeg-Rzeszów 

Pola elektromagnetyczne 7 obiektów  

 
5. Informowanie o stanie środowiska oraz współpraca z organami administracji samorządowej 

 

Wyniki prac badawczych prowadzonych w ramach realizacji Państwowego Monitoringu 

Środowiska stanowią podstawowe źródło wiedzy o aktualnym stanie środowiska. W polityce 
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ekologicznej państwa edukacja ekologiczna stanowi bardzo ważny element realizacji strategii 

ekorozwoju społecznego i gospodarczego.  

Trwały i zrównoważony rozwój zakłada, że ochrona środowiska, wzrost ekonomiczny  

i rozwój człowieka są od siebie zależne i wzajemnie się kształtują. Jest to taki rozwój, który umożliwia 

zaspokojenie potrzeb wielu pokoleń, bez naruszenia harmonii przyrody.  

Aby sprostać tym zadaniom powszechna stała się obecnie edukacja ekologiczna poczynając od 

najmłodszego pokolenia po młodzież akademicką, przedstawicieli organów samorządowych, 

zakładów przemysłowych oraz wszystkich obywateli.  

Edukacja ekologiczna kształtuje całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem, 

społeczeństwem i przyrodą. Wskazuje zależność człowieka od środowiska oraz uczy 

odpowiedzialności za zmiany dokonywane w naturalnym środowisku.  

Zagadnienia edukacji ekologicznej społeczeństwa regulowane są przez akty prawne krajowe  

i europejskie. W myśl art. 74 ust. 3 konstytucji RP „każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie 

środowiska”.  

W dniu 14 lutego 2005 r. weszła w życie nowa dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji 

dotyczących środowiska. Dyrektywa ta zwiększa dostęp do informacji o środowisku w stosunku do 

istniejących dotychczas rozwiązań oraz dostosowuje uregulowania wspólnotowe do wymagań 

podpisanej w 1998 roku w Aarhus i ratyfikowanej przez Polskę Konwencji EKG ONZ o dostępie do 

informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości  

w sprawach dotyczących środowiska. 

Realizację konstytucyjnego prawa dostępu do informacji o środowisku umożliwia ustawa  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zgodnie z zapisami tej ustawy źródłem 

informacji o środowisku jest w szczególności państwowy monitoring środowiska.  

Informowanie organów administracji publicznej i społeczeństwa o stanie środowiska oraz 

udostępnianie informacji o działalności kontrolnej i badawczej jest ustawowym obowiązkiem 

Inspekcji Ochrony Środowiska.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie udostępnia informacje  

o środowisku w następujących formach: 

- elektronicznej, na stronie internetowej Inspektoratu; 

- poprzez wydawanie publikacji książkowych, opracowań tematycznych, komunikatów, 

sprawozdań; 
- organizację szkoleń, konferencji itp.; 

- informacje przekazane na wniosek.  

 

W 2005 r. ukazała się w serii Biblioteki Monitoringu Środowiska kolejna edycja raportu „Stan 

środowiska w województwie podkarpackim w 2004 roku” w nakładzie 1500 egzemplarzy. Ponadto 

wydano drukiem dwie ulotki: „Nawet najlepszy samochód kiedyś stanie się odpadem…” oraz 

„Recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji”. 

Opracowano „Roczną ocenę jakości powietrza w województwie podkarpackim – raport za rok 

2004” oraz sporządzono 7 komunikatów, 11 informacji o stanie środowiska na terenie powiatów.  

Wymienione opracowania udostępniane były organom administracji rządowej  

i samorządowej, instytucjom i organizacjom społecznym. Opracowania i publikacje przekazywano 

również indywidualnie zgłaszającej się młodzieży szkolnej i akademickiej, dla której pracownicy 

Inspektoratu organizowali prelekcje i wykłady w ramach zajęć szkolnych.  

Przedstawiciele WIOŚ wygłosili 29 prelekcji dla młodzieży szkolnej i akademickiej. 

Dotyczyły one głównie stanu środowiska w województwie podkarpackim ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony przed hałasem, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, 

ochrony powietrza oraz sposobu i zakresu wykonywania badań laboratoryjnych. Część z tych prelekcji 

połączonych była ze zwiedzaniem Laboratorium Inspektoratu, prezentacją laboratorium mobilnego 

oraz automatycznej stacji monitoringu powietrza.  

