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WPROWADZENIE
Du¿e zainteresowanie spo³eczne, jakie towarzyszy lokalizacji inwestycji infrastrukturalnych,
przede wszystkim tych o charakterze liniowym, potwierdza nies³abn¹ce zapotrzebowanie na informacjê
o stanie œrodowiska i jego ochronie. Liczne publikacje na temat efektu cieplarnianego, zagro¿enia lasów
tropikalnych czy koniecznoœci ograniczenia zu¿ycia paliw nieodnawialnych nie zaspokajaj¹ potrzeby
uzyskania wiedzy o najbli¿szym otoczeniu. Mimo, ¿e od kilku lat Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Œrodowiska w Rzeszowie zamieszcza na swojej stronie internetowej www.wios.rzeszow.pl na bie¿¹co
wyniki badañ i pomiarów oraz opracowania monotematyczne, to jednak wci¹¿ istnieje oczekiwanie na
zbiorczy roczny raport o stanie œrodowiska w województwie.
Przygotowany w bie¿¹cym roku „Raport o stanie œrodowiska w województwie podkarpackim
w latach 2000-2007” jest pierwsz¹ prób¹ oceny trendów i zmian, jakie zachodz¹ przede wszystkim
w odniesieniu do stanu wód i powietrza atmosferycznego. Odbiorcy tych informacji to nie tylko ucz¹ca siê
m³odzie¿ i osoby zawodowo zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska, ale przede wszystkim samorz¹dy, na
których w wiêkszoœci spoczywa obowi¹zek dzia³añ naprawczych.
Prowadzone od wielu lat przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie
obserwacje i pomiary stanu œrodowiska pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e w wielu obszarach pojawiaj¹ siê
pierwsze oznaki poprawy. Odnosi siê to przede wszystkim do stanu wód powierzchniowych. Zmniejsza
siê tak¿e negatywne oddzia³ywanie ha³asu, przede wszystkim ze Ÿróde³ przemys³owych. Znacz¹ce
efekty uzyskano równie¿ w obszarze likwidacji skutków górnictwa siarkowego. Natomiast stan powietrza
atmosferycznego, mimo wielu dzia³añ naprawczych podejmowanych przez energetykê zawodow¹, nie
wykazuje wyraŸnej poprawy. W miarê rozbudowy sieci badawczej i rozszerzania zakresu pomiarowego
stwierdzane s¹ kolejne strefy przekroczeñ. Wp³ywa na to gwa³towny rozwój komunikacji samochodowej
i ciê¿kiego transportu drogowego, przy niemal nie zmieniaj¹cej siê infrastrukturze drogowej, oraz niska
emisja z palenisk domowych.
Za du¿y sukces mo¿na uznaæ wy³¹czenie z bie¿¹cej eksploatacji 38 sk³adowisk odpadów nie
spe³niaj¹cych wymogów dyrektywy sk³adowiskowej.
Jestem przekonana, ¿e planowany do opracowania raport za lata 1999-2008 przyniesie kolejne
pozytywne informacje.

Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Œrodowiska
Maria Suchy
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Województwo podkarpackie jest najdalej wysuniêtym na po³udniowy wschód województwem
Polski. Zosta³o utworzone 1 stycznia 1999 roku w wyniku po³¹czenia by³ych województw: rzeszowskiego,
przemyskiego i kroœnieñskiego oraz w³¹czenia do jego obszaru czêœci tarnobrzeskiego i tarnowskiego.
Graniczy na odcinku d³ugoœci 134 km ze S³owacj¹, z Ukrain¹ natomiast na odcinku o d³ugoœci 236 km. Od
pó³nocy i zachodu podkarpackie s¹siaduje z województwami: lubelskim, œwiêtokrzyskim i ma³opolskim.
Pó³nocno-zachodni¹ granicê województwa stanowi Wis³a.
Po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej wschodnia granica RP sta³a siê najd³u¿szym
odcinkiem zewnêtrznej granicy l¹dowej UE wynosz¹cym 1163 km, z czego ponad 235 km (20,2%) jest
równoczeœnie wschodni¹ granic¹ województwa podkarpackiego.
Podkarpackie zajmuje obszar 17 844 km2, co stanowi 5,7% powierzchni Polski (11 miejsce
w kraju.). Pod wzglêdem administracyjnym województwo dzieli siê na 159 gmin (16 miejskich, 29 - miejsko-wiejskich i 114 wiejskich; 44 miejscowoœci ma prawa miejskie), 21 powiatów ziemskich i 4 grodzkie.
Stolic¹ województwa jest Rzeszów - centralny oœrodek akademicki, gospodarczy i kulturalny.

Panorama Rzeszowa

W obrêbie województwa podkarpackiego znajduj¹ siê trzy odrêbne krainy fizjograficzne, co
powoduje du¿e zró¿nicowanie klimatyczne i sprzyja ró¿norodnoœci flory i fauny. Na pó³nocy rozpoœciera
siê nizina Kotliny Sandomierskiej, czêœæ œrodkow¹ zajmuje Pogórze Œrodkowobeskidzkie, natomiast
czêœæ po³udniow¹ obejmuj¹ góry Beskidu Niskiego i Bieszczady. W pó³nocno-wschodniej czêœci
podkarpackiego po³o¿ony jest fragment Roztocza.
Województwo podkarpackie le¿y na styku klimatu morskiego Europy pó³nocno-zachodniej i wschodnioeuropejskiego klimatu kontynentalnego. Wyró¿niæ tutaj mo¿na trzy strefy klimatyczne: na pó³nocy
- nizinny, cechuje upalne lato, ciep³a zima i stosunkowo ma³e iloœci opadów; w œrodkowej czêœci na
Pogórzu widoczne s¹ cechy klimatu przejœciowego miêdzy nizinnym a górskim; na po³udniu obszar gór
cechuje du¿a iloœæ opadów w rejonie Bieszczad siêgaj¹ca nawet 1200 mm. Œrednie roczne temperatury
utrzymuj¹ siê na poziomie 8,5°C. Œrednie sumy opadów atmosferycznych w okresie rocznym kszta³tuj¹
siê na poziomie 695 mm. W województwie panuj¹cymi wiatrami s¹ wiatry po³udniowo-zachodnie,
zachodnie i pó³nocno-zachodnie.
Ponad 98% powierzchni województwa po³o¿one jest w obrêbie dorzecza górnej Wis³y. Pozosta³a,
niewielka po³udniowo-wschodnia czêœæ województwa (1,3%) obejmuje dorzecze Dniestru i jest odwadniana za poœrednictwem cieków: Strwi¹¿, Mszaniec i Lechnawa. Podstawow¹ sieæ rzeczn¹ tworzy Wis³a
oraz jej dwa du¿e dop³ywy karpackie: Wis³oka i San. Niewielki, pó³nocno-wschodni fragment województwa to zlewnie Raty i So³okii, dop³ywów Bugu. Wszystkie podkarpackie rzeki, za wyj¹tkiem trzech
dop³ywów Dniestru, nale¿¹ do zlewiska Ba³tyku.
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Podzia³ administracyjny województwa podkarpackiego
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Zasoby wodne rzek województwa s¹ du¿e. Najzasobniejsz¹ rzek¹ jest górny San, natomiast
Wis³oka i Wis³ok maj¹ ju¿ przep³ywy znacznie ni¿sze. Œrednie roczne sp³ywy jednostkowe rzek Podkarpacia s¹ na ogó³ wy¿sze od przeciêtnego odp³ywu z obszaru Polski, który wynosi 5,6 l/s·km2. W zlewniach
2
karpackich sp³ywy jednostkowe znacznie przewy¿szaj¹ wartoœæ 8,5 l/s·km .
Rzeki województwa podkarpackiego wykorzystywane s¹ do zaopatrzenia ludnoœci w wodê do picia. £¹czna wydajnoœæ ponad 70 komunalnych i zak³adowych
3
ujœæ powierzchniowych przekracza 100 mln m /rok, co
pozwala zaspokoiæ potrzeby 600 tys. osób. W województwie brak jest jezior, funkcjonuj¹ natomiast zbiorniki
retencyjne. Najwiêkszy stanowi zbiornik Solina na Sanie,
który pod wzglêdem pojemnoœci jest najwiêkszym zbiornikiem zaporowym w Polsce.
Zasoby wód podziemnych na terenie województwa
s¹ niewielkie w porównaniu z innymi regionami kraju. Najwiêksze znaczenie maj¹ wody ujmowane z utworów
czwartorzêdowych. Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w 2007 r. wynios³y 503,1 hm3. W granicach województwa znajduje siê dziewiêæ G³ównych Zbiorników
Zbiornik zaporowy „Solina”
Wód Podziemnych.
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Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-2007

Na terenie województwa wystêpuj¹ bogactwa naturalne: siarka, ropa naftowa, gaz ziemny oraz
surowce mineralne: piaskowce, wapienie, gipsy, glinki ceramiczne, piaski i ¿wiry, a tak¿e torf, wody
mineralne i geotermalne. Najwiêksze znaczenie gospodarcze maj¹ kopaliny z grupy surowców energetycznych: ropa naftowa i gaz ziemny. W województwie wystêpuj¹ bogate zasoby wód mineralnych,
których obecnoœæ zwi¹zana jest z utworami fliszu karpackiego oraz miocenu zapadliska przedkarpackiego. W obrêbie wód mineralnych wydzielona jest grupa wód leczniczych wykorzystywanych
w czterech uzdrowiskach w: Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju, Polañczyku Zdroju i Horyñcu Zdroju.
Województwo ma charakter rolniczo-przemys³owy,
zamieszkuje go 2 097 tys. ludnoœci, co stanowi 5,5% ludLiczba ludnoœci województwa podkarpackiego
w liczbie ludnoœci ogó³em
noœci Polski. Pod wzglêdem liczby ludnoœci podkarpackie
w
2007 roku (Ÿród³o: GUS)
zajmuje 9. miejsce w Polsce. Jest obszarem najmniej
zurbanizowanym w kraju (w miastach mieszka oko³o
5,5%
40,6% ludnoœci). Œrednia gêstoœæ zaludnienia wynosi 118
osób na 1 km2, co sytuuje województwo na 7. miejscu
w kraju. Przyrost naturalny na 1000 mieszkañców nale¿y
do najwy¿szych w Polsce; w 2007 roku by³ dodatni i wyniós³ 1,5.
Województwo podkarpackie jest regionem o znacznej migracji ludnoœci. Wed³ug danych Narodowego Spisu
Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ przeprowadzonego
w 2002 roku z terenu województwa wyemigrowa³o 77 tys.
osób. W przeliczeniu na 1 000 osób odsetek przebywaj¹cych czasowo za granic¹ wynosi³ dla województwa 36,7
94,5%
(3. miejsce w kraju). Analiza danych statystycznych wskazuje, ¿e ujemne saldo migracji nadal siê utrzymuje i wykazuje tendencjê wzrostow¹, co niew¹tpliwie ma wp³yw na
rozwój spo³eczno-gospodarczy regionu.
Wed³ug danych z roku 2007 stopa bezrobocia rejeKraj
Województwo podkarpackie
strowanego wnios³a 14,4%, co stawia województwo na
12 miejscu w Polsce. Wœród zarejestrowanych bezrobotnych ponad 21,5% stanowi³y osoby w wieku do 24 lat. Znaczny problem stanowi bezrobocie ukryte,
zw³aszcza na obszarach wiejskich.
Gêstoœæ zaludnienia w województwie podkarpackim na tle pozosta³ych
województw w 2007 roku (Ÿród³o: GUS)
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Liczba pracuj¹cych w województwie na koniec 2006 r. wynios³a 654,3 tys. osób, co stanowi³o 5,1%
pracuj¹cych w kraju. Sektor prywatny skupia³ ponad 70% pracuj¹cych, wœród których ponad 1/3 stanowili
pracuj¹cy w rolnictwie.
Struktura zatrudnienia odbiega od przeciêtnej w kraju. Charakteryzuje siê wiêkszym udzia³em
pracuj¹cych w rolnictwie (w 2006 roku - o 12% wiêcej w stosunku do œredniej krajowej), natomiast
znacznie ni¿szym w us³ugach rynkowych (o 16,9% mniej).

INFORMACJE O REGIONIE I SYTUACJA SPO£ECZNO-GOSPODARCZA
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Struktura zatrudnienia
w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)

Stopa bezrobocia rejestrowanego
w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
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Udzia³ PKB w województwie podkarpackim
na tle Polski w 2005 roku
(Ÿród³o: GUS)

3,79%

96,21%
Województwo podkarpackie

Na koniec 2007 roku w województwie podkarpackim w systemie REGON
zarejestrowanych by³o 142,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej, co stanowi³o 4% podmiotów zarejestrowanych
w kraju. W strukturze podmiotów najliczniejsz¹ grupê stanowi³y podmioty zarejestrowane w sekcji handel i naprawy
(32,9% ogó³u). Podmioty gospodarcze
zarejestrowane w przemyœle stanowi³y
10,2%, a w sekcji budownictwo 10,5%
ogó³u zarejestrowanych.
W województwie funkcjonuj¹ dwie
specjalne strefy ekonomiczne: Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna
WIS£OSAN oraz Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK Mielec, przy czym
mieleck¹ SSE utworzono jako pierwsz¹
tego typu w Polsce.

10

PKB na jednego mieszkañca
w województwie podkarpackim
w latach 2000-2005 (Ÿród³o: GUS)

2005

2004

2003

rok

Kraj

Produkt krajowy brutto (PKB) dla województwa
wyniós³ w 2005 roku 37319 mln z³, co lokuje nasz region na
11. miejscu w kraju, stanowi¹c 3,8% œredniej krajowej.
W przeliczeniu na 1 mieszkañca PKB wyniós³ 17789 z³, co
plasuje województwo na 15 pozycji w kraju. Na przestrzeni
lat 2000-2005 nast¹pi³ wzrost PKB o 31%.
W gospodarce województwa du¿¹ rolê odgrywa
przemys³, którego udzia³ w PKB regionu wynosi oko³o 30%.
Produkcja ta stanowi ok. 4,5% produkcji przemys³owej kraju.
W przeliczeniu na 1 mieszkañca województwo w tym zakresie zajê³o 13. miejsce w kraju.
W strukturze przemys³u dominuj¹: przemys³ lotniczy,
elektromaszynowy, chemiczny i spo¿ywczy, które wytwarzaj¹ ³¹cznie blisko 70% produkcji przemys³owej województwa.
Atutem Podkarpacia jest zlokalizowanie na jego obszarze
centrum polskiego przemys³u lotniczego funkcjonuj¹cego
pod nazw¹ „Dolina Lotnicza”.
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Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-2007

Wa¿n¹ funkcjê w gospodarce województwa odgrywa rolnictwo. Powierzchnia u¿ytków rolnych
wed³ug danych z roku 2007 wynios³a 973,574 tys. ha, co stanowi³o oko³o 54% powierzchni województwa.
Ponad 90% powierzchni rolniczej znajduje siê
w posiadaniu rolników indywidualnych. Stosunkowo
czysta ekologicznie rolnicza przestrzeñ produkcyjna
sprzyja produkcji tzw. zdrowej ¿ywnoœci w licznie
funkcjonuj¹cych gospodarstwach ekologicznych.
Cech¹ charakterystyczn¹ województwa jest
wystêpowanie du¿ych obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych oraz rozleg³ych kompleksów
leœnych, co sprzyja wystêpowaniu ró¿norodnej gatunkowo flory i fauny. Lesistoœæ województwa
wynosz¹ca 37,4% jest wy¿sza od œredniej krajowej
o oko³o 8%. Ponad 44,5% powierzchni województwa objêtej jest ró¿nymi formami ochrony przyrody
i krajobrazu, co plasuje województwo na 4 miejscu
w kraju.
Województwo podkarpackie to obszar o du¿ym
Magurski Park Narodowy
zró¿nicowaniu obyczajów i architektury. Wielowiekowe pogranicze kulturowe sprawi³o, ¿e w regionie
wystêpuje wiele cennych obiektów w postaci zabytków kultury materialnej œwieckiej i sakralnej, jak te¿
niematerialnej w postaci podtrzymywania obyczajów
i tradycji mieszkaj¹cej tutaj ludnoœci.
Województwo posiada bardzo korzystne po³o¿enie tranzytowe. Na jego obszarze przecinaj¹ siê
korytarze transportowe o zasiêgu transeuropejskim.
Najwa¿niejsze szlaki komunikacyjne stanowi¹ drogi
miêdzynarodowe relacji Niemcy - Wroc³aw - Kraków
- Rzeszów - Ukraina, relacji Warszawa Rzeszów S³owacja oraz droga relacji Rzeszów - Lublin - Bia³ystok
- Litwa. Przez region przebiega magistrala kolejowa
E-30 relacji Drezno - Wroc³aw - Kraków - Rzeszów
- Lwów - Kijów (tzw. europejski ci¹g transportowy) oraz
linia hutniczo-siarkowa, przebiegaj¹ca przez pó³nocn¹ czêœæ województwa, ³¹cz¹ca Górny Œl¹sk
Zamek w Krasiczynie
z Ukrain¹. Na terenie województwa podkarpackiego
zlokalizowane jest lotnisko w Rzeszowie bêd¹ce
jedynym portem lotniczym wschodniej czêœci kraju
o parametrach i wyposa¿eniu technicznym umo¿liwiaj¹cym obs³ugê pasa¿ersko-towarow¹ w ruchu krajowym i zagranicznym.
W zwi¹zku z realizacj¹ szeregu inwestycji
drogowych stopniowej poprawie ulega stan infrastruktury drogowej. Z roku na rok wzrasta iloœæ
mieszkañców obs³ugiwanych przez oczyszczalnie
œcieków. W wyniku realizacji inwestycji w ramach
Krajowego Programu Oczyszczania Œcieków Komunalnych w 2007 roku 55% ludnoœci regionu korzysta³a
z oczyszczalni œcieków, w tym 85% mieszkañców
miast i 35% mieszkañców wsi.
Problem pozostaje nadal s³abo rozwiniêta
infrastruktura obszarów wiejskich, szczególnie po³o¿onych wzd³u¿ granicy pañstwowej oraz tych, które
Trasa œcie¿ki przyrodniczo-dydaktycznej „Kobyle
Jezioro” w rezerwacie „ród³a Tanwi” w Po³udniowo- pretenduj¹ do miana obszarów atrakcyjnych agroturystycznie.
roztoczañskim Parku Krajobrazowym

INFORMACJE O REGIONIE I SYTUACJA SPO£ECZNO-GOSPODARCZA
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POWIETRZE

Zanieczyszczenia powietrza to gazy, ciecze i cia³a sta³e obecne w atmosferze, nie bêd¹ce jego
naturalnymi sk³adnikami, lub te¿ substancje wystêpuj¹ce w iloœciach wyraŸnie zwiêkszonych w porównaniu z naturalnym sk³adem powietrza. Zanieczyszczenia atmosfery mo¿na podzieliæ na zanieczyszczenia pierwotne, które wystêpuj¹ w powietrzu w takiej postaci, w jakiej zosta³y uwolnione do
atmosfery i wtórne, bêd¹ce produktami przemian fizycznych i reakcji chemicznych, zachodz¹cych
miêdzy sk³adnikami atmosfery i jej zanieczyszczeniami. Stopieñ zanieczyszczenia powietrza nad
wybranym obszarem zale¿y od wielkoœci emisji z emitorów zlokalizowanych na tym obszarze, nap³ywu
zanieczyszczeñ z innych obszarów, warunków klimatycznych i meteorologicznych regionu oraz
ukszta³towania i zagospodarowania terenu.
G³ównym Ÿród³em zanieczyszczenia powietrza w województwie podkarpackim jest emisja
antropogeniczna, na któr¹ sk³ada siê emisja z dzia³alnoœci przemys³owej, z sektora komunalnobytowego oraz emisja komunikacyjna. W podziale na poszczególne Ÿród³a wprowadzaj¹ce gazy i py³y do
powietrza, emisja roczna w województwie wynosi: du¿e zak³ady przemys³owe oko³o 21%, Ÿród³a
powierzchniowe, w tym z sektor komunalno-bytowy, oko³o 67%, drogi krajowe i wojewódzkie oko³o 12%.
W 2007 roku na obszarze Podkarpacia do zak³adów szczególnie uci¹¿liwych dla stanu powietrza
atmosferycznego zaliczone zosta³y 82 podmioty gospodarcze. Na przestrzeni lat 2000-2007 liczba
zak³adów szczególnie uci¹¿liwych w województwie podkarpackim waha³a siê od 82 do 88.
W 2007 roku województwo zajmowa³o 13 miejsce w Polsce, pod wzglêdem emisji dwutlenku siarki
i tlenków azotu oraz 15 miejsce pod wzglêdem emisji tlenku wêgla z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych.
Emisja tych zanieczyszczeñ wynios³a odpowiednio: SO2-1,4%, NOx-1,8%, CO-1,1% emisji krajowej.
Emisja dwutlenku siarki z energetycznego spalania paliw stanowi³a ponad 97% ca³kowitej emisji tego
zanieczyszczenia przez zak³ady uci¹¿liwe. Wi¹¿e siê to z faktem, ¿e w dalszym ci¹gu w województwie
podkarpackim podstawowym noœnikiem energii jest wêgiel kamienny. Nie wp³ywa to jednak na stê¿enia
dwutlenku siarki w powietrzu, które s¹ bardzo niskie. Emisja zanieczyszczeñ gazowych z zak³adów
szczególnie uci¹¿liwych, w przyjêtym do analizy przedziale lat 2000-2007, utrzymywa³a siê na porównywalnym poziomie

tys. Mg/rok

Emisja zanieczyszczeñ gazowych z zak³adów
szczególnie uci¹¿liwych, w latach 2000-2007 (Ÿród³o: GUS)
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Spoœród zanieczyszczeñ podstawowych szczególne znaczenie ma emisja py³u drobnego (o œrednicy ziaren poni¿ej 10 μm), ze wzglêdu na potwierdzone badaniami monitoringowymi, przekroczenia
standardów imisyjnych, okreœlonych dla py³u PM10. Emisja zanieczyszczeñ py³owych z zak³adów
szczególnie uci¹¿liwych dla czystoœci powietrza w województwie podkarpackim w 2007 roku stanowi³a
2,9% emisji krajowej. Zanieczyszczenia py³owe powstaj¹ g³ównie w procesach energetycznego spalania
paliw. W latach 2000-2007 z energetycznego spalania paliw pochodzi³o ponad 80% py³ów wprowadzonych do powietrza atmosferycznego przez zak³ady uci¹¿liwe, prowadz¹ce dzia³alnoœæ na obszarze Podkarpacia.
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Emisja zanieczyszczeñ py³owych z zak³adów szczególnie
uci¹¿liwych w latach 2000-2007 (Ÿród³o: GUS)
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W 2007 roku województwo podkarpackie zajmowa³o 13. miejsce w kraju pod wzglêdem emisji
dwutlenku wêgla przez zak³ady szczególnie uci¹¿liwe dla jakoœci powietrza. Wynios³a ona 1,6% emisji
krajowej. W porównaniu z rokiem 2000, przyjêtym w raporcie jako rok bazowy, w latach 2001-2002 emisja
CO2 przyjmowa³a niewielki trend spadkowy. W roku 2004 nast¹pi³ wzrost emisji CO2 i do 2007 r. utrzymywa³a siê na podobnym poziomie.
Emisja CO2 z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych
w latach 2000-2007 (Ÿród³o: GUS)
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W latach 2000-2007 jakoœæ powietrza atmosferycznego, na terenie województwa podkarpackiego,
monitorowana by³a na stacjach, nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie oraz Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Rzeszowie, w zakresie: SO2, NO2,
NOx,NO, CO, benzenu, py³u PM10 oraz arsenu, kadmu, niklu, o³owiu i benzo(a)pirenu w pyle PM10.
Od 2003 roku, w zwi¹zku z procesem implementacji dyrektyw UE, dotycz¹cych oceny i zarz¹dzania jakoœci¹ powietrza atmosferycznego, sieæ pomiarowa podlega³a licznym modyfikacjom i rozbudowie. W okresie tym uruchomionych zosta³o min. szeœæ stacji automatycznych, jedenaœcie stanowisk
manualnych pomiarów py³u PM10 i osiem stacji meteorologicznych. Na dziewiêciu stanowiskach
manualnych py³u PM10 wdro¿ono pomiary arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle PM10.
Organizacja sieci monitoringu, zgodnej z wymogami dyrektyw UE, zwi¹zana by³a ze znacznymi
kosztami inwestycyjnymi. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie w latach 2004-
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Punkt pomiarowy py³u PM10, metali i benzo(a)pirenu
w Kroœnie przy ul. Kletówki

2007 pozyska³ na ten cel ³¹cznie 2 mln 700 tys. z³. Œrodki finansowe pochodzi³y z projektu Phare
PL01.05.06, dotacji NFOŒiGW i WFOŒiGW oraz rezerwy celowej bud¿etu pañstwa. Zmiany w funkcjonuj¹cej w latach 2003-2007 sieci monitoringu powietrza, w rozbiciu na poszczególne lata, zestawione
zosta³y w tabeli.
Zmiany w sieci monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w latach 2003-2007

Rok

Zmiany w sieci pomiarowej

2003

- uruchomienie pasywnych pomiarów benzenu (WIOŒ).

2004

- uruchomienie manualnych pomiarów PM10 w Rzeszowie, Tarnobrzegu i Sanoku (WSSE);
- uruchomienie automatycznej stacja w Rzeszowie w zakresie SO 2, NO 2 ,NO, NOx, PM10, CO
(WIOŒ);
- uruchomienie pomiarów warunków METEO w Rzeszowie (WIOŒ);
- wy³¹czenie z sieci pomiarowej stanowisk py³u mierzonego metod¹ reflektometryczn¹ (WSSE).

