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WPROWADZENIE

Podsumowany zosta³ kolejny, 2006 rok. W raporcie, jaki powsta³ w oparciu o wyniki ca³orocznych badañ
i pomiarów, zawarte zosta³y oceny stanu poszczególnych elementów œrodowiska: powietrza, wód, powierzchni
ziemi. Ujêto w nim tak¿e informacje o wynikach pomiarów klimatu akustycznego oraz poziomów pól elektro-
magnetycznych. Ponadto w raporcie umieszczono dane na temat emisji zanieczyszczeñ, przede wszystkim
z wykorzystaniem danych Urzêdu Statystycznego w Rzeszowie.

Raport „Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w 2006 roku” jest jedynym opracowaniem,
podsumowuj¹cym wyniki pañstwowego monitoringu œrodowiska w tak szerokim zakresie. Obok niego, w Woje-
wódzkim Inspektoracie Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie przygotowano miêdzy innymi „Roczn¹ ocenê jakoœci
powietrza w województwie podkarpackim. Raport za rok 2006”, „Wstêpn¹ ocenê jakoœci powietrza w wojewódz-
twie podkarpackim pod wzglêdem zanieczyszczenia benzo(a)pirenem, kadmem, niklem i arsenem”, „Ocenê ja-
koœci powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2006”, „Ocenê i klasyfikacjê jakoœci wód w rzekach
objêtych badaniami monitoringowymi w 2006 roku”, „Ocenê wyników badañ prowadzonych w ramach
monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2006 roku”. Opracowania te s¹ dostêp-
ne na stronie . W Internecie prezentujemy równie¿ on line wyniki automatycznego oraz
manualnego monitoringu powietrza. Publikowane s¹ tak¿e aktualne materia³y dotycz¹ce zdarzeñ lokalnych,
których charakter mo¿e potencjalnie oddzia³ywaæ na stan œrodowiska.

Natomiast raport „Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w 2006 roku” pozwala odnieœæ siê do
najwa¿niejszych problemów województwa podkarpackiego równie¿ w skali ogólnopolskiej, na tle obowi¹-
zuj¹cych programów, miêdzy innymi Krajowego Programu Oczyszczania Œcieków Komunalnych czy te¿
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, jak równie¿ obowi¹zków wynikaj¹cych wprost z ustawy Prawo
ochrony œrodowiska i w tym kontekœcie okreœliæ zagadnienia pierwszoplanowe.

W zakresie ochrony powietrza opracowany zosta³ dopiero jeden program naprawczy dla Przemyœla.
Kilkuletnie pomiary potwierdzi³y, ¿e ze wzglêdu na przekroczenia stê¿eñ py³u zawieszonego PM10, programy
takie musz¹ zostaæ opracowane równie¿ dla Rzeszowa i dla powiatu jasielskiego, ze szczególnym uwzglêdnie-
niem miasta Jas³o.

Dynamiczny rozwój komunikacji, przede wszystkim samochodowej, powoduje narastanie uci¹¿liwoœci,
których Ÿród³em jest ha³as. Niemal we wszystkich punktach pomiarowych przekroczone by³y dopuszczalne
poziomy ha³asu. Szczególnie uci¹¿liwy, zw³aszcza noc¹, jest ciê¿ki ruch tranzytowy. Przebudowa i moderniza-
cja infrastruktury komunikacyjnej to kosztowne i d³ugotrwa³e zadanie dla zarz¹dców dróg.

W zakresie ochrony wód niezbêdne jest doprowadzenie do poprawy sytuacji w górnym biegu Wis³oka. Po
raz kolejny jakoœæ wód Wis³oka w punkcie pomiarowo-kontrolnym powy¿ej Rzeszowa nie spe³nia³a wymagañ,
jakim powinny odpowiadaæ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoœci w wodê pitn¹.

W dziedzinie gospodarki odpadami wy³¹czane s¹ z eksploatacji kolejne, nie spe³niaj¹ce wymogów,
sk³adowiska odpadów komunalnych. Sukcesywnie, chocia¿ z wieloma trudnoœciami, organizowane s¹ pierwsze
zak³ady zagospodarowania odpadów. W obszarze gospodarki odpadami pojawi³o siê jednak wiele nowych
zagadnieñ, w tym dotycz¹cych transgranicznego przemieszczania odpadów, demonta¿u pojazdów wycofanych
z eksploatacji czy te¿ zbierania i unieszkodliwiania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego.

Wszystkie te zagadnienia monitorowane s¹ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie, a wyniki prezentowane w ramach dostêpu do informacji publicznej.

www.wios.rzeszow.pl

Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Œrodowiska
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