 

Stan środowiska w województwie oraz inne zagadnienia związane z ochroną środowiska były 

również rozpowszechniane przez media. W 2004 roku udzielono 35 wywiadów dla prasy oraz 

uczestniczono w 23 audycjach radiowych i telewizyjnych.  
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Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska lub delegowani pracownicy WIOŚ 

w odpowiedzi na zaproszenia, uczestniczyli w sesjach rad gmin i powiatów. Celem uczestnictwa  

w zdecydowanej większości było przedstawienie informacji o stanie środowiska w województwie 

podkarpackim. Dla wszystkich radnych poszczególnych rad przekazywane były raporty dotyczące 

stan środowiska w województwie podkarpackim. Na posiedzeniach rad, oprócz stanu środowiska 

województwa ze szczególnym uwzględnieniem obszaru danego powiatu, poruszane były zagadnienia 

dotyczące działalności kontrolnej, zakresu uciążliwości znaczących zakładów przemysłowych, a także 

przepisów prawnych. 

 Łącznie w 2004 roku przedstawiciele WIOŚ uczestniczyli w 11 sesjach rad gmin i powiatów, 

11 posiedzeniach zespołów roboczych organów samorządowych, 2 spotkaniach RZGW oraz 40 

konferencjach organizowanych przez inne jednostki.  

W trakcie spotkań wygłoszono prelekcje w oparciu o przygotowane tematyczne prezentacje 

multimedialne.  

Ponadto w ramach udostępnienia informacji o środowisku WIOŚ realizował następujące 

zadania:  

- określenie aktualnego stanu zanieczyszczenia powietrza (tło) – rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie wartości odniesienia dla niektórych 

substancji w powietrzu – 123 wnioski, 

- udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, art. 19-24 ustawy Prawo ochrony 

środowiska - 104, w tym na pisemny wniosek - 57. 

 

Liczne informacje przekazywane są w formie telefonicznej i e-mailowej. 

 
W roku 2005 WIOŚ był organizatorem lub współorganizatorem pięciu konferencji 

szkoleniowych dla jednostek samorządowych, przedstawicieli zakładów przemysłowych oraz służb 

ochrony środowiska. 

 

1. Konferencja "Zagadnienia ochrony powietrza w województwie podkarpackim" z udziałem 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Konferencja odbyła się w Rzeszowie w dniu 1 

kwietnia 2005 r., przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim. W trakcie konferencji 

omówiono najważniejsze problemy dotyczące stanu środowiska w województwie oraz 

przedstawiono zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu monitoringu powietrza  

w regionie. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zaprezentował 

najnowsze wyniki badań stanu zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim  

w oparciu o realizowany przez WIOŚ oraz WSSE program monitoringu powietrza. Ponadto 

omówiono zagadnienia związane z wdrażaniem dyrektywy IPPC na Podkarpaciu oraz 

skreśleniem z „Listy 80” - zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska w skali kraju, 

ostatnich dwóch zakładów z terenu województwa podkarpackiego. Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska dokonał podsumowania stanu ekologicznego województwa na tle kraju 

oraz przedstawił działania Ministerstwa Środowiska, w szczególności stan prac legislacyjnych 

w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych. 

Uczestniczący w konferencji przedstawiciele zakładów, wywierających znaczący wpływ na 

jakość powietrza w regionie w trakcie dyskusji mieli możliwość podzielenia się swoimi 

doświadczeniami w zakresie przeprowadzonych inwestycji ekologicznych i wykazania 

osiągniętych efektów w zakresie ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza.  

W programie konferencji znalazło się również zwiedzanie funkcjonującej od listopada 2004 r. 

automatycznej stacji monitoringu powietrza, zlokalizowanej w Rzeszowie przy ul. Szopena, 

administrowanej przez WIOŚ Rzeszów oraz wizytacja instalacji posiadającej pozwolenie 

zintegrowane – Galwanizerni „WSK-PZL” Rzeszów S.A.  

2. Konferencja szkoleniowa „Gospodarka olejami odpadowymi w aspekcie rozwiązań prawnych, 

organizacyjnych i kontrolnych”. Konferencja odbyła się w Bóbrce k/Krosna w dniu 2 

września 2005 r. przy współpracy z Konsorcjum Olejów Przepracowanych – Organizacja 

Odzysku S.A. w Jedliczu. Program konferencji obejmował dwie sesje tematyczne: „Oleje 

odpadowe – zagrożenia, a nadzór WIOŚ” oraz „Zarządzanie olejami odpadowymi – teoria  

i praktyka”. Uczestnicy zwiedzili również Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazownictwa  
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w Bóbrce. W konferencji uczestniczyli posłowie, przedstawiciele administracji rządowej  

i samorządowej w województwie oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych, których 

działalność w  sposób istotny może wpływać na stan środowiska.  

3. Konferencja szkoleniowa nt. „Procedury inwestycyjne w świetle zmian ustawy Prawo 

ochrony środowiska”. Konferencja odbyła się w Boguchwale w dniu 11 października 2005 r. 

przy współpracy z Fundacją „PROECO”. W ramach szkolenia omówione zostały następujące 

zagadnienia:  

- Zmiany w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków 

realizacji planów i programów, 

- Zmiany w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko 

planowanych przedsięwzięć, 
- Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, 

- Wszczęcie postępowania, 

- Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

- Przepisy przejściowe. 