2005

- uruchomienie pomiarów PM10 w Mielcu (WIOŒ).

2006

-uruchomienie automatycznych stacji w Jaœle, Przemyœlu i Nisku (WIOŒ);
-uruchomienie manualnych pomiarów PM10 w Nisku (WIOŒ):
- uruchomienie manualnych pomiarów PM10 w Dêbicy i Kroœnie (WSSE);
-wdro¿enie pilota¿owych pomiarów zanieczyszczeñ objêtych dyrektyw¹ 2004/107/WE w Jaœle,
Przemyœlu i Mielcu (WIOŒ);
- wy³¹czenie z sieci wojewódzkiej stacji manualnych z niskimi stê¿eniami SO 2 i NO 2 (WIOŒ,
WSSE).

2007

-uruchomienie stacji automatycznych PM10, PM2,5, PM1,0 i manualnych PM10 w Jaœle
i Przemyœlu (WIOŒ);
-uruchomienie manualnych pomiarów PM10 w Jaros³awiu (WSSE);
-uruchomienie manualnych pomiarów PM10 w Jaros³awiu, Rzeszowie i Kroœnie (WIOŒ);
-uruchomienie nowoczesnych stanowisk pomiarów warunków METEO w Jaœle, Mielcu, Nisku,
Przemyœlu, Horyñcu Zdroju (WIOŒ);
-uruchomienie w ramach PMŒ pomiarów As, Cd, Ni i B(a)P w Jaœle, Przemyœlu, Rzeszowie,
Nisku, Mielcu, Kroœnie i Jaros³awiu (WIOŒ);
- uruchomienie automatycznych pomiarów benzenu w Przemyœlu (WIOŒ);
- uruchomienie automatycznych pomiarów ozonu w Jaœle (WIOŒ).

POWIETRZE
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Stanowiska pomiarowe monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2007 roku

Stalowa Wola

Tarnobrzeg

Nisko
TARNOBRZESKO-LE¯AJSKA

Mielec
Horyniec
Zdrój

RZESZOWSKO-£AÑCUCKA
MIELECKO-DÊBICKA

Jaros³aw
Dêbica
JAROS£AWSKO-LUBACZOWSKA
RZESZÓW

LEGENDA
PRZEMYŒL

Jedlicze

PRZEMYSKO-BIESZCZADZKA

JASIELSKA

Pomiary automatyczne SO2, NO2
Pomiary automatyczne PM10

Krosno

Pomiary automatyczne O3
Jas³o

Pomiary automatyczne CO
Sanok
KROŒNIEÑSKO-SANOCKA

¯ydowskie

Pomiary manualne SO2, NO2

Lesko
Ustrzyki Dolne

Pomiary manualne PM10
Pomiary manualne As, Cd, Ni, Pb,
B(a)P w pylePM10
Pasywne pomiary benzenu
Pasywne pomiary SO2, NO2
Stacje METEO

Na przestrzeni lat 2003-2007 modyfikacji uleg³ równie¿ podzia³ województwa na strefy, w których
przeprowadzane s¹ roczne i piêcioletnie oceny jakoœci powietrza. Do roku 2006, dla wszystkich
ocenianych zanieczyszczeñ, strefy stanowi³y aglomeracje powy¿ej 250 tys. mieszkañców, miasta na
prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Województwo podkarpackie podzielone by³o na 25 stref. Od
2007 roku, po zmianie w ustawie Prawo ochrony œrodowiska definicji strefy, na potrzeby prowadzenia
pomiarów i wykonywania ocen rocznych w zakresie SO2, NO2, NOx, CO, benzenu, py³u PM10, metali
(o³ów, arsen, kadm, nikiel) i benzo(a)pirenu zawartych w pyle PM10, województwo podkarpackie
podzielone zosta³o na dziewiêæ stref. Ze wzglêdu na ozon strefê stanowi powierzchnia ca³ego
województwa.
Przyjêty od 2007 roku podzia³ na strefy poprzedzony zosta³ gruntown¹ analiz¹ wieloletnich
pomiarów i ocen zanieczyszczenia powietrza oraz analiz¹ wp³ywu Ÿróde³ emisji. Zgrupowanie, tam gdzie
jest to uzasadnione, kilku powiatów w jedn¹ strefê ma na celu usprawnienie procesu opracowywania
programów ochrony powietrza oraz redukcjê kosztów tych programów. Nowy podzia³ stref ma równie¿ na
celu zwiêkszenie efektywnoœci programów ochrony powietrza poprzez skoordynowanie dzia³añ
w s¹siaduj¹cych ze sob¹ powiatach, maj¹cych problemy z dotrzymaniem standardów imisyjnych oraz
u³atwienie kontroli realizacji programu i monitorowania skutecznoœci podejmowanych dzia³añ.
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Podzia³ województwa na strefy do 2006 roku

Podzia³ województwa na strefy od 2007 roku

STALOWOWOLSKI

STALOWOWOLSKI
TARNOBRZEG

TARNOBRZEG

TARNOBRZESKO-LE¯AJSKA

TARNOBRZESKI

MIELECKI

TARNOBRZESKI

NI¯AÑSKI

LE¯AJSKI

KOLBUSZOWSKI

MIELECKI

LUBACZOWSKI

RZESZOWSKO-£AÑCUCKA

£AÑCUCKI

£AÑCUCKI

MIELECKO-DÊBICKA

RZESZÓW

JAROS£AWSKI

ROPCZYCKO
SÊDZISZOWSKI

PRZEWORSKI

DÊBICKI

LE¯AJSKI

KOLBUSZOWSKI

LUBACZOWSKI

ROPCZYCKO
SÊDZISZOWSKI

NI¯AÑSKI

JAROS£AWSKO-LUBACZOWSKA
JAROS£AWSKI

RZESZÓW

DÊBICKI

PRZEWORSKI
RZESZOWSKI

RZESZOWSKI
STRZY¯OWSKI

STRZY¯OWSKI
PRZEMYŒL

PRZEMYŒL

PRZEMYSKI

BRZOZOWSKI
JASIELSKI

PRZEMYSKI

JASIELSKA

KROSNO

BRZOZOWSKI
KROSNO

KROŒNIEÑSKI

KROŒNIEÑSKI

KROŒNIEÑSKO-SANOCKA

SANOCKI

PRZEMYSKO-BIESZCZADZKA
SANOCKI

LESKI

LESKI

BIESZCZADZKI

BIESZCZADZKI

Œrednioroczne stê¿enia dwutlenku siarki w województwie podkarpackim w latach 2000-2007
utrzymywa³y siê na niskim poziomie. W okresie tym, na ¿adnej stacji monitoringu powietrza, nie
stwierdzono przekroczeñ standardów imisyjnych, ustalonych dla tego zanieczyszczenia. Na stacjach
pomiarowych, zlokalizowanych w najwiêkszych miastach województwa, stwierdzone w latach 20002007 stê¿enia œrednioroczne mieœci³y siê w przedziale 0,7-12 μg/m3. Wysokoœci notowanych w powietrzu
stê¿eñ dwutlenku siarki wykazuj¹ œcis³¹ zale¿noœæ z porami roku. Stê¿enia notowane na stacjach
pomiarowych w sezonie grzewczym, by³y œrednio 3-4 razy wy¿sze ni¿ w sezonie letnim.
Œrednioroczne stê¿enia SO2 na wybranych stacjach
w latach 2000-2007 (Ÿród³o: WIOŒ, WSSE/PMŒ)
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Rozk³ad stê¿eñ SO2 na terenie województwa podkarpackiego w 2007 roku

W latach 2000-2007 stê¿enia œrednioroczne dwutlenku azotu na stacjach, wyznaczonych do
pomiarów w kryterium ochrony zdrowia, w wybranych miastach województwa podkarpackiego, mieœci³y
siê w przedziale 11,9-57,6 µg/m3 i stanowi³y 29,8-144% dopuszczalnej normy. Stê¿enia œrednioroczne
dwutlenku azotu przekraczaj¹ce normê 40 µg/m3, notowane by³y w latach 2000-2001 w Rzeszowie na
stacji zlokalizowanej przy ul Pi³sudskiego, która ma na celu monitorowanie wp³ywu komunikacji na jakoœæ
powietrza w mieœcie. Stê¿enia dwutlenku azotu nie wykazuj¹ tak wyraŸnej tendencji sezonowej, jak
w przypadku dwutlenku siarki z uwagi na to, ¿e znaczny udzia³ w emisji tego zanieczyszczenia stanowi
komunikacja.
Œrednioroczne stê¿enia NO2 na wybranych stacjach w latach 2000-2007
(Ÿród³o: WIOŒ, WSSE/PMŒ)
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Rozk³ad stê¿eñ NO2 na terenie województwa podkarpackiego w 2007 roku

Z uwagi na notowane od kilku lat na obszarze województwa bardzo niskie stê¿enia dwutlenku siarki
i dwutlenku azotu, od 2007 roku zrezygnowano z prowadzenia pomiarów SO2 i NO2 na dziewiêciu stacjach pomiarowych zlokalizowanych w: Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju, Polañczyku, Jaœle-Sroczyñskiego, Rzeszowie-Wierzbowa, Rzeszowie-Skubisza, Kroœnie-Lewakowskiego, Czarnej i Komañczy.
Wyniki pomiarów stê¿eñ benzenu, przeprowadzonych w ramach PMŒ w województwie
podkarpackim od 2003 roku, nie wykaza³y przekroczeñ dopuszczalnej normy œredniorocznej. Najwy¿sze
stê¿enia œrednioroczne na poziomie 4,8-4,9 µg/m3 (96-98% normy) zanotowane zosta³y, w analizowanym okresie, w Przemyœlu. Stê¿enia œrednioroczne przekraczaj¹ce 50% normy w piêcioletnim okresie
badawczym zanotowano na wszystkich stanowiskach pomiarowych.
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WskaŸnikiem zanieczyszczenia powietrza tlenkiem wêgla jest maksymalne stê¿enie
8-godzinne krocz¹ce, obliczone na podstawie pomiarów jednogodzinnych wykonywanych za pomoc¹
mierników automatycznych. Maksymalne 8-godzinne krocz¹ce stê¿enia tlenku wêgla zanotowane
w punktach monitoringowych nie przekracza³y w latach 2005-2007 dopuszczalnej normy w ¿adnej dobie
pomiarowej.
Maksymalne oœmiogodzinne stê¿enia tlenku wêgla
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Otrzymane w latach 2000-2007 wyniki pomiarów dowiod³y, ¿e najwiêkszy problem spoœród
wszystkich zanieczyszczeñ stanowi py³ zawieszony PM10 i benzo(a)piren. Trudnoœci z dotrzymaniem
dopuszczalnego poziomu py³u PM10 wystêpuj¹ g³ównie w obszarach miejskich. W ocenach jakoœci
powietrza za lata 2003-2007 w kryterium ochrony zdrowia, ze wzglêdu na przekroczenia standardów
imisyjnych w zakresie PM10, strefy miasto Rzeszów, miasto Przemyœl i powiat jasielski zaliczone zosta³y
do klasy C.
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Œrednioroczne stê¿enia py³u PM10 na wybranych stacjach
w latach 2003-2007 (Ÿród³o: WIOŒ, WSSE/PMŒ)
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Na zanieczyszczenie powietrza py³em PM10 wp³ywa znacznie energetyczne spalanie paliw.
Wyniki stê¿eñ notowane na stacjach pomiarowych w sezonie grzewczym s¹ znacznie wy¿sze ni¿
w okresie ciep³ym. Bardzo du¿y wp³yw, na iloœæ notowanych w ci¹gu roku dni ze stê¿eniami py³u PM10
powy¿ej 50 µg/m3, wywieraj¹ warunki meteorologiczne oraz ukszta³towanie terenu. Najwiêcej
przekroczeñ standardów imisyjnych w analizowanym okresie stwierdzonych zosta³o przy ciszach
wiatrowych i ma³ych prêdkoœciach wiatru, pogarszaj¹cych poziom¹ wentylacjê powietrza, co przyczyni³o
siê do zwiêkszonej koncentracji zanieczyszczeñ py³owych, zw³aszcza w strefach po³o¿onych
w obszarach dolinnych. W sezonie zimowym gwa³towny wzrost stê¿eñ py³u PM10 obserwowany by³
tak¿e w okresach du¿ych spadków temperatur, wp³ywaj¹cych na zwiêkszenie siê emisji z systemów
ogrzewania.

liczba przekroczeñ/rok

Iloœæ stwierdzonych przekroczeñ normy 24-godzinnej py³u PM10
w punktach pomiarowych w latach 2003-2007 (Ÿród³o: WIOŒ/WSSE/PMŒ)
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Rozk³ad stê¿eñ py³u PM10 na terenie województwa podkarpackiego w 2007 roku

Ze wzglêdu na zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem w ocenie za rok 2007, w której po raz
pierwszy uwzglêdniono to zanieczyszczenie, do klasy C zaliczono strefy: miasto Rzeszów, miasto
Przemyœl, jasielsk¹, mielecko-dêbick¹ i tarnobrzesko-le¿ajsk¹.
Poniewa¿ benzo(a)piren emitowany jest w znacznych iloœciach do powietrza w wyniku spalania
paliw sta³ych na cele grzewcze, na wszystkich stanowiskach pomiarowych stê¿enia benzo(a)pirenu
osi¹ga³y bardzo wysokie wartoœci w sezonie grzewczym, wielokrotnie przekraczaj¹ce wartoœæ 1 ng/m3.
W sezonie letnim stê¿enia benzo(a)pirenu kszta³towa³y siê na poziomie 10-130 % wartoœci docelowej.

Œrednioroczne stê¿enia benzo(a)pirenu w pyle PM10
w latach 2006-2007 (Ÿród³o: WIOŒ/PMŒ)

2006

2007

ng/m3

14
12
10
8
6
4
2
0

22

Jas³o-Floriañska

PrzemyœlPl.Dominikañski

Mielec-Zarz¹d
Strefy

NiskoSzklarniowa

RzeszówSzopena

(t³o miejskie)

(t³o miejskie)

(t³o miejskie)

(t³o miejskie)

(t³o miejskie)

Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-2007

Klasyfikacja stref w zakresie py³u PM10 za rok 2007

Klasyfikacja stref w zakresie benzo(a)pirenu za rok 2007
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Dwuletnie badania stê¿eñ metali ciê¿kich w pyle PM10 (arsenu, kadmu, niklu) nie wykaza³y
przekroczenia, ustalonych dla tych zanieczyszczeñ, wartoœci docelowych na terenie województwa
podkarpackiego. Nie zanotowano równie¿ przekroczeñ dopuszczalnego poziomu œredniorocznego
o³owiu ustalonego na poziomie 0,5 µg/m3.
Œrednioroczne stê¿enia kadmu w latach 2006-2007
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Œrednioroczne stê¿enia niklu w latach 2006-2007
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Œrednioroczne stê¿enia arsenu w latach 2006-2007
stê¿enie œrednioroczne 2006
wartoœæ docelowa

stê¿enie œrednioroczne 2007
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Œrednioroczne stê¿enia o³owiu w latach 2006-2007
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Ze wzglêdu na zanieczyszczenie powietrza ozonem strefê stanowi ca³e województwo podkarpackie. Poziom zanieczyszczenia powietrza ozonem ze wzglêdu na ochronê zdrowia ludzi ocenia siê
w odniesieniu do poziomu docelowego - maksymalnego stê¿enia 8-godzinnego krocz¹cego. Poziom
zanieczyszczenia powietrza uznaje siê za przekroczony, gdy iloœæ dni z maksymalnymi dobowymi
wartoœciami œrednich 8-godzinnych krocz¹cych powy¿ej 120 μg/m3 jest wiêksza ni¿ 25 dni w ci¹gu roku.
Wyniki pomiarów z 2007 roku oraz uzyskane w latach ubieg³ych nie wykaza³y przekroczenia tej wartoœci,
co pozwala na zakwalifikowanie województwa podkarpackiego do strefy A. Nie zosta³ natomiast dotrzymany w 2007, na obszarze województwa, poziom celu d³ugoterminowego okreœlonego dla ozonu.
Szczegó³owe informacje, dotycz¹ce jakoœci powietrza w województwie podkarpackim zamieszczone zosta³y w ocenach rocznych za lata 2002-2007 oraz ocenie piêcioletniej obejmuj¹cej lata 20022006, dostêpnych na stronie internetowej www.wios.rzeszow.pl w zak³adce monitoring-opracowania.
Atmosfera kumuluj¹c zanieczyszczenia naturalne i antropogeniczne staje siê podstawowym
Ÿród³em obszarowym zanieczyszczeñ w skali kontynentalnej. Z powodu du¿ej zmiennoœci warunków
meteorologicznych w skali miesiêcy, sezonów w ci¹gu roku, w zale¿noœci od miejsca i czasu, iloœci wnoszonych przez opady zanieczyszczeñ s¹ bardzo zró¿nicowane.
W ramach krajowego monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji do pod³o¿a na
obszarze województwa podkarpackiego w latach 2000-2007 analizowano wody opadowe na stacji
zlokalizowanej w Lesku.
Ocena wyników oœmioletnich badañ monitoringowych chemizmu opadów atmosferycznych i depozycji zanieczyszczeñ do pod³o¿a, prowadzonych w sposób ci¹g³y w latach 2000-2007 wykaza³a, ¿e depozycja roczna analizowanych substancji wprowadzonych wraz z opadami na obszar województwa podkarpackiego w 2007 roku, w stosunku do œredniej z wielolecia dla wiêkszoœci sk³adników by³a mniejsza.
Wniesiony wraz z opadami w 2007 roku ³adunek siarczanów, w porównaniu do lat poprzednich
zmala³ o 12,6%, sodu o 16,1%, potasu o 14,7%, wapnia o 21,5%, magnezu o 18,8%, miedzi o 26,7%, ¿elaza o 9,1%, o³owiu o 19,0%, kadmu o 7,5%, niklu o 44,8% i manganu o 14,6%. £adunek azotynów i azo-
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tanów kszta³towa³ siê na poziomie wartoœci œredniej wieloletniej, natomiast nast¹pi³ wzrost depozycji
chlorków o 4,0% azotu amonowego o 7,5%, fosforu ogólnego o 25,3%, cynku o 23% i jonów wodorowych
o 7,7%.
Roczne obci¹¿enie woj podkarpackiego zanieczyszczeniami
wniesionymi z opadami atmosferycznymi - zwi¹zki zakwaszaj¹ce
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Roczne obci¹¿enie woj. podkarpackiego zanieczyszczeniami
wniesionymi z opadami atmosferycznymi - zwi¹zki biogenne
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Roczne obci¹¿enie woj. podkarpackiego zanieczyszczeniami
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Wraz z rozwojem gospodarki na obszarze województwa, podmioty gospodarcze korzystaj¹ce ze
œrodowiska podejmuj¹ dzia³ania i inwestycje maj¹ce na celu redukcjê zanieczyszczeñ, m.in. wdra¿anie
energooszczêdnych technologii, stosowanie paliw lepszej jakoœci, instalowanie urz¹dzeñ do redukcji
zanieczyszczeñ odznaczaj¹cych siê du¿¹ sprawnoœci¹. Dziêki tym dzia³aniom, pomimo sta³ego wzrostu
PKB od 2000 roku w województwie podkarpackim trend emisji g³ównych zanieczyszczeñ powietrza
utrzymywa³ siê na podobnym poziomie.
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Zmiany emisji SO2, NO2 i CO2 z zak³adów szczególnie uci¹¿liwych
w latach 2000-2007 na tle zmian PKB (Ÿród³o: GUS)
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Ograniczeniu zanieczyszczenia œrodowiska poprzez emisjê szkodliwych gazów i py³ów do
powietrza, sprzyja rozwój lokalnych Ÿróde³ energii odnawialnej. W 2006 roku w województwie
podkarpackim udzia³ elektrowni wodnych i Ÿróde³ odnawialnych w produkcji energii elektrycznej, stanowi³
nieca³e 6%, w tym ponad 5,5% energii wyprodukowane zosta³o w elektrowniach wodnych. W porównaniu
z rokiem 2000 w 2006 roku wielkoœæ produkcji energii w elektrowniach wodnych, zlokalizowanych
w województwie podkarpackim wzros³a o 25%.
Udzia³ produkcji energii elektrycznej z elektrowni wodnych
i Ÿróde³ odnawialnych w 2006 roku (Ÿród³o: GUS)

94,28%

5,52%

5,72%

Energia elektryczna ogó³em
Elektrownie wodne

0,2%
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Przyk³ady inwestycji zrealizowanych w celu ograniczania emisji zanieczyszczeñ do powietrza
w latach 2000-2007:

Blok parowo-gazowy EC Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
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•

Wy³¹czenie w 2000 r. z eksploatacji zak³adowej
elektrociep³owni Zak³adów Chemicznych „Organika
Sarzyna” Sp. z o.o. opalanej wêglem kamiennym. Zak³ady oraz miasto Nowa Sarzyna zasilone zosta³y
w ciep³o z nowoczesnej Elektrociep³owni Nowa Sarzyna Sp. z o.o., w której Ÿród³em energii cieplnej i elektrycznej jest gaz ziemny i olej opa³owy,

•

Zakoñczenie w 2000 r. w Firmie Oponiarskiej „Dêbica”
S.A. modernizacji ciep³owni zak³adowej. Nowoczesna
ciep³ownia gazowa, zaspokaja potrzeby Firmy oraz
pozwala na ogrzewanie czyst¹ ekologicznie energi¹
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•

•
•

•
•

•

•

•

•

1/3 czêœci licz¹cej 50 tys. mieszkañców Dêbicy. Dziêki temu wy³¹czono z eksploatacji wiele
przestarza³ych ciep³owni osiedlowych w mieœcie,
Prace modernizacyjne w Zespole Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce S.A. w latach 2000-2003,
których efektem by³ wzrost mocy zainstalowanych turbozespo³ów klasycznych o 64 MW oraz wzrost
sprawnoœci turbin w cyklu turbinowym. Modernizacja pozwoli³a na zwiêkszenie produkcji energetycznej o oko³o 93 GWh. Elektrownia wyposa¿ona zosta³a w najnowoczeœniejsze urz¹dzenia i technologie. Eksploatacja zmodernizowanej elektrowni wodnej pozwala wyprodukowaæ czyst¹ ekologicznie energiê, której produkcja w elektrowni cieplnej by³aby Ÿród³em emisji do atmosfery rocznie ok.
64 ton py³ów, 320 ton dwutlenku siarki oraz 32 tys. ton dwutlenku wêgla,
Uruchomienie w 2003 roku w Elektrociep³owni - Rzeszów S.A. - ciep³owniczego bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 100 MW i cieplnej 80 MJ/s,
Kompleksowa modernizacja systemu grzewczego w Nowej Dêbie, w wyniku której w 2003 roku
uruchomiona zosta³a nowoczesna kot³ownia na biomasê. Paliwo stanowi¹ zrêbki drzewne, wióry,
kora i trociny pochodz¹ce m. in. z pielêgnacji zieleni miejskiej i zak³adów drzewnych oraz wierzba
energetyczna z za³o¿onych w regionie plantacji,
Modernizacja w latach 2002-2004 w Elektrociep³owni Mielec Sp. z o.o. urz¹dzeñ elektrociep³owni
i oddanie do eksploatacji trzeciego turbozespo³u parowego o mocy 20,44 MW,
Wdro¿enie w Elektrowni „Stalowa Wola” S.A. w latach 2003-2004 procesu wspó³spalania biomasy
z wêglem kamiennym. W elektrowni biomasa stanowi 5-20% dodatek do wêgla kamiennego.
Zastosowane rozwi¹zania techniczne pozwalaj¹ na wykorzystanie biomasy w szerokim asortymencie
jakoœciowym i wymiarowym,
Uruchomienie w zak³adzie CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaœle w 2004 roku dopalacza
katalitycznego typu PYRO-KAT, przeznaczonego do dopalania gazów odlotowych ze zwi¹zków
organicznych z cystern kolejowych i samochodowych,
Zmiana przez Rzeszowsk¹ Gospodarkê Komunaln¹
Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne
w Rzeszowie w 2004 roku zasilania znacznej czêœci
autobusów miejskich z oleju napêdowego na gaz
ziemny CNG, co pozwoli³o na redukcjê emisji tlenku
wêgla, wêglowodorów, tlenku azotu i dwutlenku
wêgla,
Inwestycje przeprowadzone w Rafinerii JAS£O S.A.
w Jaœle w 2005 roku polegaj¹ce na: uruchomieniu
instalacji do spalania gazów resztkowych z instalacji
destylacji rurowo-wie¿owej ropy naftowej, modernizacji dopalacza katalitycznego gazów pooksydacyjnych, ograniczeniu emisji wêglowodorów do poAutobus miejski zasilany na gaz ziemny CNG
wietrza w wyniku zamontowania dachów p³ywaj¹cych
na 5 zbiornikach produktów naftowych, zmniejszeniu emisji siarkowodoru do powietrza w wyniku
zamontowania drugiego stopnia absorpcji siarkowodoru, wyeliminowaniu emisji fenolu poprzez
zastosowanie kwasu sulfonowego do produkcji detergentów, wyeliminowaniu emisji sadzy w wyniku
zastosowania reaktora wyposa¿onego w instalacjê do zraszania sadzy, ograniczeniu emisji py³ów
w wyniku wymiany cyklonów na multicyklony Lurgiego, zamontowaniu analizatorów cyrkonowych
tlenu zawartego w spalinach, pozwalaj¹cych na dok³adne prowadzenie procesu spalania paliwa
w kot³ach.
Inwestycja zrealizowana przez MPEC Przemyœl Sp. z o.o. w Ciep³owni „Zasanie” w 2006 roku
polegaj¹ca na zabudowie kot³a WR10 i przebudowie uk³adu hydraulicznego.
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III