Celem szkolenia było zaprezentowanie zmian w ustawie Prawo ochrony środowiska i ich 

wpływu na procesy inwestycyjne w gminach oraz określenie spoczywających na samorządach 

obowiązków, dotyczących wdrażania nowych przepisów prawnych. W trakcie szkolenia, 

szczegółowo omówiono aspekty zmian ustawy, których przestrzeganie jest niezbędne przy 

ubieganiu się o środki z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych. 

W konferencji uczestniczyli pracownicy administracji samorządowej, przedsiębiorcy oraz 

przedstawiciele służb ochrony środowiska. 

4. Konferencja „Najnowsze zmiany w ustawach odpadowych – konsekwencje dla gmin, 

zakładów gospodarki komunalnej”. Konferencja odbyła się w dniu 7 listopada 2005 r.  

w Boguchwale przy współpracy z Fundacją „PROECO”. W ramach szkolenia omówione 

zostały następujące zagadnienia:  

- Zmiany w ustawie o odpadach, 

- Konsekwencje wynikające ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, 

- Postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym – prawa i obowiązki 

producenta, sprzedawcy oraz użytkownika, 

- Odpady opakowaniowe i poużytkowe, selektywna zbiórka, a ekologia i ekonomia. 

Celem szkolenia było zaprezentowanie zmian ustawowych z zakresu ochrony środowiska i ich 

wpływu na zadania realizowane w tym zakresie przez gminy oraz określenie spoczywających 

na samorządach i podmiotach gospodarczych obowiązków dotyczących wdrażania nowych 

przepisów prawnych. Zaprezentowane również zostały osiągnięcia w dziedzinie selektywnej 

zbiórki odpadów na przykładzie MZK Leżajsk. 

W konferencji uczestniczyli pracownicy administracji samorządowej, pracownicy zakładów 

gospodarki komunalnej, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele służb ochrony środowiska.  
5.  Konferencja szkoleniowa "Zmiany obowiązków dla przedsiębiorców w świetle nowelizacji 

ustawy produktowej i opakowaniowej". Konferencja odbyła się w Boguchwale w dniu 19 

grudnia 2005 r. przy współpracy z Fundacją „PROECO”. Szkolenie miało na celu 

zaprezentowanie zmian ustawowych oraz obowiązków jakie nałożone zostały na 

przedsiębiorców w zakresie uiszczania opłaty produktowej i depozytowej. Skierowane było 

do przedsiębiorców podlegających ustawie produktowej i opakowaniowej. Tematy szkolenia 

to między innymi nowe obowiązki dla przedsiębiorców podlegających ustawie produktowej, 

zmiany dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk, odrębnie recykling, naliczanie 

opłaty produktowej (odzysk i recykling), szczegółowe sposoby zbierania i gospodarowania 

odpadami opakowaniowymi, zasady ustalania i pobierania kaucji oraz obowiązki 

prowadzących jednostki handlowe.  
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Organizacji Odzysku Eko-Świat, którzy przybliżyli 

przedsiębiorcom możliwości zmniejszenia wysokości odpłat.  
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Ważnym i coraz powszechniej stosowanym źródłem informacji staje się Internet. Dotyczy to 

także zagadnień z dziedziny ochrony środowiska. WIOŚ na swojej stronie www.wios.rzeszow.pl 
zamieszcza na bieżąco publikacje i opracowania oraz wyniki badań monitoringowych.  

W związku z uruchomieniem w Rzeszowie w październiku 2004 roku automatycznej stacji 

monitoringu powietrza, od stycznia 2005 roku w trybie „on line” można analizować stan 

zanieczyszczenia powietrza w Rzeszowie w zakresie następujących wskaźników: SO2, NO2, NOx, NO, 

CO, pył PM10 oraz warunki meteo. 

Umożliwiono również przeglądanie wyników z funkcjonujących stałych manualnych stacji 

pomiarowych w ramach podsystemu jakości monitoringu powietrza w województwie podkarpackim  

w zakresie następujących wskaźników: SO2, CO2, PM10 i CO. Zamieszczone informacje rozpoczynają 
się od 2002 roku i są na bieżąco aktualizowane, 

Ponadto udostępniono rejestr oczyszczalni ścieków komunalnych funkcjonujących na terenie 

województwa podkarpackiego oraz rejestr związany z gospodarką odpadami w województwie 

podkarpackim. Rejestry są corocznie aktualizowane.  

 Zgodnie z w rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1.10.2002 r. w sprawie sposobu 

udostępniania informacji o środowisku, na stronie internetowej znajdują się również: 
- program pomiarowy monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych, 

- klasyfikacja jakości wód w rzekach objętych badaniami monitoringowymi, 

- klasyfikacja jakości wód w zbiornikach zaporowych objętych badaniami monitoringowymi, 

- klasyfikacja jakości wód podziemnych, 

- klasyfikacja stref oraz ocena roczna jakości powietrza, 

- wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych oraz rejestr terenów, na których stwierdzono 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w kryterium terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. 
 

Publikacje z zakresu ochrony środowiska są gromadzone w funkcjonującej w WIOŚ 

bibliotece, w której znajduje się ponad 2300 pozycji książkowych, w tym 1330 z serii Biblioteki 

Monitoringu Środowiska. Rejestr udostępnianych publikacji zawarty jest na stronie internetowej 

Inspektoratu. Ze zbiorów biblioteki korzysta rocznie blisko 100 osób: młodzieży szkolnej i studentów, 

pracowników zakładów, ekologów.  

 
6. Działalność laboratoryjna 
 

Do połowy 2005 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

funkcjonowały 4 współpracujące ze sobą, ale niezależne laboratoria zlokalizowane w Rzeszowie oraz 

w Delegaturze w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu. Laboratoria w celu zapewnienia jakości badań, 
potwierdzenia swoich kompetencji oraz uzyskania zaufania klientów wprowadziły i utrzymywały 

niezależne Systemy Jakości zgodne z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzone 

certyfikatami Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.  

Od stycznia 2005 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska podjęto prace nad 

wprowadzeniem zmian w Regulaminie Organizacyjnym WIOŚ, obejmujących utworzenie na bazie 

materialnej, personalnej i lokalowej tych czterech laboratoriów jednej struktury organizacyjnej  

i technicznej.  

Z dniem 1 lipca 2005 roku, w wyniku wewnętrznej reorganizacji WIOŚ w Rzeszowie,  

w strukturę Laboratorium WIOŚ zostały włączone jako działy techniczne laboratoria delegatur w 

Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu, tworząc jedno ogólno-wojewódzkie laboratorium z siedzibą w 

Rzeszowie. 

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie, w nowym kształcie organizacyjnym, kontynuuje 

akredytację pod znakiem AB 447, wspólnym dla wszystkich jego działów technicznych. Tym samym 

dotychczasowe laboratoria delegatur zrezygnowały ze stosowania następujących znaków: AB 179, AB 

162, AB 410. 

W dniach 15 do 21 listopada 2005 roku w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie został przeprowadzony audit w nadzorze przez Polskie Centrum Akredytacji 

w Warszawie potwierdzający zgodność działania Laboratorium z wymaganiami normy PN-EN 

ISO/IEC 17025:2001. 
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Liczba metod badawczych akredytowanych wynosi 94. W 2005 roku Laboratorium rozszerzyło zakres 

akredytacji o 15 metod, w tym między innymi o nowoczesne i niezbędne we współczesnych 

badaniach środowiskowych techniki analityczne jak wysokosprawna chromatografia cieczowa 

(HPLC), spektroskopia w zakresie podczerwieni (NDIR), emisyjna spektroskopia atomowa z plazmą 
wzbudzoną indukcyjnie (ICP-OES), pomiary pól elektromagnetycznych sondami dipolowymi, badania 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, pomiary gazów składowiskowych i pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz indeks fenolowy, barwę i metale. 

Laboratorium potwierdza wiarygodność uzyskiwanych wyników badań poprzez 

systematyczne prowadzenie wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości, stosując wzorce i certyfikowane 

materiały odniesienia, oraz poprzez uczestnictwo w porównaniach międzylaboratoryjnych i badaniach 

biegłości, uzyskując wyniki zadowalające. 

W 2005 roku Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie wzięło udział w następujących programach 

PT/ILC: 

− „XV Interkalibracyjne Ćwiczenia porównawcze z zakresu Akustyki Środowiska”; organizator 

- IOŚ; 

− „Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie analizy wody”; organizator - Politechnika 

Krakowska; badanie obejmowało 17 wskaźników; 

− „Wody naturalne 5” - badanie międzylaboratoryjne w dziedzinie oznaczania pierwiastków 

śladowych w wodach naturalnych (16 metali); organizator - Centrum Badań Ekologicznych 

PAN; 

− „SEWACON 2005” II runda – porównanie międzylaboratoryjne z zakresu chemii ścieków; 

organizator – Gdańska Fundacja Wody; badane wskaźniki: azot amonowy, azot azotanowy, 

azot ogólny, ortofosforany, fosfor ogólny, ChZT; 

− „Kontrola jakości analiz chemicznych w laboratoriach badań środowiskowych” - 

międzylaboratoryjne badanie biegłości manualnych oznaczeń dwutlenku siarki i dwutlenku 

azotu w powietrzu atmosferycznym (imisja); organizator – IMP w Łodzi; 