HA£AS

Ha³as jest jednym z najbardziej odczuwalnych zagro¿eñ œrodowiska. Ze wzglêdu na
powszechnoœæ wystêpowania, du¿y obszar oddzia³ywania oraz liczbê ludnoœci nara¿onej na jego
oddzia³ywanie, najbardziej uci¹¿liwym Ÿród³em ha³asu w œrodowisku miejskim jest ha³as drogowy.
Wzrost liczby pojazdów osobowych i ciê¿arowych, wzmo¿ony ruch tranzytowy: towarowy
i osobowy powoduj¹ ci¹g³y wzrost poziomu
ha³asu w œrodowisku oraz zanieczyszczenie
atmosfery spalinami i py³ami. Staje siê to coraz
bardziej uci¹¿liwe dla ludnoœci mieszkaj¹cej
w otoczeniu dróg. Oddzia³ywanie ha³asu jest
szczególnie niekorzystne w porze nocnej.
Ochrona przed ha³asem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego
œrodowiska. Do realizacji tego celu s³u¿¹ instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony œrodowiska takie jak: pozwolenia,
programy ochrony œrodowiska, programy ochrony
przed ha³asem oraz rozwi¹zania techniczne
ukierunkowane na Ÿród³a lub minimalizuj¹ce
Ekrany akustyczne w Jaœle
oddzia³ywanie, np. ekrany akustyczne.
W ostatnich latach obserwuje siê w województwie podkarpackim dynamiczny wzrost liczby
pojazdów (osobowych, ciê¿arowych) oraz stopniowy spadek liczby ci¹gników. W latach najbli¿szych
nale¿y siê spodziewaæ dalszego znacz¹cego wzrostu liczby pojazdów, w szczególnoœci samochodów
osobowych.
Zmiany liczby zarejestrowanych pojazdów w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim,
przy za³o¿eniu, ¿e wartoœæ wskaŸników w 2000 roku równa jest 100% (Ÿród³o: GUS)
ogó³em
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W stosunku do 2000 roku, w roku 2007 liczba pojazdów ogó³em wzros³a o ponad 25%, w tym:
pojazdów osobowych o ponad 50% oraz pojazdów ciê¿arowych o 60%. Nast¹pi³ nieznaczny spadek
liczby ci¹gników o oko³o 1%. Wzrost liczby pojazdów samochodowych (zw³aszcza ciê¿arowych
wywo³uj¹cych znaczny ha³as) odgrywa istotn¹ rolê w kszta³towaniu klimatu akustycznego œrodowiska i
ma decyduj¹cy wp³yw na wysokie poziomy ha³asu komunikacyjnego w regionie.
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W latach 2000-2007 pomiarami ha³asu komunikacyjnego objêto ³¹cznie oko³o 443,0 km odcinków
dróg. Badania wykaza³y, ¿e najczêstsze i najwiêksze przekroczenia norm, zarówno dla pory dnia jak i nocy, wystêpuj¹ w s¹siedztwie centrów miast oraz najbardziej obci¹¿onych tras komunikacyjnych. W przebadanych w analizowanym okresie miastach (Rzeszów, £añcut, Le¿ajsk, Mielec, Jas³o, Krosno, Sanok,
Tarnobrzeg, Kolbuszowa, Nisko, Przeworsk, Przemyœl, Lubaczów, Stalowa Wola), najwiêkszy procent
d³ugoœci odcinków ulic, przy których emisja ha³asu przekracza³a poziom dopuszczalny okreœlony dla pory
dnia odnotowano w przedzia³ach 10-15 dB i 5-10 dB. W porze nocy najwiêcej przekroczeñ odnotowano
w przedzia³ach 10-15 dB oraz 15-20 dB. W latach 2000 i 2004 na niektórych odcinkach dróg odnotowano
przekroczenia powy¿ej 20 dB.

Pomiar ha³asu nocnego w Rzeszowie

Pomiar ha³asu dziennego w Rzeszowie

W kolejnych latach badania monitoringowe ha³asu prowadzono na ró¿nych odcinkach dróg w ró¿nych miastach. Na podstawie tych badañ, zauwa¿alne s¹ tendencje przesuniêcia rejestrowanych
poziomów dŸwiêków w kierunku ni¿szych przedzia³ów przekroczeñ. Pomimo spadkowego trendu,
dopuszczalne poziomy dŸwiêku przy g³ównych trasach komunikacyjnych województwa s¹ w dalszym
ci¹gu przekroczone.
W zwi¹zku ze wrastaj¹c¹ liczb¹ zarejestrowanych pojazdów, w szczególnoœci ciê¿arowych,
w najbli¿szych latach mo¿e nast¹piæ wzrost poziomów ha³asu komunikacyjnego.
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Procent zbadanych d³ugoœci odcinków ulic w miastach, przy których emisja ha³asu przekracza³a poziomy
dopuszczalne w porze dziennej w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: WIOŒ)
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Procent zbadanych d³ugoœci odcinków ulic w miastach, przy których emisja ha³asu przekracza³a poziomy
dopuszczalne w porze nocnej w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: WIOŒ)

0-5 dB

>5-10 dB

>10-15 dB

>15-20 dB

>20 dB

120

100

%

80

60

40

20

0
2000
rok 2001 brak danych

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

rok

W latach 2000-2007 badaniami ha³asu przemys³owego objêto ³¹cznie 336 obiektów. W wyniku
kontroli przekroczenie dopuszczalnych poziomów dŸwiêku w porze nocnej stwierdzono w 74 przypadkach (22%), natomiast przekroczenie dopuszczalnych norm w porze dziennej stwierdzono w 119
przypadkach (35%). Najwiêkszy odsetek przekroczeñ dopuszczalnych poziomów ha³asu w porach
dziennej i nocnej, stwierdzono w przedzia³ach dŸwiêku 0-5 dB oraz 5-10 dB. Zaobserwowano równie¿
znaczny odsetek przekroczeñ dopuszczalnych poziomów dŸwiêku w zakresie 10 - 15 dB dla pory
dziennej.
Na terenie województwa od 2003 roku nie stwierdzono przekroczeñ wiêkszych od 20 dB, zarówno
w porze dziennej jak i nocnej. Pomiary prowadzone w latach 2006 i 2007 nie wykaza³y przekroczeñ
dopuszczalnych poziomów ha³asu powy¿ej 10 dB w porze nocnej i powy¿ej 15 dB w porze dziennej.

HA£AS
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W analizowanym okresie zagro¿enie ha³asem przemys³owym wykaza³o trendy spadkowe. W 2007
roku nie odnotowano przekroczeñ dopuszczalnych poziomów dŸwiêku emitowanego przez zak³ady
przemys³owe w porze nocnej.
W skontrolowanych zak³adach pomiary wykaza³y spadek iloœci przekroczeñ dopuszczalnych norm
emisji ha³asu do œrodowiska, a notowane przekroczenia s¹ coraz mniejsze. Pozytywne zmiany s¹
wynikiem licznych inwestycji podjêtych przez zak³ady maj¹ce decyduj¹cy wp³yw na poziom ha³asu
przemys³owego w regionie.
Procent skontrolowanych obiektów przemys³owych przekraczaj¹cych poziomy dopuszczalne ha³asu
w porze nocnej w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: WIOŒ)
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Procent skontrolowanych obiektów przemys³owych przekraczaj¹cych poziomy dopuszczalne ha³asu
w porze dziennej w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: WIOŒ)
0-5 dB

>5-10 dB

>10-15 dB

>15-20 dB

>20 dB

90
80
70

%

60
50
40
30
20
10
0
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
rok

W latach 2000-2007 podjêto wiele dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia negatywnego
oddzia³ywania ha³asu na œrodowisko. W s¹siedztwie zabudowy przemys³owej oraz us³ugowej oraz
czêsto handlowej, realizowane by³y rozwi¹zania techniczne, prowadz¹ce do ograniczenia emisji
z punktowych Ÿróde³ ha³asu (modernizacje linii technologicznych oraz stosowanie obudów dŸwiêkoch³onnych). Podjêto tak¿e szereg inwestycji drogowych maj¹cych na celu poprawê infrastruktury
drogowej. Najwiêksze inwestycje dotyczy³y zmiany organizacji ruchu (budowa obwodnic, przebudowa
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dróg), poprawy stanu nawierzchni dróg oraz budowy akustycznych ekranów ochronnych. Wœród
g³ównych dzia³añ prowadzonych w latach 2000-2007 w celu poprawy infrastruktury drogowej
w województwie wymieniæ nale¿y:
• zmianê organizacji ruchu i modernizacjê trasy przelotowej w Nisku,
• poprawê infrastruktury drogowej w regionie, obszar po³udniowo-wschodni - Wielka Pêtla Bieszczadzka,
• poprawê infrastruktury drogowej w regionie, obszar centralny,
• przebudowê ulic powiatowych w centrum miasta Rzeszowa,
• przebudowê drogi powiatowej nr 1342R Sêdziszów M³p. - Zagórzyce - Wielopole Skrzyñskie,
• prace projektowe i uzgodnienia przedsiêwziêcia „Przebudowa ulic Rzeszowa w ci¹gu drogi krajowej
Nr 4”,
• zakoñczenie budowy obwodnicy miasta Jas³a w ci¹gu drogi krajowej nr 28,
• zakoñczenie budowy drogi obwodowej miasta G³ogowa M³p. w ci¹gu drogi krajowej nr 9,
• realizacjê kolejnego etapu budowy obwodnicy miasta Stalowa Wola,
• remont drogi krajowej nr 9 (skrzy¿owanie w Wide³ce),
• remont drogi krajowej nr 9 Radom - Rzeszów - Barwinek na odcinku Zwiêczyca - Boguchwa³a,
• przebudowê skrzy¿owania drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyœl w km 111+719 z drog¹ wojewódzk¹
Nr 835 Lublin - Grabownica Starzeñska,
• budowê drogi obwodowej miasta Pilzna w ci¹gu drogi krajowej nr 4,
• przebudowê dróg wojewódzkich: nr 871 Tarnobrzeg - Stalowa Wola, nr 985 Nagnajów - Dêbica na odc.
Nagnajów - Mielec, nr 992 Jas³o-Krempna na odcinku Krempna - Grab, nr 886 Domaradz - Sanok,
nr 877 odcinek Le¿ajsk - £añcut i dróg ³¹cznikowych, nr 872 na odcinku Baranów Sandomierski
- Majdan Królewski, nr 988 Babica -Warzyce na odcinku Twierdza - Warzyce,
• planowanie inwestycji budowy obwodnic miast: Ropczyce, Soko³ów M³p., Le¿ajsk, Przeworsk,
Jaros³aw,
• budowê ekranów akustycznych w Rzeszowie o ³¹cznej d³ugoœci ok. 7,4 km,
• budowê ekranu na wysokoœci zabudowañ w rejonie skrzy¿owania w Radymnie (150 m).

Ekrany akustyczne przy ulicy 3 Maja w Jaœle.
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IV

PROMIENIOWANIE
ELEKTROMAGNETYCZNE

W œrodowisku wystêpuj¹ pola elektromagnetyczne naturalne oraz pola pochodz¹ce ze
Ÿróde³ sztucznych. Naturalne pola elektromagnetyczne w œrodowisku wystêpowa³y zawsze i s¹
nieod³¹cznym, kszta³tuj¹cym go elementem, natomiast pola elektromagnetyczne sztuczne pojawi³y siê stosunkowo niedawno, bo pod koniec XIX
wieku.
Wraz z rozwojem techniki œrodowisko,
a wraz z nim cz³owiek, eksponowani zostali na oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych o ró¿nych
czêstotliwoœciach, pochodz¹cych od wszelkiego
rodzaju urz¹dzeñ i instalacji, wykorzystywanych
w przemyœle, jak i tych powszechnie u¿ywanych
przez cz³owieka.
Liczba sztucznych Ÿróde³ promieniowania
Stacja elektroenergetyczna
elektromagnetycznego corocznie wzrasta, dlatego z punktu widzenia ochrony zdrowia ludzi oraz
ochrony œrodowiska, konieczne jest œledzenie zmian poziomów promieniowania elektromagnetycznego
w œrodowisku. Zadanie to nale¿y do Inspekcji Ochrony Œrodowiska i ma na celu zapewnienie ochrony
ludnoœci przed skutkami ponadnormatywnego oddzia³ywania pól elektromagnetycznych.
Rozró¿nia siê dwa rodzaje promieniowania elektromagnetycznego; jonizuj¹ce, które w przypadku
intensywnego oddzia³ywania, mo¿e uszkodziæ strukturê biologiczn¹ komórek oraz promieniowanie
niejonizuj¹ce, nie wywo³uj¹ce reakcji w organizmach ¿ywych, pod warunkiem, ¿e zachowane s¹
dopuszczalne poziomy promieniowania.
Promieniowanie niejonizuj¹ce mo¿e oddzia³ywaæ negatywnie na organizm ludzki, a stopieñ
oddzia³ywania zale¿ny jest od natê¿enia i czêstotliwoœci pól elektromagnetycznych oraz czasu
ekspozycji na dzia³anie tych pól. Promieniowanie elektromagnetyczne, pochodz¹ce od ró¿nych Ÿróde³,
mo¿e siê na siebie nak³adaæ i wystêpowaæ poza bezpoœrednim otoczeniem tych Ÿróde³, osi¹gaj¹c
poziom uznawany za aktywny pod wzglêdem biologicznym.
Pola elektromagnetyczne s¹ czynnikiem powszechnie wystêpuj¹cym w œrodowisku naszego ¿ycia
i niemo¿liwe jest ich wyeliminowanie. W przypadku ponadnormatywnych oddzia³ywañ pól elektromagnetycznych konieczne jest ograniczanie ich poziomów
Udzia³ Ÿróde³ promieniowania
poprzez dzia³ania techniczne, organizacyjne i prawne.
elektromagnetycznego w badaniach
Badania poziomów pól elektromagnetycznych w œrodomonitoringowych PEM prowadzonych
wisku
w ramach Pañstwowego Monitoringu Œrodowiska, WIOŒ
w latach 2005-2007 na obszarze
województwa podkarpackiego
w Rzeszowie rozpocz¹³ w 2005 roku. W latach 2005-2007 na
obszarze województwa podkarpackiego badaniami objêto oto14,3%
czenie 34 stacji bazowych telefonii komórkowych, 8 obiektów
elektroenergetycznych (stacje i linie elektroenergetyczne) oraz
7 radiowo-telewizyjnych stacji nadawczo-odbiorczych.
W okresie 2005-2007 w otoczeniu badanych stacji bazowych telefonii komórkowych, w miejscach dostêpnych dla lud16,3%
noœci, nie stwierdzono przekroczeñ dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych. Pomierzone wartoœci parametrów
charakteryzuj¹cych oddzia³ywanie pól elektromagnetycznych
by³y bardzo niskie i dla sk³adowej elektrycznej pola by³y
w wiêkszoœci przypadków mniejsze od 4 V/m przy wartoœci
69,4%
dopuszczalnej wynosz¹cej 7 V/m.
Na wykresach przedstawiono œrednie wartoœci sk³adowej
elektrycznej
pola elektromagnetycznego badanej w otoczeniu
stacje bazowe telefonii komórkowych
poszczególnych
obiektów lub typów obiektów w kolejnych
obiekty elektroenergetyczne
latach.
nadawczo odbiorcze stacje RTV
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Œrednie wartoœci sk³adowej elektrycznej pola Ep (V/m) badanej w otoczeniu stacji bazowych
telefonii komórkowych na obszarze woj. podkarpackiego w latach 2005-2007
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Œrednie wartoœci sk³adowej elektrycznej pola Ep (V/m) badanej w otoczeniu radiowo-telewizyjnej
stacji nadawczej Sucha Góra w Czarnorzekach, gm. Korczyna w latach 2006 i 2007
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Œrednie wartoœci sk³adowej elektrycznej pola Ep (kV/m) badanej w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych
na obszarze woj. podkarpackiego w latach 2005-2007
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Przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM w zakresie sk³adowej elektrycznej pola i gêstoœci
mocy pola, stwierdzono w miejscach dostêpnych dla ludnoœci w rejonie stadionu sportowego przy ul.
Kusociñskiego w Mielcu, gdzie zlokalizowanych jest kilka Ÿróde³ promieniowania elektromagnetycznego
(stacje bazowe telefonii komórkowych oraz przekaŸniki radiowe).
W zwi¹zku ze stwierdzonymi przekroczeniami, Starosta Mielecki podj¹³ dzia³ania maj¹ce na celu
doprowadzenie do obni¿enia poziomów PEM w tym rejonie.
Wyniki pomiarów przeprowadzonych w otoczeniu obiektów elektroenergetycznych, nie wykaza³y
przekroczeñ wartoœci dopuszczalnej sk³adowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynosz¹cej
10 kV/m dla miejsc dostêpnych dla ludnoœci, ale w kilku przypadkach by³y wy¿sze od wartoœci dopuszczalnej 1 kV/m, okreœlonej dla terenów przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹. Takie wartoœci
sk³adowej elektrycznej pola elektromagnetycznego powszechnie wystêpuj¹ w otoczeniu obiektów
elektroenergetycznych.
W kolejnych latach WIOŒ w Rzeszowie bêdzie prowadzi³ badania poziomów pól elektromagnetycznych w trzyletnich cyklach badawczych, w 135 punktach pomiarowych zlokalizowanych ³¹cznie
na trzech rodzajach obszarów w województwie: obszarach wiejskich, miastach o liczbie ludnoœci
wiêkszej od 50 tys. oraz w mniejszych miastach. Badania te pozwol¹ na kompleksow¹ ocenê poziomów
pól elektromagnetycznych na poszczególnych rodzajach obszarów oraz na terenie ca³ego województwa.

Linie elektroenergetyczne,
m. ¯o³ynia

Stacja bazowa telefonii
komórkowej w okolicach Rani¿owa

PrzekaŸniki radiowe na wie¿y
oœwietleniowej stadionu w Mielcu

Podstawowym dokumentem dotycz¹cym ochrony ludnoœci przed polami elektromagnetycznymi
w Unii Europejskiej, jest przyjêta w dniu 12 lipca 1999 roku Rekomendacja Rady Europejskiej w sprawie
ograniczenia ekspozycji pól elektromagnetycznych o czêstotliwoœciach od 0 Hz do 300 GHz na ludnoœæ.
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych przyjête w zaleceniach ICNIRP uwzglêdniaj¹
odpowiedni zapas bezpieczeñstwa, który wyklucza mo¿liwoœæ wystêpowania negatywnych skutków
zdrowotnych.
W Polsce podstawowym Ÿród³em prawa w zakresie ochrony œrodowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizuj¹cym jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
œrodowiska, zgodnie z któr¹ ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na utrzymaniu poziomów pól elektromagnetycznych poni¿ej dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach oraz na
zmniejszaniu poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych gdy nie s¹ one dotrzymane.

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE
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WODY I GOSPODARKA
WODNO-ŒCIEKOWA

W województwie podkarpackim od 2005 roku rozpoczêto prace nad wdra¿aniem nowego systemu
monitoringu wód opartego na za³o¿eniach Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE oraz uwzglêdniaj¹cego sposób u¿ytkowania wód i charakter ich zagro¿enia lub ochrony.
Od kilku lat realizowane s¹ sukcesywnie prace maj¹ce na celu poprawê jakoœci wód powierzchniowych poprzez realizacjê Krajowego Programu Oczyszczania Œcieków Komunalnych.
Dzia³ania polegaj¹ce z jednej strony na monitorowaniu stanu wód, z drugiej zaœ zmierzaj¹ce do poprawy stanu tych czêœci wód, które obci¹¿one s¹ najwiêkszym ³adunkiem zanieczyszczeñ maj¹ na celu
zapewnienie osi¹gniêcia do koñca 2015 roku dobrego stanu wszystkich czêœci wód, do czego zobowi¹zuje Ramowa Dyrektywa Wodna - nadrzêdny akt prawny w stosunku do polskich regulacji w zakresie
gospodarowania wodami.

Pobór wód i odprowadzanie œcieków
Na terenie województwa znacz¹c¹ presjê na wody powierzchniowe wywiera sektor komunalny
i w mniejszym stopniu sektor przemys³owy. G³ówne Ÿród³a zanieczyszczeñ skupiaj¹ siê w du¿ych oœrodkach miejsko-przemys³owych, takich jak Rzeszów, Dêbica, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Nowa Sarzyna,
Krosno, Jas³o i Przemyœl. Presja ze strony sektora przemys³owego to przede wszystkim znacz¹ce
pobory wód na cele ch³odnicze oraz ryzyko emisji substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska
wodnego (np. zwi¹zki fenolowe).
W gospodarce komunalnej znacz¹ce presje stanowi¹ pobory wody przeznaczonej do spo¿ycia
i emisja œcieków z oczyszczalni komunalnych, w szczególnoœci w zlewni rzek Wis³oka i Wis³ok. Rolnictwo
województwa nie wywiera istotnego wp³ywu na jakoœæ wód powierzchniowych; na jego obszarze nie
zidentyfikowano obszarów szczególnie nara¿onych na zanieczyszczenia azotanami pochodz¹cymi ze
Ÿróde³ rolniczych.
W ostatnich latach w województwie podkarpackim odnotowuje siê zmniejszenie presji zarówno ze
strony przemys³u, jak i gospodarki komunalnej. Pobór wód w sektorze komunalnym utrzymuje siê na
zbli¿onym poziomie.
Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej ogranicza siê w województwie podkarpackim
emisje z punktowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ oraz emisjê z obszarów nieskanalizowanych.
Od kilku lat na Podkarpaciu trwaj¹ prace polegaj¹ce na budowie, rozbudowie i modernizacji
zbiorczych sieci kanalizacyjnych i komunalnych oczyszczalni œcieków. Dziêki tym inwestycjom, maleje
w województwie presja ze strony nieoczyszczanych œcieków komunalnych. Problemem wci¹¿ pozostaje
niedostateczna ochrona przed skutkami powodzi i suszy.
G³ównym Ÿród³em zaopatrzenia ludnoœci i przemys³u województwa podkarpackiego w wodê s¹
wody powierzchniowe. Wielkoœæ poboru wód na komunalnych ujêciach powierzchniowych województwa
3
wynios³a w 2007 roku 42,8 hm . Udzia³ wód podziemnych w zaopatrzeniu ludnoœci województwa w wodê
wynosi oko³o 47% i odsetek ten decyduje o ostatnim miejscu Podkarpacia w kraju w dostêpnoœci do
zasobów wód podziemnych. Istotnym problemem województwa jest niezadowalaj¹ca jakoœæ wód
powierzchniowych, która ma swoje odzwierciedlenie w wysokich kosztach uzdatniania wody przeznaczonej do spo¿ycia. W latach 2000-2007 widoczny jest wzrost poboru wód ogó³em, spowodowany wzros3
tem poboru wody w sektorze przemys³owym. Maksymaln¹ wielkoœæ poboru (338,2 hm ) odnotowano
w 2005 roku, natomiast najmniejsz¹ iloœæ wody pobranej ogó³em odnotowano w 2001 roku i wynios³a ona
3
3
273,1 hm . W 2007 roku iloœæ pobranej wody wynios³a ogó³em 300,8 hm .
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Ujêcie wody dla miasta Mielca, m. Wojs³aw

Punkt pomiarowo-kontrolny powy¿ej ujêcia
wody dla miasta Dêbica, m. Podgrodzie

Pobór wód na potrzeby gospodarki narodowej i ludnoœci w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim
(Ÿród³o: GUS)
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Do 2005 roku wielkoœæ poboru wody na cele produkcyjne mia³a charakter spadkowy, natomiast w
2005 roku znacz¹co wzros³a, co spowodowane by³o rekultywacj¹ w kierunku wodnym wyrobiska
pokopalnianego powsta³ego na terenie Kopalni Siarki „Machów” S.A. w Tarnobrzegu. Wype³nianie
wyrobiska wod¹ z rzeki Wis³y kontynuowano w latach 2006-2007, pobrano jednak mniejsze iloœci wody.
Wielkoœæ poboru wody w gospodarce komunalnej w latach 2000-2007 utrzymywa³a siê na
podobnym poziomie, pomimo postêpuj¹cej rozbudowy sieci wodoci¹gowej, co œwiadczy o bardziej
efektywnym i oszczêdniejszym gospodarowaniu wod¹. Tak¿e w rolnictwie i leœnictwie wielkoœæ poboru
wody utrzymywa³a siê na podobnym poziomie, pocz¹wszy od roku 2001. Wzrost poziomu poboru wód w
stosunku do 2000 roku wynika z faktu, ¿e od 2001 roku dane GUS uwzglêdniaj¹ równie¿ informacje
przekazywane przez jednostki organizacyjne rybactwa.
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G³ówne ujêcia wód powierzchniowych w województwie podkarpackim
Lp.

Rzeka

Nazwa ujêcia

Eksploatator

1.

Wis³oka

2.

Wis³oka

3.
4.
5.
6.

Wis³oka
San
San
San

7.

San

Ujêcie dla miasta
Jas³a
Ujêcie dla miasta
Dêbica
Wojs³aw
Solina Zapora
Zas³aw
Trepcza
Ujêcie dla miasta
Przemyœl

8.

San

Ujêcie dla miasta
Jaros³aw

PWiK w Jaros³awiu Sp. z o.o.

9.

Jasio³ka

10.
11.
12.