− „Quality In Water Analysis Scheme, QM419 Surface Water”; organizator - Quality 

Management, Wielka Brytania; badane wskaźniki: bakterie grupy coli i coli typu kałowego, 

Enterococci, Salmonella; 

− „Clean Water, Group 3”; organizator - Aquacheck, Wielka Brytania; badane wskaźniki: 

BZT5, ChZT, zawiesiny, mętność, RWO, detergenty anionowe; 

− „Clean Water, Group 7C1”; organizator - Aquacheck, Wielka Brytania; badane wskaźniki – 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne; 

− „Clean Water, Group 6C”; organizator - Aquacheck, Wielka Brytania; badane wskaźniki – 

benzen, toluen, etylobenzen, styren, ksyleny; 

− polsko-ukraińskie porównanie międzylaboratoryjne w zakresie badań fizyko-chemicznych 

wód Jeziora Jaworowskiego. 

 

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest gotowe do 

funkcjonowania w obecnym jak i przyszłym systemie prawnym badań środowiskowych zarówno  

w zakresie stosowanych (referencyjnych) metodyk badawczych jak i w zakresie systemu zarządzania 

spełniającego krajowe i europejskie wymogi jakościowe. 

W dalszym ciągu podejmowane będą działania związane z doskonaleniem posiadanej bazy 

laboratoryjnej, rozszerzaniem zakresu badań i pomiarów wynikających z dostosowywania przepisów 

prawa do odpowiednich aktów prawnych Unii Europejskiej.  
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Tabela 9.6. Ilości wykonanych analiz i pomiarów w 2005 r 
 

Ilość wykonanych 
oznaczeń 

Ochrona 
powietrza 

Ochrona 
wód 

Ochrona 
gleb 

Gospodark
a odpadami 

Ogółem Ogółem % 

Ogółem 14675 48800 1446 689 65610 100 

monitoring 9411 38108 640 0 48241 73,5 

kontrola 925 1485 221 47 2678 4,1 

poważna awaria 3 198 0 0 201 0,3 

kontrola jakości 38 1187 1 0 1226 1,9 

w 
tym 

usługi zlecone 4298 7822 584 642 13264 20,2 

 
 
7. Współpraca międzynarodowa 
 

Podobnie jak w latach poprzednich Inspektorat prowadził współpracę międzynarodową w zakresie 

wypełniania zadań, wynikających z podpisanych konwencji i umów międzynarodowych, członkostwa 

w Unii Europejskiej, a także współpracy z krajami sąsiedzkimi. 

 

Sieć IMPEL 
Europejska Sieć Wdrażania i Egzekucji Prawa Ochrony Środowiska (European Union Network for the 

Implementation and Enforcement of Environmental Law – IMPEL) działa od 1992 roku i jest 

organizacją skupiającą instytucje zajmujące się wdrażaniem prawa ochrony środowiska i kontrolą jego 

przestrzegania. Aktualnie sieć jest jedną z agend ściśle współpracujących z Komisją Europejską  
i Parlamentem Europejskim i skupia 29 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz Bułgarię, 
Rumunię, Turcję i Norwegię. Dzięki sieci inspekcje ochrony środowiska poszczególnych krajów 

wymieniają doświadczenia i informacje dotyczące praktycznego zastosowania prawa ochrony 

środowiska.  

 
Informacje przekazywane do Inspektoratu dotyczące prac wykonanych w ramach sieci IMPEL 

Pracownik Wydziału Współpracy Międzynarodowej WIOŚ w Rzeszowie jest regionalnym 

koordynatorem do krajowej sieci. Za pośrednictwem krajowego koordynatora sieci przekazywane są 
pocztą internetową informacje dotyczące prac IMPEL i upowszechniane w WIOŚ. Otrzymane w 2005 

roku obszerne informacje dotyczyły między innymi: 

• raportu z misji PEEP (Project on Environmental Enforcement Practices), 15-19 listopada 

2004 r. na Węgrzech, 

• raportu z polskiej misji PEEP, 25 – 29 października 2004r.  

W dniach 14–19 listopada 2004 roku przebywała w Polsce grupa inspektorów z krajów 

członkowskich Unii Europejskiej. Uczestniczyli oni w projekcie IMPEL, który miał na celu 

doskonalenie praktyki egzekwowania prawa ochrony środowiska (PEEP). Jest to projekt cyklicznie 

realizowany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. W trakcie projektu ocenia się 
system wydawania pozwoleń ekologicznych oraz metody kontroli przestrzegania prawa i stosowane 

instrumenty egzekucji. W rezultacie powstają rekomendacje, które pozwalają doskonalić system 

wdrażania i egzekucji prawa i ujednolicić metody pracy administracji i inspekcji we wszystkich 

krajach członkowskich Unii Europejskiej. 