Wis³ok
Wis³ok
Wis³ok

Szczepañcowa
Sieniawa

MPGK Sp. z o.o. w Kroœnie

Iskrzynia
Zwiêczyca

MPWiK w Rzeszowie Sp. z o.o.

MPGK w Jaœle
Wodoci¹gi Dêbickie Sp. z o.o.
MPGK Sp. z o.o. w Mielcu
MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych
Sanockie Przedsiêbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Przedsiêbiorstwo Wodoci¹gów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyœlu

Ujêcia wód powierzchniowych i podziemnych w jednolitych czêœciach wód
w województwie podkarpackim
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W województwie podkarpackim maleje presja ze strony
œcieków wymagaj¹cych oczyszczania. Wraz z budow¹ nowych
oczyszczalni zmniejsza siê emisja nieoczyszczanych i niedostatecznie oczyszczanych œcieków przemys³owych i komunalnych. W 2007 roku iloœæ œcieków wymagaj¹cych oczyszczania by³a w stosunku do roku 2000 ponad 20% mniejsza
3
i wynios³a 72,6 hm . W latach 2000-2003 emisja œcieków wymagaj¹cych oczyszczania stopniowo zmniejsza³a siê i zmala³a
3
do 72,2 hm w roku 2003. Od roku 2003 emisja tych œcieków
utrzymuje siê w przybli¿eniu na tym samym poziomie, co przy
wzrastaj¹cej d³ugoœci sieci kanalizacyjnej œwiadczy o bardziej
oszczêdnym gospodarowaniu wod¹. Emisja nieoczyszczanych
œcieków zmala³a w okresie 2000-2007 o ponad 40%. Widoczny
spadek odnotowano w iloœci œcieków oczyszczanych chemicznie, co œwiadczy o bardziej efektywnym gospodarowaniu wod¹
Urz¹dzenia bloku przeróbki osadów œcieko- w sektorze przemys³owym województwa.

wych na oczyszczalni œcieków w Rzeszowie

Œcieki przemys³owe i komunalne wymagaj¹ce oczyszczania ogó³em odprowadzane do wód lub do ziemi w latach
2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
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Iloœæ œcieków oczyszczanych mechanicznie zmniejsza³a
siê stopniowo do roku 2003. W 2000 roku wynosi³a 16,2 hm3,
a w 2003 i w 2004 roku by³a o ponad 7 hm3 mniejsza i wynosi³a
8,9 hm3. Od 2005 roku iloœæ œcieków oczyszczanych mechanicznie utrzymuje siê na poziomie oko³o 10 hm3.
W latach 2000-2004 obni¿y³a siê iloœæ œcieków oczyszczanych biologicznie. W 2005 roku nast¹pi³ znacz¹cy spadek
iloœci œcieków oczyszczanych biologicznie, przy jednoczesnym
wzroœcie œcieków oczyszczanych na oczyszczalniach stosuj¹cych proces podwy¿szonego usuwania zwi¹zków biogennych. W województwie wzros³a w ostatnich latach liczba oczyszczalni œcieków stosuj¹cych podwy¿szone usuwanie biogenów. W zwi¹zku z realizacj¹ Krajowego Programu Oczyszczania Œcieków Komunalnych przewiduje siê wzrost iloœci œcieków wymagaj¹cych oczyszczania i wzrost iloœci œcieków oczyszczanych metodami podwy¿szonego usuwania biogenów.
Laguna hydroponiczna oczyszczalnia
Jedlicze
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Oczyszczanie œcieków przemys³owych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi
w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
mechaniczne
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Wed³ug danych GUS, województwo podkarpackie jest jednym z województw, w którym zu¿ycie
nawozów sztucznych jest najmniejsze, co jest korzystne z punktu widzenia niewielkiego zagro¿enia wód
zanieczyszczeniami obszarowymi ze Ÿróde³ rolniczych.
W latach 2000-2005 w województwie podkarpackim widoczny jest wyraŸny wzrost zu¿ycia nawozów sztucznych kg/ha NPK z maksymaln¹ wartoœci¹ 66,1 kg/ha u¿ytków rolnych w roku gospodarczym 2004/2005 roku. W stosunku do roku gospodarczego 2004/2005 w roku 2005/2006 zaobserwowaæ
mo¿na spadek zu¿ycia nawozów sztucznych ogó³em (o oko³o 7%) oraz znacz¹cy spadek zu¿ycia
nawozów wapniowych (a¿ o ponad 90%). Ten spadkowy trend wynika w du¿ym stopniu z zaprzestania
dotowania i dofinansowania nawo¿enia wapniowego. Jest to zjawisko niekorzystne z uwagi na to, ¿e
sprzyja dalszemu zakwaszeniu gleb. W roku gospodarczym 2005/2006 zauwa¿alny jest nieznaczny
spadek zu¿ycia obornika. W stosunku do roku gospodarczego 2005/2006, w roku 2006/2007 zu¿ycie
nawozów ogó³em wzros³o o 5%, natomiast zu¿ycie nawozów wapniowych o oko³o 60%. Zaznaczyæ
nale¿y, ¿e w województwie podkarpackim problem zanieczyszczenia wód azotanami pochodz¹cymi ze
Ÿróde³ rolniczych nie wystêpuje, tak jak ma to miejsce w innych regionach Polski oraz regionach takich
krajów jak Niemcy, Francja (dwukrotnie wy¿sze zu¿ycie nawozów azotowych ni¿ w Polsce).
Zu¿ycie nawozów sztucznych (NPK), wapniowych i obornika w przeliczeniu na czysty sk³adnik
w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
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W województwie podkarpackim sukcesywnie wzrasta liczba oczyszczalni œcieków oraz d³ugoœæ
sieci kanalizacyjnej, co sprawia, ¿e z roku na rok coraz wiêksza liczba ludnoœci korzysta z oczyszczalni
œcieków. W 2007 roku liczba ludnoœci korzystaj¹cej z oczyszczalni œcieków wzros³a w stosunku do 2000
roku o ponad 30%. W latach 2000-2004 wzrasta³a liczba ludnoœci korzystaj¹cej z oczyszczalni
biologicznych oraz oczyszczalni stosuj¹cych metody podwy¿szonego usuwania biogenów, mala³a
natomiast liczba ludnoœci korzystaj¹cej z ma³o efektywnych oczyszczalni mechanicznych.
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Ludnoœæ korzystaj¹ca z oczyszczalni œcieków w latach 2000-2007
w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
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W roku 2005 zmala³a liczba korzystaj¹cych z oczyszczalni biologicznych, na rzecz korzystaj¹cych
z wysokosprawnych metod oczyszczania œcieków. W roku 2006 zaobserwowaæ mo¿na nieznaczny
wzrost liczby korzystaj¹cych z oczyszczalni biologicznych oraz dalszy wzrost liczby ludnoœci korzystaj¹cej z nowoczesnych oczyszczalni œcieków. Trend taki bêdzie utrzymywa³ siê w przysz³oœci w zwi¹zku
z rozbudow¹ sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, modernizacj¹ istniej¹cych oczyszczalni œcieków oraz budow¹ nowych obiektów.

Najwiêksze oczyszczalnie œcieków w województwie podkarpackim

Lp.
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1.

Rzeszów

2.

Przemyœl
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Krosno
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Stalowa Wola
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Jaros³aw
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Sanok
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Le¿ajsk

8.

Nowa Sarzyna

9.

Dêbica

10.

Jas³o

11.

Tarnobrzeg
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oczyszczalni
podwy¿szone
usuwanie
biogenów
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usuwanie
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28200
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Zmodernizowana oczyszczalnia œcieków w Przemyœlu

Komunalne oczyszczalnie œcieków, oczyszczalnie œcieków w zak³adach przemys³owych oraz projektowane
komunalne oczyszczalnie œcieków (KPOŒK) w jednolitych czêœciach wód w województwie podkarpackim
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Realizuj¹c postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej, celem poprawy stanu wód powierzchniowych w województwie podkarpackim, w latach 2000-2007 prowadzono intensywne prace, zwi¹zane
z porz¹dkowaniem gospodarki œciekowej, które obejmowa³y rozbudowê sieci kanalizacyjnych (w szczególnoœci na obszarach wiejskich), budowê nowoczesnych oczyszczalni œcieków oraz modernizacjê
istniej¹cych oczyszczalni.
• W latach 2000-2007 d³ugoœæ sieci kanalizacyjnej w województwie wzros³a o ponad 120%. Do
eksploatacji oddano 46 komunalnych biologicznych oczyszczalni œcieków, w tym 10 oczyszczalni
z podwy¿szonym usuwaniem biogenów (PUB). Najwiêksze z nich to oczyszczalnie z podwy¿szonym
usuwaniem biogenów w Mielcu, Ropczycach, Lesku, Wierzawicach, Chmielniku, Sieniawie.
• W województwie przyst¹piono do realizacji du¿ych projektów wspó³finansowanych z funduszy UE:,
m.in. Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/009 „Modernizacja oczyszczalni œcieków w Przemyœlu”, Projekt
ISPA Nr 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporz¹dkowanie systemu zbierania i oczyszczania œcieków w Mielcu“, Projekt Funduszu Spójnoœci 2004/PL/16/C/PE/021 „Program gospodarki wodno-œciekowej
w Tarnobrzegu“, „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”.
• Znacz¹ca czêœæ zrealizowanych inwestycji wykonana zosta³a w ramach Krajowego Programu
Oczyszczania Œcieków Komunalnych.
• W 2000 roku prowadzono prace nad dokumentem „Strategia rozwoju województwa podkarpackiego
na lata 2000-2006”, w którym stan zabezpieczenia województwa przed powodziami oceniono jako z³y.
W ramach rozwoju ma³ej retencji wodnej w województwie i ochrony przed powodzi¹, opracowana
zosta³a „Synteza programów ma³ej retencji wodnej dla województwa podkarpackiego na lata 20002015”. W zwi¹zku z realizacj¹ tego zadania w ostatnich latach wybudowano 11 zbiorników ma³ej
retencji w miejscowoœciach: ¯o³ynia, Wólka Soko³owska, G³uchów, Dyl¹gówka, Blizne, Grodzisko
Dolne (Zb. Czyste), Trzciana (Zb. Dyndy), Cewków, Góra Ropczycka i Majdan Królewski.
W najbli¿szych latach kontynuowane bêd¹ prace prowadzone w ramach Krajowego Programu
Oczyszczania Œcieków Komunalnych, tak by do koñca 2015 roku osi¹gniêty zosta³ dobry stan wszystkich
czêœci wód w województwie. Wœród najwa¿niejszych zadañ wymieniæ nale¿y przede wszystkim
uporz¹dkowanie gospodarki œciekowej w œrodkowym biegu rzeki Wis³ok, w dolinie rzeki Stobnica oraz
w rejonie miasta Dêbica.

Jakoœæ wód powierzchniowych p³yn¹cych
Województwo podkarpackie pod wzglêdem hydrograficznym po³o¿one jest w dorzeczu górnej
Wis³y i odwadniane przez system rzeczny Wis³oki i Sanu, du¿ych prawobrze¿nych dop³ywów Wis³y.
Niewielki obszar województwa nale¿y do dorzecza Dniestru. Warunki naturalne województwa sprawiaj¹,
¿e wystêpuj¹ tutaj cieki o charakterze podgórskim i nizinnym, a na zmiany ich jakoœci decyduj¹cy wp³yw
ma stopieñ i rodzaj zagospodarowania terenu oraz przestrzenne rozmieszczenie komunalnych i przemys³owych Ÿróde³ zanieczyszczeñ. Sieæ rzeczna w województwie jest doœæ gêsta, szczególnie w obszarach górskich i podgórskich oraz zasobna w wodê. Wody powierzchniowe s¹ znacz¹cym Ÿród³em
zaopatrzenia w wodê ludnoœci i gospodarki.
Od 2004 roku trwa w Polsce proces wdra¿ania postanowieñ Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE, okreœlaj¹cej zasady gospodarowaniu wodami w Unii Europejskiej. G³ównym celem
zintegrowanych dzia³añ jest ochrona przed dalszym pogarszaniem i zapewnienie poprawy stanu œro-

San w Sanoku
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Wis³ok w Tryñczy

Strwi¹¿ w Kroœcienku
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dowiska wodnego. Szczególn¹ rolê w Dyrektywie odgrywa monitoring stanu wód jako narzêdzie w okreœlaniu kierunków dzia³añ na obszarze dorzecza i gospodarowania zasobami wodnymi. Badania monitoringowe prowadzone s¹ w jednolitych czêœciach wód powierzchniowych, tj. wydzielonych w systemie
hydrograficznym jednostkach, dla których opracowywane bêd¹ programy wodno-œrodowiskowe.
W 2007 roku rozpoczêto realizacjê ustalonego na lata 2007-2009 programu monitoringu stanu
wód, uwzglêdniaj¹cego wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej zarówno co do celów monitoringu, jak
i sposobu jego prowadzenia. Badania prowadzono w nowej, diagnostycznej i operacyjnej sieci punktów
pomiarowych i realizowano w nich nowe programy badawcze, inne ni¿ w latach poprzednich. Przy tworzeniu sieci pomiarowych i programów badawczych uwzglêdnione zosta³y obowi¹zki monitoringowe wynikaj¹ce z innych dyrektyw unijnych.
Zgodnie z Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹, do oceny stanu ekologicznego wód niezbêdne jest wykonanie badañ elementów biologicznych, fizykochemicznych oraz hydromorfologicznych. W 2007 roku,
z uwagi na trwaj¹ce prace przy opracowywaniu i wdra¿aniu nowych metod badañ biologicznych oraz
nowych metod oceny stanu wód, monitoring zrealizowany zosta³ w niepe³nym zakresie. Nie zosta³y tak¿e
zakoñczone prace legislacyjne w zakresie przepisów dotycz¹cych sposobu oceny stanu wód. W takiej
sytuacji, ocenê jakoœci wód powierzchniowych za 2007 rok wykonano w oparciu o stosowane od 2004
roku zasady, uwzglêdniaj¹ce 5 klas jakoœci wód zdefiniowanych nastêpuj¹co:
I klasa

wody bardzo dobrej jakoœci

III klasa

wody zadowalaj¹cej jakoœci

II klasa

wody dobrej jakoœci

IV klasa

wody niezadowalaj¹cej jakoœci

V klasa

wody z³ej jakoœci

Rzeki w po³udniowej czêœci województwa, na terenach o du¿ym zalesieniu i niewielkiej koncentracji Ÿróde³ antropogenicznych, charakteryzuj¹ siê dobr¹ i zadowalaj¹c¹ jakoœci¹. Wraz ze
wzrostem udzia³u w zlewniach terenów zabudowanych oraz terenów u¿ytkowanych rolniczo, nastêpuje
spadek jakoœci wód w rzekach, szczególnie w rzekach bêd¹cych odbiornikami œcieków komunalnych
i przemys³owych. Wody wiêkszoœci rzek badanych w 2007 roku odznacza³y siê niezadowalaj¹c¹ jakoœci¹
(46,8% punktów pomiarowych w IV klasie) i zadowalaj¹c¹ jakoœci¹ (29,8% punktów pomiarowych
w III klasie). Nie stwierdzono wód bardzo dobrej jakoœci, natomiast wody dobrej jakoœci (II klasa) oznaczono w 4,3% punktów pomiarowych. Jako wody z³ej jakoœci (V klasa) sklasyfikowano wody badane w 19,1% punktów pomiarowych. Do najbardziej zanieczyszczonych cieków (6 i wiêcej wskaŸników
w V klasie) zaliczono: Rzekê, Wis³ê i Babulówkê.
O niskiej jakoœci badanych wód decydowa³y g³ównie zanieczyszczenia mikrobiologiczne (liczba
bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu ka³owego). Z³y stan sanitarny (IV i V klasa) stwierdzono
w 93% punktów pomiarowych. Najkorzystniejsze wartoœci wskaŸników mikrobiologicznych (III klasa)
oznaczono w górnym biegu Wis³oki i Wis³oka oraz w Szewni, niewielkim lewobrze¿nym dop³ywie
œrodkowego biegu Sanu.
Na wynik klasyfikacji czêsto wp³yw mia³y tak¿e wskaŸniki: barwa, zawiesina, azot Kjeldahla
wskaŸniki tlenowe (ChZT-Cr, BZT5, ChZT-Mn) i chlorofil. Wskazuj¹ one na zanieczyszczenie wód
g³ównie ze Ÿróde³ komunalnych, jak równie¿ na oddzia³ywanie zanieczyszczeñ obszarowych.
W badanych rzekach zawartoœæ substancji organicznych w 68% wszystkich punktów pomiarowych
nie przekroczy³a poziomu zadowalaj¹cego ustalonego dla III klasy jakoœci. Wy¿sze stê¿enia tych
substancji stwierdzono w nastêpuj¹cych ciekach: Wis³a, Zgórska Rzeka, œrodkowy i dolny bieg Wis³oki,
Ostra, Rzeka, Babulówka, Przyrwa, ujœciowy odcinek Wiszni, Szk³o, Jod³ówka.
Stê¿enia zwi¹zków biogennych (zwi¹zków azotu i fosforu) przekraczaj¹ce wartoœci graniczne,
okreœlone dla III klasy jakoœci, stwierdzono w 25% punktów pomiarowych. Najczêœciej w tej grupie
wskaŸnikowej o niekorzystnej klasyfikacji decydowa³ azot Kjeldahla. Stê¿enia fosforanów jedynie
w 3 punktach pomiarowych odpowiada³y klasie ni¿szej ni¿ III. Spoœród badanych rzek najbardziej
zanieczyszczone zwi¹zkami biogennymi to: Babulówka, Rzeka i Morwawa.
Du¿e zasolenie, na poziomie V klasy jakoœci, charakteryzowa³o wody Wis³y oraz rzeki Szk³o.
Zawartoœæ metali (w tym metali ciê¿kich) w podkarpackich rzekach jest niewielka. Poziom II klasy
najczêœciej przekracza³ wapñ i mangan, sporadycznie ¿elazo. Spoœród badanych wskaŸników
charakteryzuj¹cych obecnoœæ w wodach zanieczyszczeñ pochodzenia przemys³owego, zastrze¿enia
budzi³y fenole, które stwierdzono w Wis³oce i Trzeboœnicy.
Wysokie stê¿enia chlorofilu, jednego ze wskaŸników ¿yznoœci wód, odnotowano w Wiœle, na
ujœciowym odcinku Wis³oki, w dolnym biegu Wis³oka oraz w rzece Szk³o.
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Klasyfikacja jakoœci powierzchniowych wód p³yn¹cych badanych w 2007 roku
Lp.

Kod jednolitej
czêœci wód
powierzchniowych

Rzeka

Punkt
pomiarowy

Km
rzeki

Klasa
jakoœci
wód1/

Przydatnoœæ wód
do celów
do bytowania
pitnych2/
ryb3/

DORZECZE WIS£Y
Zlewnia nr 217: WIS£A OD NIDY DO WIS£OKI

1.

PLRW200017217469

0,9

V

-

nieprzydatne

220,8

V

-

nieprzydatne

146,3
131,2
108,6
3,0
61,7
0,6
1,6
21,5
3,0

II
III
III
III
IV
V
V
IV
IV

A3
A3
A3
-

karpiowate
karpiowate
karpiowate
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne

2,7
26,6
8,7

V
IV
V

-

nieprzydatne
nieprzydatne
-

352,0

III
-

A2

karpiowate
karpiowate

304,0
266,8
0,4
183,9

III
IV
IV
III

A3

nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne

22,5
1,1

III
III

-

nieprzydatne
nieprzydatne

8,2
0,8
32,5
4,0
48,4
3,0
0,5

III
IV
IV
IV
IV
IV
III

-

nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne

30.

PLRW20001222613

Wis³ok

178,6

III

-

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

PLRW20000226159
PLRW200014226499
PLRW20001222629
PLRW2000122263149
PLRW200012226329
PLRW200012226332
PLRW200014226499

Wis³ok - zbiornik zaporowy Besko
Besko
Wis³ok
Iskrzynia
Morwawa
Krosno-Kopalnia
Œl¹czka
Krosno
Lubatówka
Sporne
Marcinek
Bratkówka
Wis³ok

167,6
1,0
0,3
0,8
2,5
128,3

III
V
V
IV
II
IV

38.
39.
40.

PLRW200015226559

Wis³ok

Zwiêczyca

67,9

IV

D¹brówki
Tryñcza

36,8
5,8

IV
IV

A2
poza
kategori¹
-

³ososiowate
i karpiowate
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne

Grzêba

2,2

IV

-

nieprzydatne

Stary Lubliniec
Wólka Tanewska

13,4
0,8

IV
III

-

nieprzydatne
nieprzydatne

Ch³opska Wola
Kêpa Rzeczycka
Wola Rzeczycka
Wrzawy

1,2
3,5
1,0
4,0

IV
IV
V
IV

-

nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne

Prusie
DORZECZE DNIESTRU

69,4

IV

-

-

Kroœcienko

83,0

III

-

nieprzydatne

2.

PLRW20001922699
Wis³ok
PLRW20001922699
Wis³ok
Zlewnia nr 227: SAN OD WIS£OKA DO TANWI
Trzeboœnica
41. PLRW200019227499
Zlewnia nr 228: TANEW
Wirowa
42. PLRW20001922899
Tanew
43. PLRW20001922899
Zlewnia nr 229: SAN OD TANWI DO UJŒCIA
Bukowa
44. PLRW20001922949
£ukawica
45. PLRW20001722969
Jod³ówka
46. PLRW20001722989
San
47. PLRW20002122999
Zlewnia nr 266: BUG
Rata
48. PLRW20007266123
Zlewnia 76: STRWI¥¯
49. PLRW9000127691
1/

2/

3/
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Wadowice DolneKopaniny
Gliny Ma³e

PLRW20002121799
Wis³a
Zlewnia nr 218: WIS£OKA
PLRW200014218199
Wis³oka
Krempna
3.
PLRW200014218199
Wis³oka
K¹ty
4.
PLRW200014218199
Wis³oka
¯ó³ków
5.
PLRW200014218299
Ropa
Topoliny
6.
PLRW200019218771
Wis³oka
Podgrodzie
7.
PLRW200012218749
Ostra
Latoszyn
8.
PLRW2000122187729
Rzeka
Koz³ów1
9.
Wis³oka
Wojs³aw
10. PLRW20001921899
Wis³oka
Gaw³uszowice
11. PLRW20001921899
Zlewnia nr 219: WIS£A OD WIS£OKI DO SANU
Suchorzów-Przewóz
Babulówka
12. PLRW200017219299
Nowa Wieœ
Przyrwa
13. PLRW2000172198432
P³azówka
Przyrwa
14. PLRW2000172198432
Zlewnia nr 221: SAN DO OS£AWY
Rajskie
San
15. PLRW200014221199
San- zbiornik zaporowy Solina
16. PLRW20000221559
Zlewnia nr 223: SAN OD OS£AWY DO WIARU
Powy¿ej Leska
San
17. PLRW200015223999
Mrzyg³ód
San
18. PLRW200015223999
Tyrawa Solna
Tyrawka
19. PLRW2000122233299
Krasiczyn
San
20. PLRW200015223999
Zlewnia nr 224: WIAR
Sierakoœce
Wiar
21. PLRW20009224571
Przemyœl
Wiar
22. PLRW2000922499
Zlewnia nr 225: SAN OD WIARU DO WIS£OKA
Gaje
Wisznia
23. PLRW200019225299
Micha³ówka
Wisznia
24. PLRW200019225299
Budzyñ
Szk³o
25. PLRW200019225499
K¹ty
Potok Olchowiec
26. PLRW200017225589
Szczutków
Lubaczówka
27. PLRW200019225699
Manasterz
Lubaczówka
28. PLRW200019225699
Le¿achów-Osada
Szewnia
29. PLRW200017225729
Zlewnia nr 226: WIS£OK

Zgórska Rzeka

Strwi¹¿

Rudawka Rymanowska

nieprzydatne
nieprzydatne
nieprzydatne

Wg rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32,poz. 284).
Wg rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 27.11.2002 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludnoœci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728).
Wg rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 04.10.2002 r.w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ wody œródl¹dowe bêd¹ce œrodowiskiem ¿ycia ryb
w warunkach naturalnych (Dz.U. Nr 176, poz. 1455).

Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-2007

Klasyfikacja jakoœci wód powierzchniowych p³yn¹cych badanych w 2007 roku
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Jednym z czynników maj¹cych wp³yw na
stan wód ocenianych w 2007 roku, by³y niekorzystne warunki hydrometeorologiczne panuj¹ce
w I po³owie roku. W okresie kwiecieñ-lipiec stany
i przep³ywy w g³ównych podkarpackich rzekach
by³y najni¿sze w ostatnim czteroleciu. W upalnym
lipcu, na niewielkich odcinkach Sanu, Wis³oki i Wis³oka, utrzymywa³y siê przep³ywy ni¿sze od œrednich najni¿szych przep³ywów z wielolecia. Obni¿enie przep³ywów, wysokie temperatury powietrza
oraz du¿e nas³onecznienie wp³ynê³y na pogorszenie warunków tlenowych w rzekach, co przy wzroœcie stê¿enia substancji organicznych doprowadzi³o
Wis³oka w Majscowej, lipiec 2007 r.
w niektórych przypadkach do deficytów tlenowych
i œniêcia ryb. W omawianym okresie 2007 roku,
œrodkowe i dolne biegi badanych rzek, charakteryzowa³ gorszy stan sanitarny, ni¿ w analogicznym
okresie poprzedniego roku.
W zwi¹zku ze zmian¹ sieci pomiarowej i programów badawczych, okreœlenie trendów zmian
jakoœci badanych wód na podstawie wyników klasyfikacji w roku 2007 i w latach poprzednich jest
utrudnione. W tabeli zestawiono wyniki klasyfikacji jakoœci wód w punktach pomiarowych, monitorowanych w latach 2004-2007 w porównywalnym zakresie wskaŸników. W tym okresie górny bieg
Wis³oki, Sanu i Wis³oka oceniany by³ najczêœciej na poziomie II i III klasy, a na zmianê klasy mia³ wp³yw
zwykle stan sanitarny wód. Klasyfikacja jakoœci wód w rzekach, wymienionych w tabeli, ulega³a niewielkim zmianom. Obni¿enie klasy jakoœci w kolejnych latach stwierdzono dla wód Morwawy, bêd¹cej
pod wp³ywem œcieków komunalnych z Rymanowa i gminy Haczów.
Zmiany klasyfikacji jakoœci wód powierzchniowych p³yn¹cych w latach 2004-2007
w wybranych punktach pomiarowych

Lp.
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Rzeka

Punkt
pomiarowy

Klasa jakoœci wód w latach:

Km
rzeki

2004

2005

2006

2007

1.