Nowe kraje członkowskie mają niewiele doświadczeń w stosowaniu Dyrektywy IPPC, dlatego 

zaplanowana edycja projektu PEEP obejmowała Węgry oraz Polskę i dotyczyła zakładów z aneksu 

Dyrektywy IPPC. 
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Realizacja zadań Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska - EEA 
Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency – EEA) jest instytucją 

publiczną Europy, do której zadań należy dostarczanie twórcom polityki i opinii publicznej 

aktualnych, ukierunkowanych, adekwatnych i sprawdzonych informacji z zakresu ochrony środowiska 

w celu opracowania i wdrożenia odpowiedniej polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej  

i innych krajach, będących członkami Agencji. Powyższe zadania mają pomóc w osiągnięciu 

znaczącej i odczuwalnej poprawy środowiska w całej Europie. Wypełnianie przez EEA jej misji jest 

możliwe przy ścisłej współpracy z krajami członkowskimi. Współpraca jest realizowana w oparciu  

o infrastrukturę organizacyjno-techniczną, którą jest Europejska Sieć Informacji i Obserwacji 

Środowiska (EIONET). Umożliwia ona przepływ informacji pomiędzy krajami członkowskimi  

i Agencją oraz wewnątrz kraju w ramach krajowych struktur EIONET. 

Sieć EIONET-WATER została utworzona w celu zbierania i dostarczania EEA informacji  

o stanie zasobów wód śródlądowych w Europie, ich jakości, ilości oraz zależności tych parametrów od 

czynników antropogenicznych. Do europejskiego systemu monitoringu wód śródlądowych EIONET-

WATER należy 11 przekrojów pomiarowych sieci krajowej monitoringu z terenu województwa 

podkarpackiego. W ramach współpracy z EEA, WIOŚ przekazuje informacje o jakości wód 

powierzchniowych płynących do sieci EIONET-WATER. Przekazywane dane pozwalają na ocenę 
przez EEA jakości środowiska naturalnego w Polsce w oparciu o standardy Unii Europejskiej  

i porównanie jej do innych krajów europejskich. Informacje takie umożliwiają podejmowanie 

właściwych działań w zakresie ochrony środowiska, a następnie na oszacowanie skuteczności ich 

zastosowania. 

 

7.1. Realizacja zadań wynikających dla Polski z konwencji i umów międzynarodowych 
 
Konwencja Bazylejska 
 W Wydziale Monitoringu Inspektoratu prowadzona jest baza danych SIGOP-W dla odpadów 

niebezpiecznych całego województwa podkarpackiego. Funkcjonuje zmodyfikowany system SIGOP-

D dla 3 delegatur: w Przemyślu, Tarnobrzegu i Jaśle, który dostarcza danych cząstkowych do bazy 

danych SIGOP-W. Zebrane dane o odpadach niebezpiecznych województwa przesyłane są do GIOŚ, 

gdzie wykorzystywane są do przygotowania raportów wymaganych w odniesieniu do Konwencji 

Bazylejskiej. 

 
Konwencja Wiedeńska o ochronie warstwy ozonowej 
 Do postępowania z substancjami kontrolowanymi stosuje się przepisy prawa Unii 

Europejskiej, a także postanowienia Konwencji wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz 

Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. Transpozycja 

przepisów w tym zakresie do prawa polskiego dokonana została poprzez ustawę z dnia 20 kwietnia 

2004 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz rozporządzenia wykonawcze do tej 

ustawy. Do koordynowania realizacji zobowiązań wynikających z ww. przepisów na poziomie 

województwa został wytypowany pracownik Wydziału Inspekcji. Do jego zadań należy między 

innymi: prowadzenie ewidencji podmiotów używających lub dokonujących obrotu substancjami 

kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje; 

opracowywanie zbiorczych raportów. W 2005 roku nie prowadzono działań kontrolnych w ramach 

współpracy z organami celnymi. Nie stwierdzono również przypadku nielegalnego obrotu 

substancjami zubożającymi warstwę ozonową. Jednym z przyjętych celów działalności kontrolnej 

Inspektoratu, zawartym w uzgodnionym z Wojewodą Podkarpackim rocznym planie działalności  

w roku 2005 było „Przygotowanie raportu o wynikach kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 

dotyczących substancji kontrolowanych, wynikających z rozporządzenia nr 2037/200 Rady  

i Parlamentu Europejskiego z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie substancji zubożających warstwę 
ozonową”. Zakres kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, przeprowadzonych w 2005 roku 

objął również problematykę przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych. 