Wis³oka

Krempna

146,3

II

III

II

II

2.

Ropa

Topoliny

3,0

III

III

III

III

3.

Wis³oka

Podgrodzie

61,7

III

III

III

IV

4.

Wis³oka

Wojs³aw

21,5

III

IV

IV

IV

5.

Wis³oka

Gaw³uszowice

3,0

III

IV

IV

IV

6.

San

Rajskie

352,0

II

II

II

III

7.

San

Powy¿ej Leska

304,0

II

II

III

III

8.

Wiar

Sierakoœce

22,5

III

III

III

III

9.

Szk³o

Budzyñ

32,5

IV

IV

IV

IV

10.

Lubaczówka

Szczutków

48,4

IV

III

IV

IV

11.

Lubaczówka

Manasterz

3,0

IV

IV

III

IV

12.

Wis³ok

Rudawka Rymanowska

178,6

II

II

II

III

13.

Wis³ok

Besko

167,6

II

III

III

III

14.

Morwawa

Iskrzynia

1,0

III

III

IV

V

15.

Wis³ok

Zwiêczyca

67,9

IV

IV

IV

IV

16.

Wis³ok

D¹brówki

36,8

IV

III

IV

IV

17.

Wis³ok

Tryñcza

5,8

IV

IV

IV

IV

18.

Tanew

Wólka Tanewska

0,8

IV

III

IV

III

19.

San

Wrzawy

4,0

IV

III

IV

IV

20.

Strwi¹¿

Kroœcienko

83,0

III

III

III

III

Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-2007

Pomimo zaklasyfikowania znacznej iloœci podkarpackich rzek do wód o niezadowalaj¹cej jakoœci,
d³ugofalowe trendy zmian œrednich rocznych wartoœci najwa¿niejszych wskaŸników zanieczyszczenia
wód s¹ korzystne i generalnie wskazuj¹ na poprawê stanu wód.
Zmniejszenie zrzutów do wód substancji organicznych ze Ÿróde³ komunalnych i przemys³owych
przyczyni³o siê do obserwowanego w latach 90-tych ubieg³ego wieku i postêpuj¹cego nadal spadku
zawartoœci tych substancji w wodach powierzchniowych. Wzrost wskaŸnika BZT5 w punktach pomiarowych, zamykaj¹cych trzy najwiêksze zlewnie: Sanu, Wis³oki i Wis³oka odnotowano w 2007 roku. W Wis³oku, którego zlewnia charakteryzuje siê du¿¹ koncentracj¹ punktowych i obszarowych Ÿróde³ zanieczyszczeñ (m.in. miasta Krosno, Rzeszów), wartoœci BZT5 w kolejnych latach by³y wy¿sze ni¿ w Wis³oce
i Sanie, a tendencje ich spadku na przestrzeni lat mniej wyraŸne ni¿ w pozosta³ych rzekach.
Zmiany wskaŸnika BZT5 w g³ównych podkarpackich rzekach
w latach 2000-2007
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BZT5 (mgO 2/l)
6
4
2
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0

Wis³ok-Tryñcza

Wprowadzone w ostatnich kilkunastu latach udoskonalenia systemu oczyszczania œcieków
przyczyni³y siê przede wszystkim do zmniejszenia ³adunku fosforu odprowadzanego do wód ze Ÿróde³
punktowych, w mniejszym stopniu do ograniczenia emisji azotu. Rezultatem tych dzia³añ by³o zmniejszenie zawartoœci zwi¹zków biogennych w wodach powierzchniowych, przede wszystkim zwi¹zków
fosforu. Trend spadkowy zauwa¿alny jest szczególnie w punktach pomiarowych po³o¿onych na rzekach
poni¿ej du¿ych oœrodków miejskich. Takie tendencje wyst¹pi³y w Wis³oce poni¿ej Jas³a i Dêbicy, w Sanie
poni¿ej Sanoka i Przemyœla oraz w Wis³oku poni¿ej Krosna i Rzeszowa. W dalszym ci¹gu jednak, w niektórych rzekach obserwuje siê podwy¿szone stê¿enia zwi¹zków fosforu, wskazuj¹ce na niekorzystny
wp³yw na wody œcieków komunalnych.
Zmiany œrednich rocznych stê¿eñ fosforanów
w g³ównych podkarpackich rzekach
w latach 2000-2007

Zmiany œrednich rocznych stê¿eñ fosforanów
w rzece Wis³ok poni¿ej Krosna i Rzeszowa
w latach 2000-2007

0,6

0,6

Wis³oka-Gaw³uszowice

2007
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2003

2002

2007
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2005
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0,0
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0
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0,2
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0,2
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0,4

2001

FOSFORANY (mgPO4/l)

0,4

2000

FOSFORANY (mgPO4/l)

San-Wrzawy

Wis³ok-Tryñcza

Poni¿ej Krosna

Poni¿ej Rzeszowa

Stê¿enia azotu ogólnego w wodach badanych rzek w ostatnich kilku latach pozostawa³y w miarê
stabilne, przy czym w Wis³oce i Wis³oku obserwowane by³y okresowe wahania. Na tle du¿ych rzek
podkarpackich Wis³ok wyró¿nia siê wy¿szymi koncentracjami azotu i fosforu w wodzie.
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Zmiany œrednich rocznych stê¿eñ azotu ogólnego w g³ównych
podkarpackich rzekach w latach 2000-2007

6

AZOT OGÓLNY (mgN/l)
4
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Ocena poziomu azotanów i wskaŸników eutrofizacji w rzekach
Na obszarze województwa podkarpackiego nie wystêpuj¹ wody zagro¿one zanieczyszczeniem
azotanami ze Ÿróde³ rolniczych w œwietle wymagañ Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG. Niemniej
jednak od 2004 roku prowadzona jest w wodach powierzchniowych kontrola stê¿eñ azotanów oraz
podstawowych wskaŸników eutrofizacji.
Zakres stê¿eñ azotanów w wodach rzek badanych w latach 2004-2007

Lata
2004
2005
2006
2007

Stê¿enia
œrednie roczne
(mgNO3/l)
min
max
1,21
15,6
0,76
11,71
0,87
11,98
1,67
17,67

Iloœæ punktów pomiarowych w zakresach stê¿eñ (w %)
< 5 mgNO3/l
41,8
45,6
56,4
57,5

5-10 mgNO3/l
51,9
49,4
42,3
40,4

10-25 mgNO3/l
6,3
5,0
1,3
2,1

25-40 mgNO3/l
-

Azotany wystêpuj¹ w podkarpackich rzekach w stê¿eniach ni¿szych od wartoœci 40 mgNO3/l,
przyjêtej jako wartoœæ graniczna, powy¿ej której wody uznaje siê za zagro¿one zanieczyszczeniem.
W 2007 roku najwy¿sze stê¿enia azotanów odnotowano w Zgórskiej Rzece oraz w Przyrwie.
Eutrofizacja jest procesem wzbogacania wody substancjami biogennymi, w szczególnoœci
zwi¹zkami azotu i fosforu, powoduj¹cymi przyspieszony wzrost glonów oraz wy¿szych form ¿ycia roœlinnego, w wyniku którego nastêpuj¹ niepo¿¹dane
zak³ócenia biologicznych stosunków w œrodowisku
wodnym oraz pogorszenie jakoœci tych wód. Podstawowymi wskaŸnikami stymuluj¹cymi proces
eutrofizacji s¹: azotany, azot azotanowy, azot
ogólny, fosfor ogólny i chlorofil.
Z badañ wykonanych w latach 2004-2007
wynika, ¿e przekroczenie poziomów granicznych,
powy¿ej których wystêpuje eutrofizacja, wystêpowa³o w 11-27% wszystkich punktów pomiarowych, przy czym najczêœciej przekroczenia dotyczy³y chlorofilu i fosforu ogólnego. Wiêkszoœæ
rzek, w których stwierdzono przekroczenia, jest
odbiornikami znacznych iloœci œcieków komunalnych lub przemys³owych, np. dolny bieg Wis³oka,
Potok Rzeka w Koz³owie
ujœciowy odcinek Wis³oki.
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Ocena przydatnoœci wód powierzchniowych do bytowania ryb w warunkach
naturalnych
Monitoring jakoœci wód bêd¹cych œrodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych prowadzony jest od 2004 roku. Z wykazów opracowanych przez Regionalny Zarz¹d Gospodarki
Wodnej w Krakowie wytypowano do badañ w 2007
roku 24 rzeki w 41 punktach pomiarowych oraz
zbiorniki zaporowe Besko na Wis³oku i Solina na
Sanie. Wody powierzchniowe w województwie
podkarpackim przeznaczone s¹ do bytowania ryb
³ososiowatych i karpiowatych, co oznacza, ¿e powinny spe³niaæ bardziej rygorystyczne wymagania
okreœlone dla ryb ³ososiowatych.
W 2007 roku wymagania okreœlone dla ryb
³ososiowatych i karpiowatych spe³nia³y wody rzeki
Wis³ok w punkcie pomiarowym Rudawka RymaOs³awa w Zagórzu
nowska, po³o¿onym na dop³ywie do zbiornika zaporowego Besko. Jako przydatne dla bytowania ryb karpiowatych oceniono wody w 4 punktach pomiarowych (9,8% wszystkich punktów), w tym górny bieg Wis³oki oraz San na dop³ywie do zbiornika
Solina. W pozosta³ych punktach pomiarowych woda nie spe³nia³a kryteriów okreœlonych dla œrodowiska
bytowania ryb.
Z badañ prowadzonych w latach 2004-2007 wynika, ¿e wskaŸnikami najczêœciej degraduj¹cymi
wody s¹ azotyny i fosfor ogólny, a w dalszej kolejnoœci azot amonowy, niejonowy amoniak i BZT5. W 2007
roku liczba wskaŸników przekraczaj¹cych warunki graniczne w poszczególnych punktach pomiarowych
waha³a siê od 1 do 7. Najwiêcej wskaŸników z przekroczeniami odnotowano w Rzece, na ujœciowym
odcinku Wis³oki oraz w dolnym biegu Wis³oka.
Wody zbiornika zaporowego Solina na Sanie oceniono jako przydatne do bytowania ryb karpiowatych, natomiast wody zbiornika Besko na Wis³oku jako nieprzydatne do bytowania ryb ze wzglêdu na
stê¿enie azotynów.

Procentowy udzia³ wskaŸników
w ocenie przydatnoœci wód do bytowania ryb
w rzekach badanych w 2007 roku

Ocena przydatnoœci wód do bytowania ryb
w rzekach badanych w latach 2004-2007 roku
(% punktów pomiarowych)

76 ppk

Temperatura wody
Zawiesina ogólna

128 ppk

77 ppk

41 ppk

2005

2006

2007

100%

Odczyn

80%

Tlen rozpuszczony
BZT5

60%

Azot amonowy
Niejonowy amoniak

40%

Azotyny
Fosfor ogólny

20%

Cynk ogólny
MiedŸ rozpuszczona

0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2004

wody przydatne dla ryb ³ososiowatych i karpiowatych
wody przydatne dla ryb karpiowatych
wody nieprzydatne
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Ocena jakoœci wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludnoœci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia
W województwie podkarpackim zasoby wód powierzchniowych pokrywaj¹ ponad po³owê
rocznego poboru wody na potrzeby konsumpcyjne mieszkañców. Wis³oka jest zasadniczym Ÿród³em wody pitnej dla mieszkañców Jas³a, Dêbicy i Mielca, natomiast wodê z Sanu u¿ytkuj¹ mieszkañcy Sanoka,
Przemyœla i Jaros³awia. Woda ujmowana z Wis³oka dostarczana jest mieszkañcom Krosna i Rzeszowa.
Rezerwuarem wody pitnej s¹ równie¿ zbiorniki zaporowe Solina na Sanie i Besko na Wis³oku. Ogó³em
w województwie funkcjonuje ponad 30 du¿ych ujêæ
wód powierzchniowych, dostarczaj¹cych wodê
3
pitn¹ w iloœci wiêkszej od 100 m /dobê, przy czym
najwiêkszy pobór wody do celów pitnych ma
miejsce w zlewni rzeki Wis³ok.
W 2007 roku badaniami objêto: Wis³okê
w punktach pomiarowych po³o¿onych powy¿ej ujêæ
wody dla Jas³a, Dêbicy i Mielca, San powy¿ej ujêcia
wody dla Przemyœla, Wis³ok powy¿ej ujêcia wody
dla Rzeszowa oraz zbiorniki zaporowe Solina
i Besko.
Przepisy ustalaj¹ trzy kategorie jakoœci wód
powierzchniowych wykorzystywanych do celów pitnych, a kryterium podzia³u stanowi stopieñ z³o¿onoœci technologii uzdatniania niezbêdnej do
uzyskania wody przeznaczonej do spo¿ycia:
Zbiornik Besko na rzece Wis³ok
kategoria A1

- woda wymagaj¹ca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególnoœci filtracji oraz dezynfekcji,

kategoria A2

- woda wymagaj¹ca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególnoœci utleniania
wstêpnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji,

kategoria A3

- woda wymagaj¹ca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególnoœci
utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na wêglu aktywnym oraz dezynfekcji.

Badania wykonane w 2007 roku wykaza³y, ¿e jakoœæ wód rzeki Wis³ok w punkcie pomiarowym
Zwiêczyca (powy¿ej Rzeszowa) by³a ni¿sza od wymagañ ustalonych dla kategorii A3. O negatywnej
ocenie zadecydowa³y wskaŸniki: zawiesina ogólna, ChZT-Cr oraz liczba bakterii grupy coli typu
ka³owego. Do kategorii A2, charakteryzuj¹cej wody dobrej jakoœci, wymagaj¹ce typowego uzdatniania
fizycznego i chemicznego zaliczono wody w zbiornikach zaporowych Solina i Besko. Kategoriê A3,
oznaczaj¹c¹ wody wymagaj¹ce wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, ustalono dla
monitorowanych wód Wis³oki i Sanu.
Ocena jakoœci wód powierzchniowych województwa podkarpackiego
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoœci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1/
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Rzeka

Punkt
pomiarowy

¯ó³ków1/
(powy¿ej Jas³a)
Podgrodzie
Wis³oka
(powy¿ej Dêbicy)
Wojs³aw
Wis³oka
(powy¿ej Mielca)
San - zbiornik zaporowy Solina
Krasiczyn1/
San
(powy¿ej Przemyœla)
Wis³ok - zbiornik zaporowy Besko
Zwiêczyca
Wis³ok
(powy¿ej Rzeszowa)
Wis³oka

Kategoria jakoœci
wód
2004 2005 2006 2007
A2

A2

A2

A3

A3

poza
kat.

A3

A3

poza
kat.
A2

A3

A3

A3

A2

-

A2

A3

A3

A3

A3

A2
poza
kat.

A2
poza
kat.

poza
kat.

A2
poza
kat.

w 2007 roku zmiana lokalizacji punktu pomiarowego
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W badanych wodach Wis³oki, Sanu i Wis³oka wiêkszoœæ wskaŸników mikrobiologicznych odpowiada³a kategorii A3 i mia³y one decyduj¹cy wp³yw na wynik oceny jakoœci wód. W przypadku Wis³oka liczba
bakterii grupy coli typu ka³owego by³a znacznie wy¿sza ni¿ ustalona jako graniczna dla kategorii A3.
Procentowy udzia³ wskaŸników w poszczególnych kategoriach jakoœci wód powierzchniowych
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoœci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia w 2007 roku

Wis³oka-¯ó³ków
Wis³oka-Podgrodzie
Wis³oka-Wojs³aw
Zbiornik Solina
San-Krasiczyn
Zbiornik Besko
Wis³ok-Zwiêczyca
0%

kat.A1

20%

kat.A2

40%

60%

kat.A3

80%

100%

poza kat.

Rzeki charakteryzowa³ dobry stan fizykochemiczny. O zakwalifikowaniu wód do kategorii gorszej
ni¿ A2 decydowa³y nieliczne wskaŸniki, takie jak: zawiesina ogólna, BZT5, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, amoniak, fenole, zapach, przy czym na ocenê wp³yw mia³y najczêœciej pojedyncze wysokie stê¿enia odnotowane w ci¹gu roku.

Ocena jakoœci wód granicznych

£êg

Polsko-ukraiñski monitoring wód granicznych prowadzoPr LUBACZÓW
ny jest na podstawie umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej
zer
wa
So³o
twa
Polskiej i Rz¹dem Ukrainy o wspó³pracy w dziedzinie gospoLub
acz
ówk
a
darki wodnej na wodach granicznych. W województwie podkarpackim badaniami objête s¹ rzeki Wisznia i Szk³o, bior¹ce
BUDZYÑ
JAROS£AW
pocz¹tek na terenie Ukrainy i uchodz¹ce do Sanu po stronie
Szk³o
polskiej.
Rokietnicki
GAJE
Wody graniczne kontrolowane s¹ w punktach pomiaroUKRAINA
wych po³o¿onych w pobli¿u granicy polsko-ukraiñskiej w zakreWisznia
San
sie 10 wskaŸników fizykochemicznych: zawiesina ogólna, BZT5,
tlen rozpuszczony, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotaPRZEMYŒL
nowy, azot ogólny, fosforany rozpuszczone, chlorki, siarczany.
Wiar
Jakoœæ wód oceniana jest poprzez porównanie wartoœci
punkt pomiarowo-kontrolny
granicznego polsko-ukraiñskiego
œredniorocznych badanych wskaŸników z wartoœciami promonitoringu rzek
gowymi, przyjêtymi wg dwustronnych, polsko-ukraiñskich
ustaleñ.
Punkty pomiarowe polsko-ukraiñskiego monitoringu granicznego w³¹czone s¹ do nowej sieci diagnostycznej monitoringu stanu wód.
W ramach realizacji programu monitoringu jakoœci wód powierzchniowych w województwie
podkarpackim, WIOŒ w Rzeszowie bada równie¿ rzeki po³o¿one w terenie przygranicznym z Ukrain¹, S¹
to nastêpuj¹ce cieki: Wiar (dwa punkty pomiarowo-kontrolne), Wisznia (1 punkt pomiarowo-kontrolny),
Lubaczówka (2 punkty pomiarowo-kontrolne), Rata (1 punkt pomiarowo-kontrolny), Strwi¹¿ (1 punkt pomiarowo-kontrolny).
Do roku 2007 badania rzeki Wiszni prowadzone by³y w punkcie pomiarowym Starzawa w km 14,2,
natomiast obecnie monitoring kontynuowany jest w punkcie pomiarowym Gaje w km 8,2 rzeki. W 2007
roku wszystkie badane wskaŸniki jakoœci wód nie przekroczy³y wartoœci progowych. W odniesieniu do lat
poprzednich obserwuje siê spadek zanieczyszczenia wód Wiszni dop³ywaj¹cych ze strony ukraiñskiej.
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Na obni¿enie jakoœci wód rzeki Szk³o w 2007
roku decyduj¹cy wp³yw mia³y siarczany, azot
azotynowy i BZT5. Szk³o po stronie ukraiñskiej
przep³ywa przez tereny, na których do po³owy lat
90-tych XX wieku prowadzona by³a eksploatacja
z³ó¿ siarki. Utrzymuj¹ce siê przez wiele lat wysokie
stê¿enia siarczanów w wodach tej rzeki wyraŸnie
zmniejszy³y siê w latach 2000-2003, a nastêpnie,
w kolejnych latach 2004-2005, osi¹gnê³y poziom
stabilny, lecz wy¿szy od ustalonego progowego dla
wód granicznych. Przyczyn¹ tych zmian by³o skierowanie wód kopalnianych do wyrobiska oraz zagospodarowanie terenu wyrobiska poprzez nape³nienie wod¹ z rzeki Szk³o i utworzenie tzw. zbiornika Jaworowskiego. Badania wód zbiornika wySzk³o Budzyñ
kaza³y wysokie stê¿enia siarczanów. Zrzuty zanieczyszczonej wody ze zbiornika do rzeki Szk³o spowodowa³y ponowny wzrost zawartoœci siarczanów,
szczególnie widoczny w roku 2007.
Zmiany wartoœci BZT5 i siarczanów w wodach Szk³a i Wiszni
w punktach monitoringu granicznego w latach 2000-2007
8

800

BZT5 (mgO2/l)

6
4

400
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200

0

SIARCZANY (mgSO4/l)

600

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Szk³o-Budzyñ

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Wisznia-Starzawa/Gaje

poziom progowy

Jakoœæ wód podziemnych
Wody podziemne maj¹ nieocenione znaczenie gospodarcze. Pozostaj¹ nadal g³ównym
rezerwuarem wód pitnych dla potrzeb ludnoœci i przemys³u spo¿ywczego (oraz hodowli). S¹ w znacznie
ni¿szym stopniu zdegradowane jakoœciowo ni¿ wody powierzchniowe.
Pomimo istnienia naturalnej odpornoœci zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenie,
istnieje jednak realne zagro¿enie ich jakoœci i (lub) iloœci, wynikaj¹ce z prowadzonej przez cz³owieka
dzia³alnoœci gospodarczej. Najbardziej na degradacjê nara¿one s¹ wody gruntowe, których zwierciad³o
wystêpuje na g³êbokoœci mniejszej ni¿ 5 m, znajduj¹ce siê w obrêbie obszarów zurbanizowanych oraz
intensywnych upraw rolnych.
G³ównym i trudnym do opanowania zagro¿eniem dla czystoœci wód podziemnych s¹ zanieczyszczenia obszarowe zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ rolnictwa (nawozy, chemiczne œrodki ochrony roœlin, gnojowica, soki kiszonkowe itp.), nie skanalizowanym osadnictwem miejskim i wiejskim, a tak¿e zanieczyszczenia z atmosfery (tlenki siarki i azotu „kwaœne deszcze”, metale ciê¿kie).
Wodom podziemnym zagra¿aj¹ równie¿ w wysokim stopniu rozproszone, punktowe ogniska zanieczyszczeñ stacje benzynowe, magazyny materia³ów pêdnych (substancje ropopochodne), sk³adowiska odpadów komunalnych i przemys³owych mog¹ce zagra¿aæ wodom podziemnym z uwagi na ³ugowanie substancji szkodliwych (odcieki) oraz pasmowe ogniska zanieczyszczone wody powierzchniowe,
linie transportowe (np. œrodki zimowego utrzymania dróg sól, metale ciê¿kie itp.).
Niezale¿nie od degradacji jakoœciowej wystêpuje zagro¿enie zasobnoœci wód podziemnych przez
nadmiern¹ miejscow¹ eksploatacjê niektórych piêter wodonoœnych, przez odwadnianie kopalñ i odwadnianie budowlane oraz przez drenowanie gleb, regulacjê rzek i potoków, zabudowê powierzchni itd.
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Zapewnieniu odpowiedniej jakoœci wód podziemnych s³u¿y m.in. sta³y monitoring stanu wód
podziemnych, który jest podstawowym elementem, niezbêdnym do wype³nienia celów RDW. Celem
monitoringu wód podziemnych jest dostarczenie danych o stanie iloœciowym i chemicznym zasobów tych
wód, dla potrzeb zwi¹zanych z identyfikowaniem i eliminowaniem lub ograniczeniem zagro¿eñ, w ramach programów dzia³añ ochronnych ukierunkowanych na osi¹gniêcie dobrego stanu wód podziemnych. Przedmiotem monitoringu s¹ wody podziemne, zwyk³e (s³odkie), wystêpuj¹ce w jednolitych
czêœciach wód podziemnych.
Monitoring stanu chemicznego wód podziemnych prowadzony jest w formie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. Monitoringiem diagnostycznym objête s¹ jednolite czêœci wód podziemnych,
3
które dostarczaj¹ œrednio powy¿ej 100 m wody na dobê, czyli w warunkach Polski wszystkie jednolite
czêœci wód podziemnych. Natomiast monitoringiem operacyjnym s¹ objête jednolite czêœci wód podziemnych uznane za zagro¿one nieosi¹gniêciem dobrego stanu.
Badania stanu wód podziemnych na terenie Polski
prowadzi Pañstwowy Instytut Geologiczny, bêd¹cy z mocy
ustawy Prawo wodne pañstwow¹ s³u¿b¹ hydrogeologiczn¹ zobligowan¹ do wykonywania badañ i oceny stanu
wód podziemnych.
W roku 2006 rozpocz¹³ siê proces dostosowywania
dotychczas funkcjonuj¹cej krajowej sieci pomiarowej monitoringu wód podziemnych do wymagañ RDW, przy jednoczesnym uwzglêdnianiu wymagañ dyrektywy „azotanowej”.
Modyfikacja sieci wynikaj¹ca z wdra¿ania wymagañ
Ramowej Dyrektywy Wodnej polega przede wszystkim na
zmianie przedmiotu monitoringu z dotychczasowych
ró¿nych poziomów u¿ytkowych wód podziemnych na
wyznaczone jednolite czêœci wód podziemnych (JCWPd).
Na terenie Polski wyznaczono 161 JCWPd, z których 26 uzyska³o status zagro¿onych nieosi¹gniêciem dobrego stanu.
W granicach administracyjnych województwa podkarpackiego znajduje siê siedem jednolitych czêœci wód
podziemnych, o numerach: 109 (niewielki fragment) 126,
127, 139, 157, 158, 160. ¯adna z wymienionych JCWPd
nie ma statusu zagro¿enia nieosi¹gniêcia dobrego stanu.

Punkt monitoringu diagnostycznego
jakoœci wód podziemnych nr 85 „Le¿ajsk”

Charakterystyka JCWPd wyznaczonych na terenie województwa podkarpackiego (Ÿród³o: GIOŒ)

Kod JCWp

Powierzchnia [m ]

D³ugoœæ
geograficzna

Szerokoœæ
geograficzna

PL_GB_2300_109

3030664224

23,73401

50,64148

PL_GB_2200_126

1878843129

21,77327

50,40799

PL_GB_2200_127

8933081863

22,56930

50,33747

PL_GB_2200_139

3662803162

20,96386

50,11532

PL_GB_2200_157

4420603417

21,58083

49,69590

PL_GB_2200_158

3811296515

22,34352

49,62458

PL_GB_2200_160

827209090

22,54609

49,17436
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W obrêbie jednolitych czêœci wód podziemnych zosta³y rozmieszczone, wzglêdnie równomiernie,
punkty pomiarowe, które tworz¹ sieæ monitoringow¹ reprezentatywn¹ dla wystêpuj¹cych w Polsce
struktur hydrogeologicznych. W sk³ad sieci monitoringu wód podziemnych wchodzi aktualnie 1013
punktów pomiarowych (docelowo oko³o 1200 punktów), z których 30 zlokalizowanych jest na terenie
województwa podkarpackiego. Punktami monitoringowymi s¹ studnie wiercone (w tym ujêcia wody
pitnej), piezometry, Ÿród³a. Wiêkszoœæ punktów monitoringowych pe³ni równoczeœnie wiele funkcji i ma
zastosowanie w kilku rodzajach monitoringu.
Próbki wody podziemnej, pobrane w 2007 roku z sieci punktów monitoringowych województwa
podkarpackiego, poddano analizie w zakresie 46 oznaczeñ, spoœród nich do oceny jakoœci wykorzystano
29 wskaŸników: temperatura, tlen rozpuszczony, amoniak, arsen, azotany, azotyny, bor, chlorki, chrom,
cynk, przewodnoœæ, fluorki, fosforany, glin, kadm, krzemionka, magnez, mangan, miedŸ, nikiel, odczyn
pH, ogólny wêgiel organiczny, o³ów, potas, siarczany, sód, wapñ, wodorowêglany, ¿elazo.
Ze wzglêdu na nie zakoñczone prace legislacyjne, dla okreœlenia poziomu zanieczyszczenia wód
podziemnych wykorzystane zosta³y zasady klasyfikacji uwzglêdniaj¹ce piêæ klas jakoœciowych wód
podziemnych, zdefiniowanych nastêpuj¹co:
I klasa

wody bardzo dobrej jakoœci

IV klasa

wody niezadowalaj¹cej jakoœci

II klasa

wody dobrej jakoœci

V klasa

wody z³ej jakoœci

III klasa

wody zadowalaj¹cej jakoœci

Na podstawie uzyskanych wyników badañ oraz przeprowadzonej klasyfikacji stwierdza siê, ¿e w
2007 roku na terenie województwa podkarpackiego wody dobre jakoœciowo (³¹cznie klasy: I, II i III)
wyst¹pi³y w piêtnastu punktach obserwacyjnych (50% badanych wód). Wody o niskiej jakoœci (³¹cznie
klasy: IV i V) stwierdzono równie¿ w piêtnastu punktach.
Stê¿enia odpowiadaj¹ce zakresowi wartoœci granicznych dla wód o niskiej jakoœci (klasy IV i V)
wyst¹pi³y w przypadku nastêpuj¹cych wskaŸników: ¿elazo, wodorowêglany, amoniak, azotyny, potas,
bor, chlorki, sód, azotany, chrom, miedŸ, wapñ, przewodnoœæ.
W porównaniu do oceny jakoœci wód podziemnych z 2006 roku, w 2007 roku mia³o miejsce
pogorszenie jakoœci wód i obni¿enie procentu wód dobrych jakoœciowo z 55 do 50, a tym samym nast¹pi³
wzrost o 5% wód o niskiej jakoœci.

Ocena jakoœci wód podziemnych w latach 2006-2007
wed³ug badañ monitoringowych sieci krajowej (Ÿród³o: GIOŒ)

I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

V klasa

I klasa

II klasa

IV klasa

V klasa

2007 rok

2006 rok
9,7%

III klasa

9,7%

16,7%

6,7%

19,3%
30,0%
35,5%
33,3%
25,8%

13,3%

W zwi¹zku ze zmian¹ w 2004 roku systemu klasyfikacyjnego jakoœci wód podziemnych, okreœlenie
trendów zmian jakoœci w latach 2000-2007 jest utrudnione. Porównaniem mo¿na obj¹æ jedynie wyniki
klasyfikacji wód z lat 2004-2007.
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Udzia³ wód podziemnych w poszczególnych klasach jakoœci w latach 2004-2007
w ujêciu statystycznym (Ÿród³o: GIOŒ)

Klasy
wód
I
II
III
IV
V
³¹cznie:
Klasy
wód
I
II
III
IV
V
³¹cznie:

2004 r.
iloœæ
%
4
16
7
28
4
16
10
40
0
0
25
100
2004 r.
iloœæ
%
0
0
2
40
1
20
2
40
0
0
5
100

Wody – ogó³em
2005 r.
2006 r.
iloœæ
iloœæ
%
%
0
3
0
10
10
6
42
19
9
8
37,5
26
2
11
8
35
3
3
12,5
10
24
31
100
100
Wody wg³êbne
2005 r.
2006 r.
iloœæ
iloœæ
%
%
0
0
0
0
2
3
40
33,3
1
3
20
33,3
1
3
20
33,3
1
o
20
0
5
9
100
100

2007 r.
iloœæ
%
2
7
9
30
4
13
10
33
5
17
30
100

2004 r.
iloœæ
%
4
20
5
25
3
15
8
40
0
0
20
100

Wody gruntowe i Ÿród³a
2005 r.
2006 r.
iloœæ
iloœæ
%
%
0
3
13,6
0
8
3
13,6
42
8
5
22,8
42
1
8
36,4
5
2
3
13,6
11
19
22
100
100

2007 r.
iloœæ
%
1
5
5
25
2
10
8
40
4
20
20
100

2007 r.
iloœæ
%
1
10
4
40
2
20
2
20
1
10
10
100

Bior¹c pod uwagê stopieñ naturalnej izolacji wód podziemnych, a zatem wra¿liwoœci na zanieczyszczenia, badane wody dzieli siê na wody gruntowe (czyli poziomy wodonoœne o swobodnym
zwierciadle wody, s³abo izolowane, a wiêc wra¿liwe na wp³yw czynników antropogenicznych) oraz wody
wg³êbne (czyli poziomy wodonoœne g³ównie o charakterze subartezyjskim i artezyjskim, o dobrej i œredniej izolacji przed wp³ywem zanieczyszczeñ).
Wiêkszoœæ punktów obserwacyjnych sieci monitoringu krajowego na terenie województwa
podkarpackiego stanowi¹ wody gruntowe wody p³ytkiego kr¹¿enia. Zgodnie z ustaleniami PIG, do tej
grupy w³¹czone s¹ tak¿e Ÿród³a. W tej przewa¿aj¹cej iloœciowo grupie punktów obserwacyjnych, w latach
2004-2007 udzia³ wód dobrych jakoœciowo stanowi³ odpowiednio 60, 84, 50 i 40 procent. Analogicznie,
w przypadku wód wg³êbnych udzia³ wód dobrych jakoœciowo wynosi³: 60, 60, 67 i 70 procent.
Od 2006 roku krajowy monitoring jakoœci wód podziemnych realizowany jest w zmodyfikowanej
sieci punktów obserwacyjnych. Na terenie województwa podkarpackiego, w sk³ad nowej sieci wesz³o
dziewiêtnaœcie punktów, które nale¿a³y do sieci pomiarowej funkcjonuj¹cej w latach 1991-2005,
jedenaœcie to punkty nowe.
Iloœæ punktów obserwacyjnych w poszczególnych klasach jakoœci w latach 2004-2007 (Ÿród³o: GIOŒ)
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G

Z
G

PL01G127_007
PL01G139_008
PL01G139_006
PL01G157_002
PL01G157_007
PL01G157_003
PL01G157_001
PL01G157_004
PL01G158_001
PL01G158_003
PL01G158_009
PL01G158_005
PL01G158_008
PL01G158_007
PL01G158_006

PL01G158_010 736266,01 165613,96

PL01G160_002 767353,37 155917,38
756592,11 145581,64

1878

399
405

275406,55
274321,09
294179,99
266751,01
270274,83
325641,50
325644,92
249507,05
303173,46
220873,78
245714,02
325635,66
305100,19
248895,00
249868,71
223674,09
208153,16
209345,67
226288,76
192003,37
231315,30
208488,84
166194,90
193440,32
164085,01
187714,59
183141,53

TrOl
Q

Cr1

Cr3
Q
Q
Q
Q
Cr3
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
TrOl
Q
TrOl
TrOl
TrOl
TrPc
TrOl
TrOl
TrOl
TrOl
TrOl
TrOl

Stratygrafia

Dwerniczek
Wetlina

Rabe

Werchrata
Mielec
Nowa Dêba
Kolbuszowa
Le¿ajsk
£ysaków
£ysaków
£añcut
Stalowa Wola
Przemyœl
Rzeszów
£ysaków
Pysznica
Ropczyce
Kawêczyn Sêdziszowski
Brze¿anka
Krosno
Potok
Strzy¿ów
K¹ty
Mak³uczka
Bircza
Bystre
Sanok
Radoszyce
Bezmiechowa Górna
Lesko

Miejscowoœæ

160
160

158

109
126
126
126
127
127
127
127
127
127
127
127
127
139
139
157
157
157
157
157
158
158
158
158
158
158
158

JCWPd

Kraków
Kraków

Kraków

Warszawa
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

RZGW

V

Klasa
wody

HCO3, Fe

N_NH4 azot amonowy
N_NO2 azot azotynowy

Mn, NH4, Fe, N_NH4
B, Cl, Mn, Na, NH4, Fe, PEW,
B, Cl, K, Na, NH4, PEW, NO2
NO2, N_NH4, N_NO2

HCO3, NH4

B, NH4, Fe, N_NH4
Mn, NH4, N_NH4

Mn, Fe
Mn
Mn, Fe
Mn, NH4, Fe, N_NH4
Cl, NO3, NO2, N_NO3
Mn, Fe

Mn, NH4, Fe, N_NH4

Mn, Fe
Mn, Fe
Mn
Cr, Mn, Ni, Fe

Mn, Fe
Mn, Fe
As, Mn, Fe

Wody pitne - przekroczone
wskaŸniki1

Cu
NH4

NH4
NO3
Fe

Fe
HCO3
Fe

Fe

Fe
HCO3
Fe

Przekroczone wskaŸniki
klasa V

B, HCO3, NH4, Fe
NO2

Fe
HCO3, Fe
Ca, Cl

Cr, HCO3
HCO3
HCO3, NH4

Fe

HCO3
Fe

Przekroczone wskaŸniki
klasa IV

OBJAŒNIENIA
Wody W/G/Z: W wg³êbne/ G gruntowe/ Z Ÿród³a
1
na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakoœci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
Objaœnienia skrótów:
Fe ¿elazo Ca wapñ
P potas
NO3 azotany
NH4 amoniak
PEW przewodnoœæ
Cu miedŸ
Cr chrom Na sód
B bor
NO2 azotyny
Cl chlorki
HCO3 wodorowêglany
Ni nikiel
Mn mangan
As arsen
N_NO3 azot azotanowy

818722,03
676262,99
698555,60
698878,96
744750,84
723681,88
723689,58
732001,25
715562,37
772162,67
715809,36
723689,98
721669,29
686725,15
694978,45
699542,90
699959,07
693558,78
700395,22
682358,43
723913,62
750367,34
737449,03
733913,41
722291,19
746277,45
741077,71

W
G
G
G
G
W
G
W
G
G
W
G
G
W
W
G
G
W
W
Z
G
W
Z
Z
Z
Z
G

PL01G109_005
PL01G126_002
PL01G126_004
PL01G126_003
PL01G127_006
PL01G127_001
PL01G127_002
PL01G127_009
PL01G127_010
PL01G127_012
PL01G127_013

Wody
WG/Z

1880
84
92
139
85
88
89
90
94
757
758
1514
1877
86
1874
145
406
1876
1879
2012
147
148
151
393
396
1028
1875

PUWG X PUWG Y

Identyfikator
UE

Nr
Monbada

Wspó³rzêdne pkt

Charakterystyka punktów pomiarowych Monitoringu Diagnostycznego Stanu Chemicznego Wód Podziemnych oraz klasyfikacja wód w 2007 roku (Ÿród³o: GIOŒ)

Jakoœæ wód podziemnych województwa podkarpackiego w 2007 roku w ocenie ogólnej (Ÿród³o: GIOŒ)
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Zawartoœæ azotanów w wodach podziemnych województwa podkarpackiego w 2007 roku (Ÿród³o: GIOŒ)
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Analiza poziomu azotanów w punktach monitoringowych zlokalizowanych na terenie województwa
podkarpackiego wykaza³a, ¿e w 2007 roku tylko woda z punktu pomiarowego w m. Krosno (nr 406)
charakteryzuje siê nadmiern¹ zawartoœci¹ azotanów. Stwierdzona zawartoœæ azotanów przewy¿sza
wartoœæ 50 mg NO3/l, co kwalifikuje wodê do grupy wód podziemnych zanieczyszczonych.
Natomiast woda, pobrana z otworu w m. Le¿ajsk (nr 85), zawiera³a azotany w iloœci przekraczaj¹cej
40 mg NO3/l, co kwalifikuje wodê z tego otworu do wód podziemnych zagro¿onych zanieczyszczeniem.
Zawartoœæ azotanów w wodach podziemnych w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim
wed³ug badañ monitoringowych sieci krajowej (Ÿród³o: GIOŒ)
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W cyklu badañ, prowadzonych w okresie od 2000 do 2007 roku, stê¿enia azotanów w wodach
podziemnych, przekraczaj¹ce zdecydowanie wartoœæ 50 mg NO3/l, wystêpowa³y tylko w jednym punkcie
pomiarowym nr 406 Krosno.
Przewaga procentowa udzia³u punktów pomiarowych wód podziemnych, w których odnotowano
stê¿enia azotanów powy¿ej 50 mg NO3/l, mia³a miejsce w roku 2000. W tym roku sieæ krajowa
monitoringu wód podziemnych na terenie województwa podkarpackiego liczy³a najmniej punktów
pomiarowych, a poziom azotanów przewy¿szaj¹cy wartoœæ 50 mg NO3/l, zarejestrowano w trzech
punktach: nr 406 Krosno, nr 79 Wielkie Oczy oraz nr 91 Stary Dzików. W kolejnych latach badañ ros³a
liczba punktów pomiarowych i zmniejsza³a siê iloœæ punktów, w których zanieczyszczenie wód
podziemnych azotanami przekracza³o poziom 50 mg NO3/l.
Otwory pomiarowe: Krosno, Wielkie Oczy i Stary Dzików zlokalizowane s¹ na obszarach
zabudowanych. Ujmuj¹ wody gruntowe, które ze wzglêdu na s³ab¹ naturaln¹ izolacjê s¹ wra¿liwe na
wp³yw czynników antropogenicznych. Lokalizacja otworów wskazuje, ¿e zanieczyszczenie wód
zwi¹zkami azotowymi nie jest tu efektem oddzia³ywania Ÿróde³ rolniczych, ale jest zwi¹zane z terenem
zabudowanym i jego wadliw¹ infrastruktur¹ wodno-kanalizacyjn¹.
W analizowanym okresie badañ, w wodach wg³êbnych nie stwierdzono ani jednego przypadku
wyst¹pienia azotanów w iloœci przekraczaj¹cej 50 mg NO3/l.
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VI

OCHRONA
POWIERZCHNI ZIEMI

Struktura u¿ytkowania gruntów zmienia siê
w wyniku rozwoju gospodarczego województwa.
Area³ upraw zmniejsza siê i ró¿nicuje pod wzglêdem ich rodzaju. Wzrasta powierzchnia zajmowana przez nowobudowane obiekty budowlane i infrastrukturalne.
W latach 2000-2007 wielkoœæ wy³¹czonych
gruntów rolnych i leœnych z produkcji rolniczej i leœnej w województwie podkarpackim siêga³a od 92 do
151 ha rocznie, z czego jedynie oko³o 10% wy³¹czeñ przypada³o na grunty leœne. Wy³¹czenia dotyczy³y g³ównie gruntów rolnych o najwy¿szej (I-III)
klasie bonitacyjnej. Przewa¿a³y grunty III klasy
(70%-80%), grunty I-II klasy stanowi³y od 20% do
Pola uprawne - gmina Or³y
30%. Spoœród ogó³u wy³¹czanych gruntów na tereny osiedlowe przypada³o zwykle ponad 50%. Wy³¹czenia komunikacyjne w 2004 roku osi¹gnê³y najwy¿sz¹ wartoœæ i wynosi³y 50 ha (33%). W 2003 i 2006 roku wy³¹czenia komunikacyjne wynosi³y oko³o
15% ogó³u wy³¹czonych gruntów rolnych i leœnych, a w pozosta³ym okresie 1-2 ha (oko³o 2%). Wy³¹czenia przemys³owe nie przekracza³y w ci¹gu roku 6 ha (5%).
Kierunki wy³¹czeñ gruntów rolnych i leœnych w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
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W strukturze u¿ytkowania gruntów dominuj¹
u¿ytki rolne. Ich udzia³ w ogólnej powierzchni
corocznie maleje i w 2007 roku wyniós³ 54,5%.
Zmniejszanie siê area³u gruntów ornych
spowodowane jest przede wszystkim zwiêkszaj¹c¹
siê powierzchni¹ ugorów, która w 2006 roku objê³a
20,3% gruntów ornych.
Udzia³ powierzchni gruntów leœnych oraz
zadrzewieñ i zakrzewieñ sukcesywnie roœnie. W
latach 2001-2007 powierzchnia gruntów leœnych
oraz zadrzewieñ i zakrzewieñ wzros³a w
województwie w porównaniu do 2001 roku o 15 708
ha tj. 2,24%.

Pola uprawne i ugory w województwie podkarpackim
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Sukcesywnie zmniejsza siê w województwie powierzchnia gruntów pod wodami, co zwi¹zane jest
z prowadzonymi pracami melioracyjnymi oraz niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi, które
przyczyni³y siê do obni¿enia poziomu wód gruntowych w wielu rejonach województwa. Wed³ug stanu na
koniec 2007 roku powierzchnia zmeliorowanych u¿ytków rolnych w województwie wynios³a ogó³em
221,2 tys. ha, co stanowi³o 28,8% ogólnej powierzchni u¿ytków rolnych. Najwiêkszy obszar
zmeliorowanych u¿ytków rolnych obj¹³ grunty orne (145,6 tys. ha) oraz ³¹ki i pastwiska (75,6 tys. ha).
Maleje równie¿ obszar zajmowany przez nieu¿ytki, co wynika z prowadzonego na tych gruntach
zalesiania lub innej formy zagospodarowania tych terenów. W latach 2000-2007 zagospodarowanych
zosta³o 2 731 ha nieu¿ytków tj. 16,0% ogó³u.
Zmiany struktury u¿ytkowania gruntów w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
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Najwiêksze powierzchnie gruntów zdewastowanych i zdegradowanych powsta³y w województwie
podkarpackim w wyniku dzia³alnoœci w zakresie górnictwa i kopalnictwa surowców innych ni¿
energetyczne, g³ównie górnictwa siarkowego. Powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych sukcesywnie zmniejsza siê.
Powierzchnia gruntów wymagaj¹cych rekultywacji w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
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W latach 2000-2007 na terenie województwa prowadzono likwidacjê infrastruktury przemys³owej
oraz rekultywacjê terenów poeksploatacyjnych, zwi¹zanych z wydobyciem siarki. Prowadzono je na
obszarach poprzemys³owych, obejmuj¹cych: Kopalnie i Zak³ady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w likwidacji, Przedsiêbiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziórko”, Kopalniê Siarki „Machów” w likwidacji oraz Kopalniê Siarki „Basznia” w Baszni Górnej w likwidacji. G³ównym celem dzia³ania by³o przywrócenie zdegradowanym terenom pogórniczym walorów przyrodniczych w kierunku leœno-wodno-³¹kowo-ekologicznym.
£¹czna powierzchnia terenów po by³ej Kopalni Siarki „Machów”, wymagaj¹cych przeprowadzenia
prac rekultywacyjnych wynosi³a 1 650 ha, a prace zwi¹zane z likwidacj¹ i zagospodarowaniem wyrobiska
oraz terenów przyleg³ych prowadzone by³y od 1994 roku. Zrekultywowano:
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- 55,5 ha w kierunku leœno-³¹kowym,
- 263 ha w kierunku leœno-wodnym,
- 880 ha w kierunku leœnym.
Ponadto wykonano w wyrobisku warstwê izoluj¹c¹ dno przysz³ego zbiornika wodnego o powierzchni 460 ha, wyprofilowano skarpy wyrobiska i wykonano budowle hydrotechniczne do nape³nienia
zbiornika wod¹ oraz jej wymiany. Prace rekultywacyjne zosta³y zakoñczone, prowadzone jest nape³nianie zbiornika wod¹ z Wis³y. Stopieñ nape³nienia zbiornika wynosi aktualnie oko³o 90%.
Rekultywacja terenów zdegradowanych po³o¿onych na terenach by³ej Kopalni Siarki „Jeziórko”
objê³a ³¹cznie 1320 ha, z czego w latach 1997-2007 zrekultywowano 1250 ha, g³ównie w kierunku
leœnym. Do zakoñczenia prac rekultywacyjnych pozosta³o 70 ha.
Wraz z zakoñczeniem eksploatacji rudy siarki, a tak¿e
z postêpem prowadzonych prac zwi¹zanych z likwidacj¹
i rekultywacj¹ wyrobiska pogórniczego, negatywne oddzia³ywanie by³ej Kopalni na œrodowisko znacz¹co zmala³o.
W wyniku prowadzonej rekultywacji zdegradowane tereny
przekazywane s¹ ponownie na cele rolnicze i leœne. W ci¹gu
2004 roku zrekultywowano w województwie najwiêksz¹
w kraju powierzchniê gruntów wymagaj¹cych rekultywacji
(629 ha). W 2007 roku zrekultywowano ogó³em 684 ha
gruntów wymagaj¹cych rekultywacji, a 128 ha zagospodarowano (g³ównie na cele rolnicze).
Produkcja ¿ywnoœci ekologicznej w podkarpackim cieszy siê du¿ym zainteresowaniem. Najwiêksz¹ liczbê zg³oszeñ w zakresie ekologicznej produkcji rolnej w skali kraju
odnotowano w 2005 roku (409 nowych zg³oszeñ). Rolnicza
przestrzeñ produkcyjna w województwie stwarza dobre warunki do rozwoju produkcji zdrowej ¿ywnoœci oraz przetwórstwa rolno-spo¿ywczego. Dominuj¹ce ma³e gospodarstwa uniemo¿liwiaj¹ utrzymanie siê rolników tylko z pracy
w gospodarstwie rolnym, dlatego te¿, równoczeœnie z rozwojem gospodarstw ekologicznych rozwija siê na
obszarach wiejskich agroturystyka. W województwie funkcjonuje ju¿ 605 gospodarstw agroturystycznych, które
dysponuj¹ oko³o 5 500 miejscami noclegowymi. Prawie 4,5
Pola uprawne - powiat rzeszowski
tysi¹ca gospodarstw rolnych na Podkarpaciu realizuje
programy rolno-œrodowiskowe, co w znacznym stopniu
przyczynia siê do promocji produkcji rolniczej przyjaznej œrodowisku, zachowania ró¿norodnoœci
biologicznej siedlisk pó³naturalnych, a tak¿e zachowania i odtwarzania elementów krajobrazu rolniczego
o znaczeniu ochronnym oraz kulturowym.
Gospodarstwa ekologiczne w latach 2000-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
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VII

GOSPODARKA
ODPADAMI

Z roku na rok wzrasta iloœæ wytworzonych odpadów, a gospodarowanie nimi staje siê znacznie
trudniejsze, m.in. ze wzglêdu na trwa³oœæ i jednorazowoœæ materia³ów, z których powstaj¹ odpady.
Efektywna gospodarka odpadami powinna byæ oparta na trzech zasadach:
• zapobieganiu powstawania odpadów lub ograniczaniu ich iloœci i negatywnego oddzia³ywania,
• zapewnieniu odzysku odpadów, jeœli nie uda³o siê zapobiec ich powstawaniu,
• unieszkodliwianiu odpadów, których wytworzeniu nie uda³o siê zapobiec, lub których nie uda³o
siê poddaæ odzyskowi.
Planowanie gospodarki odpadami ma na celu minimalizacjê iloœci wytwarzanych odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie, tak aby zapobiec zanieczyszczeniom wód, powietrza, powierzchni ziemi.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach wprowadzi³a obowi¹zek opracowywania planów
gospodarki odpadami, które maj¹ byæ aktualizowane nie rzadziej ni¿ co 4 lata.
Odpady wg ustawy o odpadach okreœlane s¹ jako ka¿da substancja lub przedmiot nale¿¹ce do
jednej z kategorii, okreœlonych w za³¹czniku nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa siê, zamierza
pozbyæ lub do ich pozbycia jest zobowi¹zany.
Zgodnie z ustaw¹ o odpadach, wszelkie potrzeby informacyjne w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami z przedsiêbiorstw i prywatnych gospodarstw domowych, powinny byæ zapewniane
z systemu administracyjnego - dzia³aj¹cego w ramach urzêdów marsza³kowskich. Marsza³ek województwa prowadzi wojewódzk¹ bazê danych, dotycz¹c¹ wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz
z rejestrem udzielanych zezwoleñ w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporz¹dza
raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi w³aœciwemu do spraw œrodowiska.
W zwi¹zku z przejêciem przez Marsza³ka obowi¹zków w zakresie gospodarki odpadami, rok 2006
by³ ostatnim rokiem sprawozdawczym, obejmuj¹cym ewidencjê odpadów przemys³owych i niebezpiecznych w ramach prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie
bazy SIGOP (System Informatyczny Gospodarki Odpadami Przemys³owymi).