Działania kontrolne w tym zakresie prowadzone były w oparciu o „Wskazówki metodyczne do 

wykonywania kontroli przestrzegania przepisów dotyczących substancji zubożających warstwę 
ozonową” opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. W roku 2005 
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trwały nadal prace związane z gromadzeniem danych o podmiotach używających lub 

wprowadzających do obrotu na terenie województwa substancje kontrolowane, określone w ustawie. 

 

Konwencja o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych i jezior międzynarodowych 
 WIOŚ w Rzeszowie - Delegatura w Przemyślu prowadzi systematyczny nadzór nad stanem 

czystości wód w przekrojach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzekach: 

• Wisznia (m. Starzawa), 

• Szkło (m. Budzyń), w zakresie badawczym uzgodnionym ze stroną ukraińską. 
 

Monitoring jakości wód rzek granicznych z Ukrainą 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie kontynuował w 2005 roku 

współpracę w zakresie monitoringu środowiska, rozpoczętą kilka lat wcześniej, z Państwowym 

Urzędem Ekologii i Zasobów Naturalnych we Lwowie. Współpraca dotyczyła wspólnego badania 

jakości wypływających z Ukrainy granicznych rzek Wisznia i Szkło, które są prawymi dopływami 

Sanu. Rzeki te kontrolowane są w cyklu comiesięcznym, w uzgodnionych przez obie strony 

przekrojach pomiarowo-kontrolnych i ustalonym w roku 2003 zakresie 10 wskaźników 

zanieczyszczenia. Otrzymane wyniki badań są oceniane przez porównywanie ich wartości 

średniorocznych do wartości progowych, rekomendowanych w projekcie pilotowym wdrożenia dla 

rzeki Bug „Wytycznych monitoringu i oceny wód transgranicznych w ramach Konwencji EKG ONZ 

o ochronie i użytkowaniu cieków transgranicznych” i stanowią podstawę do opracowywanych 

corocznie informacji o stanie ich jakości. 

 Ochroną wód granicznych przed zanieczyszczeniem zajmuje się także Polsko-Ukraińska 

Komisja do spraw Wód Granicznych a w szczególności wchodząca w jej skład Grupa Robocza do 

spraw Ochrony Wód Granicznych przed Zanieczyszczeniem (OW). Obowiązki kierownika polskiej 

części tej Grupy, zgodnie z decyzją Pełnomocnika Ministra Środowiska do spraw Wód Granicznych, 

pełni od 1999r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Z jego inicjatywy, w dniu 8 

sierpnia 2005 roku odbyła się w Rzeszowie kolejna narada przedstawicieli polskiej i ukraińskiej części 

w/w Grupy Roboczej. 

 W trakcie spotkania przedstawiono szczegółową informację o stanie jakości wód granicznych 

w zlewniach rzeki San i Bug, opracowaną na podstawie wyników badań uzyskanych w roku 2004  

w wytypowanych przekrojach pomiarowo-kontrolnych rzek. Omówiono ponadto stan prac przy 

rekultywacji wyrobiska po kopalni siarki w Jaworowie, na obszarach przygranicznych po stronie 

ukraińskiej. Przedstawiciel strony ukraińskiej poinformował, że prace przebiegają zgodnie z przyjętym 

planem. Zaznaczył równocześnie, że nie rozpoczęto jeszcze prac rekultywacyjnych na terenach byłej 

kopalni siarki w Niemirowie, pomimo, że prace te zostały zapisane we wspólnym projekcie  

z rekultywacją wyrobiska w Jaworowie. Opóźnienia w pracach wynikły z braku środków 

finansowych. 

W dniu 23 sierpnia 2005 roku w Jaworowie na Ukrainie odbyło się spotkanie polskich i ukraińskich 

służb ochrony środowiska, połączone z interkalibracją międzylaboratoryjną, związaną ze wspólnymi 

badaniami wód, wypełniających wyrobisko po kopalni siarki. Spotkanie było realizacją polecenia 

Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych i ustaleń Protokołu Wykonawczego na rok 

2005 do Porozumienia o współpracy międzyregionalnej, zawartego między Wojewodą Podkarpackim, 

a Lwowską Obwodową Administracją Państwową. W spotkaniu i badaniach uczestniczyli 

przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego 

Urzędu Ekologii i Zasobów Naturalnych we Lwowie, Państwowego Górniczo-Chemicznego 

Przedsiębiorstwa „Siarka” w Jaworowie i Politechniki Lwowskiej. 

 Podstawowym celem wspólnych badań wód powierzchniowych było przeprowadzenie 

interkalibracji uczestniczących w badaniach laboratoriów z wyżej wymienionych instytucji, a także 

zdobycie wiedzy co do stanu jakości wód „Jaworowskiego Jeziora”, które aktualnie powstaje poprzez 

wypełnianie wyrobiska po kopalni siarki, między innymi wodami granicznej rzeki Szkło. 