Odpady komunalne
W województwie podkarpackim w latach
2001-2007 odnotowano tendencjê spadkow¹ iloœci
zebranych odpadów komunalnych (³¹cznie z odpadami gromadzonymi selektywnie) w przeliczeniu
na jednego mieszkañca w ci¹gu roku. W latach
2001-2002 nastêpowa³ wzrost iloœci zebranych
odpadów komunalnych na jednego mieszkañca
(2002 r. - 209 kg), zaœ od 2003 roku nast¹pi³ spadek
iloœci zebranych odpadów, z niewielkim wzrostem
w 2006 roku (2005 r. - 165 kg, 2006 r. - 171 kg).
W 2007 roku przeciêtny mieszkaniec województwa
podkarpackiego wytworzy³ 167 kg odpadów komunalnych. Przyczyn¹ zmniejszenia iloœci wytwarzanych odpadów komunalnych jest z jednej strony
stopniowe ograniczanie wytwarzania odpadów
komunalnych, z drugiej zaœ pozbywanie siê odpaSk³adowisko odpadów komunalnych w Sigie³kach
dów w niew³aœciwy sposób (podrzucanie odpadów
w lasach czy wykorzystywanie wytworzonych
w gospodarstwach domowych odpadów we w³asnym zakresie, np. spalanie w przydomowych piecach,
kompostowanie), niezgodne ze stanem faktycznym raportowanie w zakresie odebranych od w³aœcicieli
nieruchomoœci odpadów komunalnych przez podmioty gospodarcze oraz migracja ludnoœci.
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Odpady komunalne zebrane w przeliczeniu na 1 mieszkañca w latach 2001-2007
w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
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Na prze³omie lat 2001-2007 nast¹pi³ znaczny wzrost procentowej iloœci odpadów zebranych
selektywnie w ogólnej masie zebranych sta³ych odpadów komunalnych. Wzrasta on od 1,7% w 2001
roku do 5,8% w roku 2007. Ta pozytywna tendencja jest efektem wzrostu œwiadomoœci ekologicznej
spo³eczeñstwa w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, skutecznoœci prowadzonych
ró¿norodnych akcji zachêcaj¹cych do segregacji odpadów, rosn¹cej liczby pojemników do segregacji
odpadów, a tak¿e wzrostu iloœci stacji segregacji odpadów.
Odpady zebrane w sposób selektywny w ogólnej masie odpadów komunalnych sta³ych zebranych
w latach 2001-2007 w województwie podkarpackim (Ÿród³o: GUS)
zebrane bez wyselekcjonowania
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Najwiêksza iloœæ odpadów komunalnych zosta³a zebrana na terenie Rzeszowa (52 tys. Mg) i Przemyœla (21 tys. Mg) oraz w powiecie mieleckim (25 tys. Mg) i stalowowolskim (21 tys. Mg), co stanowi
³¹cznie 36% iloœci odpadów zebranych z ca³ego województwa podkarpackiego.

Odpady przemys³owe
W latach 2000-2007 iloœæ wytworzonych odpadów przemys³owych wykazuje tendencjê
wzrostow¹. Iloœæ tych odpadów spad³a w latach 2001 i 2002 w porównaniu z rokiem 2000 (jest to
wynikiem tego, ¿e statystyk¹ w 2000 roku objêto iloœæ odpadów wykorzystanych, nie zaœ wytworzonych
jak w pozosta³ych latach), w kolejnych latach iloœæ odpadów przemys³owych stopniowo wzrasta³a do
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wartoœci 1336,9 tys. Mg w 2006 roku, a w 2007 spad³a do wartoœci 1276,1 tys. Mg. Zaznaczaj¹ca siê
tendencja wzrostowa wi¹¿e siê z o¿ywieniem gospodarczym w kraju i województwie.
Iloœæ odpadów przemys³owych wytworzonych w województwie podkarpackim w latach 2000-2007
(Ÿród³o: GUS)
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W Polsce w 2007 roku zebrano ³¹cznie 124 414,1 tys. Mg odpadów przemys³owych, w tym jedynie
1% stanowi¹ odpady z obszaru województwa podkarpackiego (13. miejsce w kraju). Najwiêksze iloœci
odpadów przemys³owych wytworzono w województwie: œl¹skim (33%), dolnoœl¹skim (28%) i ma³opolskim (7%).
Iloœæ odpadów przemys³owych wytworzona w poszczególnych województwach w 2007 roku (Ÿród³o: GUS)
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W 2007 roku zagospodarowano ³¹cznie 1276,1 tys. Mg odpadów przemys³owych z województwa
podkarpackiego. Wiêkszoœæ z nich tj. 1041,1 tys. Mg poddano odzyskowi. Pozosta³¹ czêœæ unieszkodliwiono poza sk³adowaniem - 53,6 tys. Mg, zesk³adowano - 52,3 tys. Mg lub zmagazynowano czasowo
- 129,1 tys. Mg. Najwiêksza iloœæ odpadów przemys³owych powsta³a w grupach: 10 (odpady z procesów
termicznych), 3 (odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji p³yt i mebli, masy celulozowej, papieru
i tektury) oraz z grupy 19 (odpady z instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni œcieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemys³owych). £¹cznie iloœæ odpadów
z tych trzech grup stanowi prawie 64% ogólnej iloœci odpadów przemys³owych wytworzonych w 2007
roku na terenie województwa.
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Gospodarowanie odpadami przemys³owymi w województwie podkarpackim w roku 2007
(Ÿród³o: GUS)
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Najwiêcej odpadów przemys³owych wytworzono na terenie powiatu stalowowolskiego (340 tys.
Mg), mieleckiego (269 tys. Mg), le¿ajskiego (148 tys. Mg) oraz miasta Rzeszów (105 tys. Mg), co razem
stanowi 68% odpadów przemys³owych województwa.
Województwo podkarpackie znalaz³o siê na 13. pozycji pod wzglêdem iloœci wytworzonych
odpadów przemys³owych, co stanowi 1% odpadów z obszaru ca³ego kraju.
W latach 2000-2006 wraz ze wzrostem PKB wzros³a iloœæ wytworzonych odpadów niebezpiecznych na terenie województwa. Iloœæ odpadów zawiera³a siê w zakresie od 13,3 tys. Mg (2000 r.) do
29,6 tys. Mg (2006 r.), zwiêkszy³a siê wiêc o 123%. W latach 2000-2006 najbardziej wzros³a iloœæ
odpadów z bran¿y przemys³u chemii organicznej, olejów odpadowych oraz z instalacji w grupach:
7 (odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemys³u chemii organicznej),
19 (odpady z instalacji i urz¹dzeñ s³u¿¹cych zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni œcieków oraz
z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemys³owych) oraz z grupy 13 (oleje odpadowe i odpady
ciek³ych paliw).
Iloœæ odpadów niebezpiecznych wytworzonych w województwie podkarpackim w latach 2000-2006
na tle zmian PKB (Ÿród³o: WIOŒ)
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W 2006 roku w regionie zagospodarowano ³¹cznie 31,7 tys. Mg odpadów niebezpiecznych. Ponad
po³owa z nich tj. 16,6 tys. Mg zosta³a unieszkodliwiona poza sk³adowaniem, 12,7 tys. Mg poddano
odzyskowi, czasowo zmagazynowano - 2 tys. Mg, natomiast zesk³adowano 0,4 tys. Mg odpadów.
Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi w województwie podkarpackim w roku 2006
(Ÿród³o: WIOŒ)
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W latach 2000-2007 na terenie województwa zaznaczy³a siê pozytywna tendencja sposobu
zagospodarowania odpadów przemys³owych i niebezpiecznych. Znacz¹ca wiêkszoœæ odpadów zosta³a
poddana odzyskowi lub unieszkodliwiona poza sk³adowaniem, a tylko niewielka ich czêœæ trafi³a na
sk³adowiska.
Porównanie iloœci odpadów wytworzonych ogó³em w województwie podkarpackim w latach 20002007 na tle PKB wskazuje, ¿e przy sta³ym wzroœcie PKB ogólna iloœæ odpadów równie¿ wzrasta. Iloœæ
odpadów przemys³owych wykazuje trend rosn¹cy. Natomiast iloœæ odpadów komunalnych wykazuje
trend malej¹cy od 504 tys. Mg w 2000 roku do 351 tys. Mg w 2007 roku.
Iloœæ odpadów w województwie podkarpackim w latach 2000-2007 na tle zmian PKB (Ÿród³o: GUS)
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Instalacje w gospodarce odpadami
W latach 2000-2007 w województwie podkarpackim zakoñczono eksploatacjê, zamkniêto lub
zmodernizowano sk³adowiska odpadów komunalnych i przemys³owych, które nie spe³nia³y
obowi¹zuj¹cych wymogów prawa. W 2000 roku funkcjonowa³o 66 sk³adowisk odpadów komunalnych
i 20 sk³adowisk przemys³owych. Na koniec 2007 roku na terenie województwa podkarpackiego
funkcjonowa³y 32 sk³adowiska komunalne i 9 przemys³owych. W omawianym przedziale czasu
wy³¹czono z u¿ytkowania 34 sk³adowiska komunalne i 11 przemys³owych. Na przestrzeni lat 2000-2007
powsta³y i na koniec 2007 roku funkcjonowa³y 3 spalarnie odpadów przemys³owych w miastach:
Rzeszów, Pustków, Jedlicze, 2 instalacje do
unieszkodliwiania odpadów medycznych,
zlokalizowane w Rzeszowie i Dêbicy oraz 3 instalacje do unieszkodliwiania odpadów poubojowych
w miejscowoœciach: Przewrotne, Le¿achów i Wróblik Szlachecki. Na terenie województwa znajduje
siê tak¿e 9 sortowni odpadów (B³a¿owa, Dukla,
Jod³owa, Krosno, Le¿ajsk, Mielec, Paszczyna,
Pysznica, Ustrzyki Dolne), 3 kompostownie (Le¿ajsk, Paszczyna, Krosno) oraz liczne instalacje do
odzysku/recyklingu z³omu, olejów odpadowych,
zu¿ytych opon i odpadów gumowych, odpadów ze
szk³a, papieru i tektury, tworzyw sztucznych oraz
stacje demonta¿u pojazdów i punkty ich zbierania.
Na terenie województwa znajduje siê Zak³ad
Unieszkodliwiania Odpadów w Kroœnie, pe³ni¹cy
funkcje regionalnego Zak³adu Zagospodarowania
Zbiornik odcieku z przepompowni¹
Odpadów (ZZO), uruchomiony w 2006 roku. W najna sk³adowisku odpadów komunalnych w Kozodrzy
bli¿szych latach ma powstaæ jeszcze 6 kolejnych
ZZO.
Na obszarze województwa liczne zak³ady przemys³owe uruchomi³y nowe niskoodpadowe
instalacje i technologie sprzyjaj¹ce ochronie œrodowiska. Na wymienienie zas³uguje kilka z nich:
• Wibo-Recykling Sp. z o.o. w Maliniu - zajmuje siê recyklingiem odpadów opakowaniowych z tworzyw
sztucznych: butelek PET i pojemników po chemii gospodarczej (HDPE) oraz folii LDPE, przetwarza
tak¿e komunalne i przemys³owe odpady tworzyw sztucznych: PET, PP, PE i inne; posiada
nowoczesn¹ liniê do produkcji paliw alternatywnych z wykorzystaniem w³asnych odpadów
poprodukcyjnych oraz innych odpadów opakowaniowych i przemys³owych;
• Guma i Plastik Recycling Sp. z o. o. w Zarzeczu - produkuje w³asne granulaty gumowe w 95% z odpadów gumy i tworzywa sztucznego pozyskiwanych z firm polskich i zagranicznych, które wykorzystuje
do produkcji oponek do kontenerów na œmieci i podstaw do oznakowañ robót publicznych;
• Kronospan Mielec Sp. z o.o. - produkuje p³yty drewnopochodne wiórowe i panele pod³ogowe na bazie
odpadów drzewnych. Zak³ad posiada spalarniê i czêœæ wytworzonego ciep³a zu¿ywa do ogrzewania
i suszarni, a czêœæ do wytwarzania pary wodnej potrzebnej do pras, w których wytwarzane s¹ p³yty;
• Fibris S.A. z Przemyœla - produkuje p³yty pilœniowe twarde i porowate, wykorzystuj¹c do ich produkcji
w 90% surowiec drzewny pochodz¹cy z ciêæ pielêgnacyjnych w lasach oraz pozosta³oœci z innych
zak³adów przemys³u drzewnego;
• Przedsiêbiorstwo Produkcji i Handlu „RESTOL” Sp. z o.o. w Rzeszowie, Zak³ad Produkcyjny w Bratkowicach - produkuje meble i fronty meblowe; dostosowa³o siê do wymogów ochrony œrodowiska
w zakresie bezpiecznej gospodarki odpadami przemys³owymi; przekszta³ca termicznie odpady
o kodzie 03 01 05 (Trociny, wióry, œcinki, drewno, p³yta wiórowa i fornir inne ni¿ wymienione w 03 01 04)
z odzyskiem zawartej w nich energii;
• Zak³ad Tworzyw Sztucznych “ERG” S.A. w Pustkowie - oferuje szeroki asortyment wyrobów przeznaczonych do produkcji p³yt drewnopochodnych, materia³ów warstwowych i izolacyjnych, wyrobów
stosowanych w przemyœle odlewniczym, motoryzacyjnym, elektrotechnicznym, meblarstwie,
materia³ów œciernych, farb i lakierów, w produkcji galanterii, sprzêtu sportowego oraz dodatki do
¿ywic. Posiada instalacjê do termicznego unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, m.in.: gazów
poreakcyjnych z instalacji do produkcji ¿ywic fenolowych i poliestrowych oraz instalacji do produkcji
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formaliny; odpadów ciek³ych z instalacji do produkcji ¿ywic fenolowych i poliestrowych i z instalacji do
produkcji ¿ywic aminowych (pochodz¹cych ze stacji przygotowania odpadów p³ynnych do utylizacji);
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu - specjalizuje siê w przemys³owym zagospodarowaniu olejów
przepracowanych (odpadowych), poprzez ich regeneracjê do olejów bazowych. W II po³owie 2007
roku Spó³ka uruchomi³a produkcjê wysokiej jakoœci rozpuszczalników organicznych “przyjaznych
œrodowisku” - bezsiarkowych, o bardzo niskiej zawartoœci wêglowodorów aromatycznych;
Cellfast S.A. w Kroœnie - przedsiêbiorstwo produkuje wê¿e ogrodowe, techniczne, ¿y³ki poliamidowe;
powstaj¹ce w procesie produkcji niepe³nowartoœciowe (wybrakowane) produkty po zmieleniu
kierowane s¹ ponownie do produkcji;
Geyer & Hosaja Sp. z o.o. - produkuje mieszanki gumowe, gumowe wyroby formowe w postaci
dywaników samochodowych, elementów gumowych dla motoryzacji, wyrobów gumowych dla
drogownictwa. Jednym z surowców do produkcji s¹ odpady gumowe, g³ównie: z³om dêtek butylowych
zwulkanizowanych bez zaworów, z³om membran gumowych, z³om grzejek gumowych, odpad kordu
tekstylnego nagumowanego, odpadowe mieszanki gumowe oraz odpad mieszanki plastyfikuj¹cej;
Onduline Production Sp. z o.o.w Mielcu - wykorzystuje do produkcji pokryæ dachowych i izolacji
fundamentów surowce wtórne, posiada nowoczesny system spalania i odprowadzania œcieków
przemys³owych;
Fenix Metals Sp. z o.o. w Tarnobrzegu - posiada instalacjê do odzysku cyny z odpadów cynonoœnych
i produkuje wyroby ze stopu cyny w piecu obrotowym; instalacja jest wyposa¿ona w nowoczesne
urz¹dzenia odpylaj¹ce;
Alumetal Gorzyce Sp. z o.o. w Gorzycach - producent aluminiowych stopów odlewniczych; dokonuje
odzysku odpadów aluminiowych wystêpuj¹cych w ró¿nych postaciach w piecach indukcyjnych
(zarówno z³omu metalowego drobnego jak i grubego); posiada instalacjê do „uprzydatniania” wiórów
aluminiowych poprzez opalanie z emulsji i olejów - usuniêcie z wiórów zanieczyszczeñ w postaci
¿elaza i emulsji;
BRW Sp. z.o.o. w Mielcu - specjalizuje siê w produkcji mebli oraz frontów meblowych; posiada
instalacjê do spalania odpadów powstaj¹cych z obróbki p³yt wiórowych z w³asnej produkcji;
PPHU Koltex w Kolbuszowej - przedsiêbiorstwo koncentruje siê g³ównie na wyrobie fibrylizowanych
przêdz polipropylenowych p³askich skrêcanych lub bezskrêtowych, pasów tapicerskich elastycznych
i parcianych oraz tkanin polipropylenowych; do produkcji zak³ad wykorzystuje odpady tworzyw
sztucznych;
Nowy Styl Sp. z o.o. w Kroœnie - produkuje krzes³a, fotele i sto³y; jako surowiec stosuje m.in.
rozdrobnione zmielone w m³ynie odpady poprodukcyjne i odpadow¹ foliê.

Miêdzygminny Zwi¹zek Komunalny „WIS£OK” oraz wiele gmin województwa podkarpackiego organizuj¹ zbiórki ró¿nego rodzaju odpadów,
konkursy, happeningi poœwiêcone tematyce
ochrony œrodowiska, ze szczególnym uwzglêdnieniem odpowiedniej gospodarki odpadami, rozpowszechniaj¹c w ten sposób wiedzê z tego zakresu.
W akcje tego typu najchêtniej w³¹czaj¹ siê uczniowie i sympatycy ekologii.

Jarmark ekologiczny na rzeszowskich bulwarach
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Sk³adowiska komunalne na terenie województwa podkarpackiego - stan na koniec 2007 roku
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Sk³adowiska przemys³owe na terenie województwa podkarpackiego - stan na koniec 2007 roku
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VIII

OCHRONA
PRZYRODY

Wartoœæ przyrodnicza, a w szczególnoœci wystêpowanie na znacznych obszarach unikatowych
i bardzo rzadkich, nie tylko w skali kraju elementów przyrody, stawiaj¹ województwo podkarpackie na
jednym z czo³owych miejsc w Polsce. O wyj¹tkowym charakterze zasobów przyrodniczo-krajobrazowych decyduj¹ takie elementy jak: zró¿nicowane ukszta³towanie terenu, spotykany tylko na terenach
Bieszczadów specyficzny uk³ad piêter roœlinnych, unikatowe zbiorowiska roœlin, wyj¹tkowo liczne populacje endemicznych, rzadkich i zagro¿onych wyginiêciem gatunków zwierz¹t. Ró¿norodnoœæ gatunków
roœlin i zwierz¹t wynika z obecnoœci rozleg³ych komUdzia³ powierzchni lasów pañstwowych
pleksów leœnych oraz pó³naturalnych terenów nieleœnych.
i prywatnych w powierzchni województwa
Ogólna lesistoœæ województwa podkarpackiego wynosi
podkarpackiego w roku 2007 (Ÿród³o: GUS)
37,4% i jest wy¿sza od œredniej krajowej o oko³o 7,9%.
Lasy w województwie zajmuj¹ powierzchniê 667,7 tys. ha.
obszary niezalesione
W strukturze w³asnoœciowej lasów dominuje
obszary leœne pañstwowe
w³asnoœæ
publiczna - lasy Skarbu Pañstwa i lasy gminne.
obszary leœne prywatne
Lasy prywatne to lasy o du¿ym rozdrobnieniu, (œrednia
6%
powierzchnia dzia³ki leœnej w województwie przypadaj¹cej na jednego w³aœciciela wynosi 0,32 ha) utrudniaj¹cym prowadzenie racjonalnej gospodarki leœnej. Najwiêkszy udzia³ lasów w strukturze u¿ytkowania wystêpuje
w czêœci po³udniowej województwa (powiaty: leski, biesz31%
czadzki, przemyski) i czêœci pó³nocnej (powiaty: lubaczowski, stalowowolski). Gminami o najwy¿szym wskaŸniku lesistoœci s¹: Lutowiska, Cisna i Krempna (75%88%). Ponad po³owê ogólnej powierzchni leœnej województwa stanowi¹ lasy ochronne.
63%
Silnie zró¿nicowane warunki fizjograficzne województwa sprzyjaj¹ bogactwu szaty roœlinnej. Wystêpuj¹ tu
roœliny, zbiorowiska roœlinne czy siedliska przyrodnicze
zarówno o nizinnym charakterze, jak i typowo górskie. Ze
wzglêdu na przebiegaj¹c¹ przez Podkarpacie granicê
miêdzy Karpatami Wschodnimi i Zachodnimi, szata roœlinna ma charakter przejœciowy. WyraŸnie
przewa¿a element wschodniokarpacki, który wœród roœlin reprezentuje ³¹cznie oko³o 30 gatunków, w tym
m.in.: wilczomlecz karpacki, smotrawa okaza³a, sa³atnica leœna, tojad wiechowaty, bluszczyk kosmaty,
cebulica dwulistna, kostrzewa górska, ¿ywokost sercowaty, a wœród zbiorowisk roœlinnych zespo³y
po³oninowe, np. zaroœla olszy zielonej. Znacznie mniej liczny jest tu element zachodniokarpacki, który
reprezentuje m.in. przytulia okr¹g³olistna.