Porównanie i ocenę uzyskanych wyników badań przeprowadzono na kolejnym spotkaniu, które 

odbyło się w Rzeszowie w dniu 19 października 2005 roku. Uczestnicy narady jednoznacznie 

podkreślali, że przeprowadzona po raz pierwszy interkalibracja laboratoriów była przedsięwzięciem 

ważnym i uzasadnionym. Zaproponowano dalsze rozszerzenie i zacieśnienie współpracy w zakresie 
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monitorowania środowiska na obszarach przygranicznych. Po zakończeniu narady stronie ukraińskiej 

zaprezentowano aparaturę analityczną zainstalowaną w laboratorium WIOŚ w Rzeszowie. 

 W dniach 7-9 grudnia 2005 r. przedstawiciel WIOŚ w Rzeszowie uczestniczył w VI 

Posiedzeniu Polsko-Ukraińskiej Komisji do spraw Wód Granicznych, które odbyło się na terytorium 

Ukrainy w Łucku. Przedmiotem Posiedzenia był m. in. przegląd aktualnego stanu współpracy, 

wynikający z Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, a Rządem Ukrainy o współpracy  

w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dn. 10 października 1996r. i wytyczenie 

nowych zadań oraz kierunków współpracy na 2006r. Przegląd dotyczył w szczególności 

następujących dziedzin: 

• planowanie wód granicznych, 

• ochrona wód granicznych przed zanieczyszczeniem, 

• ochrona przeciwpowodziowa, regulacje i melioracje, 

• zwalczanie nadzwyczajnych zanieczyszczeń wód granicznych, 

• hydrometeorologia i hydrologia, 

• administracja granicy państwowej na wodach granicznych. 

 Na Posiedzeniu rozpatrywano ponadto sprawy związane z rekultywacją terenów po byłej 

kopalni siarki w Jaworowie i jej wpływem na wody granicznej rzeki Szkło. 

W dniu 13 grudnia 2005 r. w WIOŚ w Rzeszowie odbyło się polsko-ukraińskie spotkanie 

poświęcone utworzeniu transgranicznego rynku informacji ekologicznej. Spotkanie miało miejsce  

w związku z przygotowywanym przez Ogólno-ukraińską Ligę Ekologiczną – Oddział w Obwodzie 

Lwowskim projektem, w ramach Programu Sąsiedztwa Ukraina -Polska-Białoruś dotyczącym Sieci 

Centrów Informacji Ekologicznej. 

Strona ukraińska reprezentowana była przez przedstawicieli Ogólno-ukraińskiej Ligi Ekologicznej 

oraz Agencji Rozwoju Regionalnego i Informacji Europejskiej we Lwowie. Według informacji 

przekazanej przez stronę ukraińską, główny cel projektu to kształtowanie systemu rozpowszechniania 

informacji ekologicznej, uświadamianie konieczności wykorzystywania informacji ekologicznej przy 

podejmowaniu decyzji w dziedzinie zarządzania i gospodarki oraz dla zaspokajania indywidualnych 

potrzeb zainteresowanych społeczności. 

 Planowane jest włączenie do sieci centrów informacji ekologicznej takich ośrodków jak 

Rzeszów, Lublin, Łuck oraz Użgorod. W trakcie spotkania ustalono, że partnerem wiodącym projektu 

i wnioskodawcą będzie Państwowy Urząd Ekologii i Zasobów Naturalnych we Lwowie, a partnerem 

ze strony Polskiej Fundacja PROECO. WIOŚ w Rzeszowie mógłby uczestniczyć w projekcie na 

zasadzie wymiany doświadczeń. 
 Podkreślenia wymaga fakt, że podejmowane działania na rzecz monitoringu i ochrony rzek 

granicznych mają dla województwa podkarpackiego istotne znaczenie m. in. ze względu na sytuację 
ekologiczną i potencjalne źródła zagrożeń po stronie ukraińskiej. Dotyczy to w szczególności 

zdegradowanych terenów po wydobyciu siarki, niedostatecznie oczyszczonych ścieków  

z miejscowości Jaworów, Krakowiec, Horodok, Sudowa Wisznia i Mościska, transgranicznego 

kolejowego i drogowego przewozu materiałów i substancji niebezpiecznych jak również istniejących 

w tych rejonach sieci ropociągów i gazociągów. 

 

Współpraca ze Słowacją 
 Współpraca ze Słowacją ze względu na brak w obszarze przygranicznym znaczących, 

potencjalnych źródeł zagrożeń, poza ewentualnymi zdarzeniami związanymi z drogowym transportem 

substancji niebezpiecznych (rejon przejścia granicznego w Barwinku), sprowadza się w zasadzie do 

podejmowania inicjatyw, które mają na celu ochronę na obszarze pogranicza bogatych walorów 

środowiska przyrodniczego. 

 

 