Zimowit jesienny
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Na terenie Podkarpacia stwierdzono wystêpowanie co najmniej 60 gatunków roœlin ujêtych w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Roœlin, w tym 12 gatunków maj¹cych jedyne naturalne stanowiska w tym województwie, jak np. tojad wiechowaty i niski, wieczornik œnie¿ny, ró¿anecznik ¿ó³ty, ciemiernik czerwonawy, ostro¿eñ siedmiogrodzki, chaber Kotschyego, szachownica kostkowata, sesleria Bielza, turzyca dacka i skalna oraz goŸdzik ³ysy.
Bogactwo przyrodnicze Podkarpacia to równie¿ zró¿nicowana gatunkowo fauna, z du¿¹ liczb¹
zwierz¹t puszczañskich i drapie¿ników - licznie reprezentowane s¹ tu prawie wszystkie gatunki zwierz¹t
¿yj¹cych w naszej strefie klimatycznej. Najbardziej ró¿norodna jest fauna Bieszczadów, Beskidu
Niskiego i pogórzy, gdzie nak³adaj¹ siê na siebie zasiêgi wystêpowania gatunków ni¿owych i górskich.
Ze 114 obecnie wystêpuj¹cych w Polsce gatunków krêgowców wpisanych do Polskiej Czerwonej
Ksiêgi Zwierz¹t, co najmniej 57 rozmna¿a siê na Podkarpaciu, w tym co najmniej 13 gatunków ssaków,
29 ptaków, 2 gadów, 3 p³azów i 10 ryb. Liczna jest równie¿ grupa rzadkich bezkrêgowców ujêtych w Polskiej Czerwonej Ksiêdze Zwierz¹t, wynosz¹ca co najmniej 91 gatunków, w tym 2 wystêpuj¹ce wy³¹cznie
na Podkarpaciu - kosarz, ¿ylenica. Z grupy tej najliczniejsze populacje stanowi m.in. modliszka zwyczajna, nadobnica alpejska, niepylak mnemozyna, strojniœ nadobny. Charakterystycznym elementem
wœród bezkrêgowców s¹ gatunki wschodniokarpackie - szacuje siê, ¿e w granicach województwa wystêpuje co najmniej 80 endemitów (lub subendemitów) wschodniokarpackich.
Wœród chronionych gatunków ssaków wystêpuj¹cych na Podkarpaciu na uwagê zas³uguj¹ dwie
grupy. Pierwsz¹ z nich stanowi¹ du¿e drapie¿niki,
takie jak: ryœ, ¿bik, wilk i niedŸwiedŸ, których
podkarpackie populacje stanowi¹ trzon ich populacji krajowych. Drug¹ grupê stanowi¹ nietoperze
- na terenie województwa wystêpuje kilka bardzo
rzadkich gatunków: podkowiec ma³y, nocek, nocek
orzêsiony, mroczek posrebrzany i mroczek poz³ocisty. Godne uwagi jest równie¿ istnienie
reintrodukowanej w 1963 roku populacji ¿ubra
w Bieszczadach.
Równie bogaty i zró¿nicowany jest œwiat
ptaków. Na terenie województwa podkarpackiego
wystêpuj¹ silne populacje (w skali kraju) takich
gatunków chronionych jak: bocian czarny, orlik
krzykliwy, orze³ przedni, pustu³ka, jarz¹bek,
Bocian bia³y
przepiórka, derkacz, puchacz, puszczyk uralski,
¿o³na, kraska, dziêcio³ bia³oszyi, dziêcio³ bia³ogrzbiety i trójpalczasty, pliszka górska, pluszcz, klaskawka, drozd obro¿ny, mucho³ówka bia³oszyja,
orzechówka.
Udzia³ powierzchni obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych w ca³kowitej powierzchni
województwa podkarpackiego w roku 2007 (Ÿród³o: GUS)
obszary prawnie chronione

pozosta³e

44,5%
55,5%
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Województwo podkarpackie przez swoje
warunki siedliskowe i klimatyczne jest bardzo
atrakcyjnym obszarem dla wielu gatunków gadów
i p³azów. Wystêpuj¹ tu tak rzadkie chronione gatunki jak: gniewosz plamisty, w¹¿ eskulapa i ¿aba
zwinka, zwana te¿ ¿ab¹ dalmatyñsk¹. W pasie
pogórza i gór powszechnie wystêpuj¹ charakterystyczne dla tych regionów salamandra plamista
i traszka karpacka.
Znaczna czêœæ powierzchni województwa
(44,5%) objêta zosta³a ró¿norodnymi formami
ochrony przyrody - w zale¿noœci od stanu zachowania biocenoz, ró¿norodnoœci przyrody i krajobrazu, nagromadzenia zbiorowisk i gatunków unikatowych. Wiêkszoœæ cennych zbiorowisk i stanowisk roœlin chronionych znajduje siê na terenie
Bieszczadzki Park Narodowy
parków narodowych i rezerwatów przyrody.
System ochrony przyrody w województwie tworzony jest przez: 2 parki narodowe (Bieszczadzki
i Magurski), 93 rezerwaty przyrody, 10 parków krajobrazowych, 13 obszarów chronionego krajobrazu,
24 stanowiska dokumentacyjne, 308 u¿ytków ekologicznych, oraz 1084 pomniki przyrody.
Bieszczadzki Park Narodowy wraz z Parkiem Krajobrazowym Doliny Sanu i Ciœniañsko-Wetliñskim Parkiem Krajobrazowym tworz¹ polsk¹ czêœæ Miêdzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty
Wschodnie”. Ten rezerwat, o randze miêdzynarodowej, zosta³ utworzony na pograniczu polsko-s³owacko-ukraiñskim, w celu ochrony pozosta³oœci ekosystemów o charakterze zbli¿onym do naturalnego,
unikatowych zespo³ów roœlin i zwierz¹t wraz z ich ostojami, oraz elementów przyrodniczokrajobrazowych („kraina dolin”).
Udzia³ wybranych form ochrony przyrody w powierzchni obszarów prawnie chronionych
w województwie podkarpackim w roku 2007 (Ÿród³o: GUS)

parki narodowe

58%
35%

rezerwaty

parki krajobrazowe

obszary chronionego
krajobrazu

1% 6%

Utrzymanie wielu cennych i zagro¿onych gatunków jest mo¿liwe dziêki zachowaniu ci¹g³oœci
korytarzy migracyjnych (ekologicznych). Ochrona korytarzy jest szczególnie wa¿na w takich obszarach
jak Karpaty, gdzie zachowa³ siê najwy¿szy poziom bioró¿norodnoœci. Korytarz „karpacki” obejmuje
obszar Puszczy Karpackiej, porastaj¹cej ca³e pasmo górskie - pocz¹wszy od Rumunii, poprzez Ukrainê,
S³owacjê, Polskê i Czechy.
W latach 1993-2003 przeprowadzono reintrodukcjê bobra europejskiego na obszar Bieszczadów
Wysokich, g³ównie na teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Badania naukowe, przeprowadzone
w miejscach zasiedlenia przez bobry wykaza³y ju¿ po 5 latach korzystne zmiany warunków
siedliskowych, pojawi³o siê wiele nowych gatunków flory i fauny krêgowców.
Reintrodukcja ¿ubra w Bieszczadach zosta³a zapocz¹tkowana w 1963 roku i pocz¹tkowo nie
przyœwieca³ jej cel ochronny. Licz¹ca aktualnie oko³o 200 osobników grupa bieszczadzkich ¿ubrów
nale¿y do linii kaukaskiej. Jest to najwiêksza na œwiecie populacja ¿ubra górskiego - efekt procesu
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przywracania naturze tego gatunku ¿ubra przez polskich naukowców i leœników od ponad 40 lat. ¯yj¹ce
w Bieszczadach ¿ubry to liczna i szybko rozwijaj¹ca siê populacja. ¯ubr jest najwiêkszym wspó³czeœnie
¿yj¹cym ssakiem Europy, objêtym œcis³¹ ochron¹ gatunkow¹, umieszczonym na polskiej Czerwonej
Liœcie Zwierz¹t Gin¹cych i Zagro¿onych oraz w II wydaniu Polskiej Czerwonej Ksiêgi Zwierz¹t ze
statusem EN (silnie zagro¿ony).

¯ubry w Bieszczadach.

Polscy zoolodzy wspólnie z naukowcami z Ukrainy, Rumunii i ze S³owacji chc¹ przywróciæ
populacjê ¿ubra wzd³u¿ ca³ego ³uku Karpat. Projekt w Karpatach Wschodnich zak³ada utworzenie
populacji ¿ubra na terenie czterech pañstw - pocz¹wszy od polskich Bieszczadów poprzez S³owacjê,
Ukrainê do Rumunii. Jest koordynowany przez Polaków i realizowany od ponad 7 lat z bardzo dobrym
efektem. Wa¿nym elementem projektu jest miêdzy innymi wzbogacenie genetyczne populacji ¿ubra
poprzez przywóz cennych osobników linii bia³owiesko-kaukaskiej z Europy Zachodniej.
Europejska Sieæ Ekologiczna Natura 2000 jest wspólnym dla krajów cz³onkowskich Unii
Europejskiej i równoczeœnie jednym z najwa¿niejszych aktualnie zadañ dotycz¹cych ochrony przyrody.
Utworzenie sieci Natura 2000 pozwoli na utrzymanie ró¿norodnoœci biologicznej w obrêbie pañstw
cz³onkowskich UE, poprzez zabezpieczenie zagro¿onych i reprezentatywnych dla wyró¿nionych
regionów biogeograficznych typów siedlisk przyrodniczych oraz zagro¿onych i rzadkich gatunków roœlin i
zwierz¹t. W sk³ad sieci na terenie województwa podkarpackiego wchodz¹ ³¹cznie 24 obszary (Ÿród³o:
www.mos.gov.pl/ ), w tym:
• 7 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO), wskazanych zgodnie z zaleceniami tzw. Dyrektywy
Ptasiej,
• 17 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (SOO), wyznaczonych zgodnie z zaleceniami Dyrektywy
Siedliskowej.
Teren Bieszczadów zosta³ wyznaczony do sieci Natura 2000 zarówno jako Obszar Specjalnej
Ochrony Ptaków jak i Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk.
£¹czna powierzchnia obszarów sieci Natura 2000 w województwie (stan: lipiec 2008) to 930 302,6
ha, co stanowi 52,1% powierzchni ogólnej województwa.
Obszary Natura 2000 nie s¹ typowymi obszarami chronionymi takimi jak np. parki narodowe czy
rezerwaty przyrody, które obejmuj¹ najcenniejsze naturalne fragmenty naszej przyrody. Sieæ Natura
2000 zajmuje nierzadko bardzo du¿e powierzchnie o charakterze pó³naturalnym lub wrêcz tereny
zurbanizowane. Wyznaczenie obszarów opiera³o siê wy³¹cznie na przes³ankach przyrodniczych, jednak
cele ochronne i sposób ochrony obszarów s¹ dostosowywane do lokalnej specyfiki spo³ecznej,
gospodarczej i kulturowej.
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OBSZARY CHRONIONE
W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM
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IX

DZIA£ALNOŒÆ
KONTROLNA
WIOŒ

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie realizowa³ zadania kontrolne w oparciu o uzgodnione z Wojewod¹ Podkarpackim coroczne Plany dzia³alnoœci kontrolnej, a tak¿e wytyczne G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska. Komórkami organizacyjnymi prowadz¹cymi
dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z kontrol¹ przestrzegania przez u¿ytkowników œrodowiska przepisów i decyzji
administracyjnych dotycz¹cych szeroko rozumianej ochrony œrodowiska, przeciwdzia³aniem powa¿nym
awariom œrodowiskowym, przygotowywaniem danych do raportów dla organów Unii Europejskiej, jak
równie¿ za³atwianiem wniosków o podjêcie interwencji s¹ Wydzia³ Inspekcji w WIOŒ w Rzeszowie i Dzia³y Inspekcji w Delegaturach. Zadania kontrolne dla organów Inspekcji zapisane zosta³y w ustawie o Inspekcji Ochrony Œrodowiska oraz szeregu innych ustaw, a w szczególnoœci Prawo ochrony œrodowiska,
o odpadach, Prawo wodne, o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, o zu¿ytym sprzêcie
elektrycznym i elektronicznym, o miêdzynarodowym przemieszczaniu odpadów, o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, o systemie oceny zgodnoœci
w zakresie spe³niania zasadniczych lub innych wymagañ przez opakowania i maszyny emituj¹ce ha³as
u¿ywane na zewn¹trz pomieszczeñ. Liczba zadañ kontrolnych w 2007 r. wyraŸnie wzros³a w porównaniu
ze stanem z 2000 r. Mia³o to wp³yw zarówno na iloœæ przeprowadzanych kontroli w ci¹gu roku, jak równie¿
ich zakres oraz liczbê podmiotów w ewidencji.
Liczba kontroli (lata 2000-2007)

Liczba podmiotów w ewidencji WIOŒ (lata 2000-2007)
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Na podstawie wyników kontroli wojewódzki inspektor ochrony œrodowiska mo¿e skierowaæ do
kierownika kontrolowanej jednostki zarz¹dzenie pokontrolne, wymierzyæ administracyjn¹ karê pieniê¿n¹, wstrzymaæ u¿ytkowanie instalacji lub dzia³alnoœæ stwarzaj¹c¹ zagro¿enie dla œrodowiska.
Liczba decyzji o wstrzymaniu u¿ytkowania
instalacji lub dzia³alnoœci (lata 2002-2007)
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Liczba decyzji dotycz¹cych kar biegn¹cych (lata 2000-2007)
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Od wielu lat cele kontroli ukierunkowane s¹ przede wszystkim na wdra¿anie w Polsce dyrektyw
i rozporz¹dzeñ organów Unii Europejskiej, transponowanych do polskiego systemu prawnego. Kompetencje kontrolne organów Inspekcji Ochrony Œrodowiska dotycz¹ ponad 40 aktów Wspólnotowych.
Poni¿ej przedstawiono informacje dotycz¹ce liczby i wyników przeprowadzonych kontroli oraz omówienie najwa¿niejszych zagadnieñ objêtych problematyk¹ kontroli.

Dzia³alnoœæ kontrolna dotycz¹ca wdra¿ania prawa Unii Europejskiej
Liczba kontroli w zwi¹zku z wdra¿aniem prawa Unii Europejskiej
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Liczba kontroli z naruszeniem

Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenia, w zwi¹zku z wdra¿aniem prawa Unii Europejskiej
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Dyrektywy

Dyrektywa 96/61/WE - w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeñ;
Dyrektywa 96/82/WE - w sprawie kontroli niebezpieczeñstwa powa¿nych awarii zwi¹zanych z substancjami niebezpiecznymi;
Dyrektywa 91/271/EWG - w sprawie oczyszczania œcieków komunalnych;
Dyrektywa 91/689/EWG - w sprawie odpadów niebezpiecznych;
Dyrektywa 99/31/WE - w sprawie sk³adowisk odpadów;
Dyrektywa 2000/76/WE - w sprawie spalania odpadów;
Dyrektywa 2001/80/WE - w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeñ do powietrza z du¿ych Ÿróde³ spalania paliw.

Udzia³ pracowników WIOŒ w dzia³aniach zwi¹zanych z powa¿nymi awariami
Zagadnienia przeciwdzia³ania powa¿nym awariom reguluje dyrektywa Rady Unii Europejskiej
96/82/WE (SEVESO II) z 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeñstwa powa¿nych awarii
zwi¹zanych z substancjami niebezpiecznymi wraz z poprawk¹/uzupe³nieniem w postaci Dyrektywy
2003/105/WE z dnia 16 grudnia 2003 r. W dyrektywach tych przyjêto now¹ koncepcjê oraz sformu³owano
nowe wymagania w zakresie systemów zarz¹dzania bezpieczeñstwem, planowania w sytuacjach
nadzwyczajnych i planowania przestrzennego. Dyrektywy te zosta³y przetransponowane do polskich
przepisów ochrony œrodowiska. Postanowienia znowelizowanej dyrektywy, zwanej SEVESO II, zosta³y
ujête w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska, w Tytule IV „Powa¿ne awarie”.
W okresie obowi¹zywania przepisów o powa¿nych awariach na terenie województwa podkarpackiego odnotowano 28 przypadków powa¿nych awarii. Dotychczas tylko raz w 2003 r. odnotowano na
terenie województwa podkarpackiego przypadek wyst¹pienia powa¿nej awarii przemys³owej w Zak³adzie Du¿ego Ryzyka.
Liczba powa¿nych awarii na terenie województwa podkarpackiego w latach 2002-2007
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Jednym z najgroŸniejszych zdarzeñ by³ odnotowany w czerwcu 2002 r. po¿ar w CHEM TRANS LOGISTIC Po³udnie Spó³ka z o.o. w Krakowie w Terminalu Prze³adunkowym Surowców Chemicznych w m.
Cha³upki Medyckie, gm. Medyka. Awaria mia³a miejsce podczas prze³adunku surowej ropy naftowej
z cystern szerokotorowych do cystern normalnotorowych. W momencie zdarzenia w hali prze³adunkowej
znajdowa³o siê 9 cystern z surow¹ rop¹ naftow¹. W trakcie zdarzenia nie dosz³o do rozszczelnienia
cystern, a jedynie do wycieku surowej ropy naftowej z uszkodzonej instalacji technologicznej. Wycieki
3
sp³ywa³y do dwóch zbiorników slopowych (2x63 m ), stanowi¹cych element zabezpieczenia instalacji
prze³adunkowej. Po nape³nieniu zbiorników nadmiar wycieków ze œrodkiem gaœniczym skierowany zosta³ do systemu kanalizacji, wyposa¿onej w separator benzynowo - koalescencyjny typu AWAS-H-1900,
a nastêpnie do rowu melioracyjnego. W trakcie awarii nie dosz³o do zanieczyszczenia œrodowiska.
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Po¿ar w Terminalu Prze³adunkowym Surowców Chemicznych CHEM TRANS LOGISTIC Po³udnie,
Spó³ka z o.o. w Krakowie w miejscowoœci Cha³upki Medyckie, gm. Medyka.

Ciê¿kim poparzeniom uleg³o trzech pracowników CHEM TRANS LOGISTIC Po³udnie Spó³ka z o.o.
w Krakowie i jeden pracownik SGS, który w trakcie prze³adunku dokonywa³ poboru prób towaru.
Przyczyn¹ zdarzenia potwierdzon¹ przez ekspertyzê Instytutu Aparatury Przemys³owej i Energetyki
Politechniki Krakowskiej by³o przekroczenie temperatury samozap³onu mieszanin palnych par cieczy
zmieszanych z powietrzem w instalacji prze³adunkowej, co spowodowa³o inicjacjê wybuchu i ognia.
W trakcie awarii uleg³o spaleniu oko³o 68 Mg kondensatu gazowego. W wyniku kontroli u sprawcy
zdarzenia stwierdzono nieprawid³owoœci w zakresie gospodarki odpadami.
Zarz¹dzeniem pokontrolnym zobowi¹zano Prezesa CHEM TRANS LOGISTIC Po³udnie Spó³ka
z o.o. w Krakowie do usuniêcia w/w nieprawid³owoœci, uzgodnienia ze Starost¹ Przemyskim sposobu
unieszkodliwienia odpadów po akcji ratowniczej (odpady zgromadzone w zbiornikach slopowych) oraz
przed³o¿enia informacji dotycz¹cej przyczyn zdarzenia z wynikami ekspertyzy technicznej instalacji.
Kontrolowana jednostka w ustalonym terminie poinformowa³a Inspektorat o realizacji na³o¿onych
obowi¹zków.
Na zlecenie Prezesa CHEM TRANS LOGISTIC Po³udnie Sp. z o.o. w Krakowie dokonano us³ugi
prze³adunku surowej ropy naftowej z oœmiu cystern uszkodzonych w trakcie po¿aru. Odpady
niebezpieczne w iloœci 93,540 Mg, zgromadzone w zbiornikach slopowych, zosta³y przekazane do
unieszkodliwienia do ECO - NAFT Spó³ka z o.o. w Trzebini.
Kolejna du¿a awaria wyst¹pi³a w listopadzie 2003 r. w Zak³adach Tworzyw Sztucznych „ERG” S.A.
w Pustkowie, gdzie mia³ miejsce wybuch i po¿ar na Wydziale Aminoplastów. Przyczyn¹ by³o gwa³towne
wyrzucenie przez w³az reaktora mieszaniny chemikaliów, w trakcie próbnej produkcji ¿ywicy. Do
zdarzenia dosz³o wskutek gwa³townej reakcji egzotermicznej. W wyniku wybuchu uszkodzeniu uleg³y
dwa budynki produkcyjne. Dosz³o do wypadku zbiorowego, w którym poszkodowanych zosta³o 7 osób.
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Po awarii przeprowadzono 3 kontrole, 2 w 2003 r. i 1 w 2004 r., w tym jedn¹ z udzia³em KP PSP
w Dêbicy. Sporz¹dzono dokumentacjê zdjêciow¹. Po kontrolach wydano w 2004 r. dwa zarz¹dzenia
pokontrolne, w tym dotycz¹ce podjêcia dzia³añ w celu zrealizowania wniosków zawartych w „Protokole
zespo³u powo³anego do zbadania przyczyn wybuchu w Wydziale Aminoplastów”.
W sprawie wspó³dzia³ano z Okrêgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie, któremu przekazano
informacjê o powa¿nej awarii.
Skierowano równie¿ wniosek o wszczêcie postêpowania karnego do Prokuratury Rejonowej w Dêbicy. Kontrolê sprawdzaj¹c¹, przeprowadzono w Zak³adach, przy udziale inspektora Okrêgowego
Inspektoratu Pracy w Rzeszowie oraz KP PSP w Dêbicy.
Na terenach przygranicznych z Ukrain¹, dotychczas mia³y miejsce dwa zdarzenia o znamionach
powa¿nych awarii. W lipcu 2004 r. w Ustrzykach Dolnych dosz³o do zanieczyszczenia wód potoku
Jasieñka, dop³ywu rzeki Strwi¹¿, produktami ropopochodnymi z uszkodzonego ruroci¹gu. Zanieczyszczenia nie przedosta³y siê na terytorium Ukrainy, dziêki akcji ratowniczej, przeprowadzonej przez
jednostki Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej.
W lipcu 2004 r. na terenie nieczynnej Kopalni Siarki w Niemirowie na Ukrainie mia³ miejsce po¿ar
siarki. Powiatowy Zespó³ Reagowania Kryzysowego w Lubaczowie przeprowadzi³ ewakuacjê 51 mieszkañców Huty Kryszta³owej do Baszni Dolnej, na czas 7-9 godzin. Przy ustalaniu okolicznoœci i skali
zdarzenia WIOŒ wspó³dzia³a³ ze Stra¿¹ Graniczn¹ i PSP.

Wdra¿anie dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania
i ograniczania zanieczyszczeñ
Pierwszy wykaz instalacji podlegaj¹cych obowi¹zkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego
zosta³ przygotowany w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie wraz z wejœciem
w ¿ycie ustawy Prawo ochrony œrodowiska. Wtedy te¿ zapada³y pierwsze, wstêpne rozstrzygniêcia, co
do terminu, w którym poszczególne instalacje bêd¹ musia³y uzyskaæ pozwolenie zintegrowane.
Pierwszym terminem do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, dla instalacji istniej¹cych, by³ 30
kwietnia 2004 roku. Ustalono, ¿e na terenie województwa funkcjonuje piêæ instalacji, które winny uzyskaæ
pozwolenie w tym terminie. Za wyj¹tkiem jednej, która uzyska³a pozwolenie z dwumiesiêcznym
opóŸnieniem, wszystkie pozosta³e uzyska³y wymagane pozwolenia na czas. Na koniec 2004 roku, w ewidencji WIOŒ w Rzeszowie znajdowa³o siê ³¹cznie 135 podmiotów, w których funkcjonowa³o 158 instalacji
IPPC. W poszczególnych latach liczby te ulega³y zmianie. Wi¹za³o siê to zarówno z pojawieniem siê
instalacji nowych, jak i wykreœlaniem b¹dŸ dopisywaniem do wykazu instalacji istniej¹cych. W kolejnych
latach liczba podmiotów i instalacji objêtych obowi¹zkiem posiadania pozwolenia zintegrowanego,
znajduj¹cych siê w ewidencji WIOŒ w Rzeszowie, przedstawia³a siê nastêpuj¹co:
- koniec 2005 roku: 138 podmiotów i 160 instalacji,
- koniec 2006 roku: 141 podmiotów i 175 instalacji,
- koniec 2007 roku: 141 podmiotów i 168 instalacji.
Do koñca 2007 roku, 152 instalacje uzyska³y pozwolenia zintegrowane, a 16 nadal nie posiada³o
tego pozwolenia. Spoœród 168 instalacji wymagaj¹cych pozwolenia na koniec 2007 roku, ze wzglêdu na
bran¿e, podzia³ przedstawia³ siê nastêpuj¹co:
- w przemyœle energetycznym: 16 instalacji,
- w przemyœle metalurgicznym: 25 instalacji,
- w przemyœle ceramicznym: 54 instalacje, w tym 49 cegielnie,
- w przemyœle chemicznym: 30 instalacji,
- w gospodarce odpadami: 24 instalacje, w tym 19 sk³adowisk odpadów,
- inne: 19 instalacji, w tym 9 ferm drobiu i trzody chlewnej.
W przypadku stwierdzenia, na podstawie przeprowadzonej kontroli, ¿e instalacja eksploatowana
jest bez wymaganego pozwolenia, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie wszczyna³ postêpowanie w sprawie wstrzymania u¿ytkowania tych instalacji. Konsekwencj¹
prowadzonych postêpowañ by³o wydanie decyzji o wyznaczeniu terminu usuniêcia naruszenia, w przypadku z³o¿enia stosownego wniosku przez prowadz¹cego instalacjê, lub decyzji wstrzymuj¹cej
u¿ytkowanie instalacji. W latach 2004-2007 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska
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wyda³ ³¹cznie 49 decyzji o wyznaczeniu terminu usuniêcia naruszenia oraz 21 decyzji o wstrzymaniu
u¿ytkowania instalacji.
Od momentu wejœcia w ¿ycie ustawy Prawo ochrony œrodowiska, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska uzgadnia³ w drodze postanowienia projekty pozwoleñ zintegrowanych wydawanych przez organy samorz¹du terytorialnego. Do koñca 2007 roku Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Œrodowiska wyda³ ³¹cznie 66 postanowieñ uzgadniaj¹cych projekty pozwoleñ zintegrowanych.
Nadmieniæ nale¿y, ¿e wydawanie zintegrowanych pozwoleñ na korzystanie ze œrodowiska oraz
przestrzeganie warunków w nich zawartych w latach 2004-2007, by³o przedmiotem kontroli Najwy¿szej
Izby Kontroli Delegatura w Rzeszowie, przeprowadzonej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Œrodowiska w Rzeszowie w okresie od 1 paŸdziernika do 28 grudnia 2007 roku. Najwy¿sza Izba Kontroli
pozytywnie oceni³a dzia³ania WIOŒ w Rzeszowie w tym obszarze.

Transgraniczne przemieszczanie odpadów
Pierwsze regulacje prawne w zakresie miêdzynarodowego obrotu odpadami zamieszczone zosta³y w rozdziale 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach, po zmianie prawa w rozdziale 8 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Rozporz¹dzenie Rady Nr 259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993
w sprawie nadzoru i kontroli przesy³ania odpadów w obrêbie, do Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej
obszar, zaczê³o obowi¹zywaæ w Polsce z dniem wst¹pienia do Unii Europejskiej. Rzeczpospolita Polska,
jako pañstwo cz³onkowskie Unii Europejskiej, by³a zobowi¹zana do bezpoœredniego stosowania
przepisów Rozporz¹dzenia 259/93. Dodatkowo, regulacje prawne w zakresie miêdzynarodowego obrotu odpadami, zamieszczone by³y w ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o miêdzynarodowym obrocie odpadami, która okreœla³a ramy instytucjonalne i organizacyjne do wykonywania zadañ z zakresu miêdzynarodowego obrotu odpadami.
Nowe rozporz¹dzenie WE nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006
roku w sprawie przemieszczania odpadów, zaczê³o obowi¹zywaæ od 12 lipca 2007 r. i spowodowa³o
koniecznoœæ zmian w prawodawstwie polskim. W dniu 29 czerwca 2007 r. uchwalona zosta³a nowa ustawa o miêdzynarodowym przemieszczaniu odpadów, która wesz³a w ¿ycie 12 lipca 2007 r. Nowe regulacje
prawne spowodowa³y koniecznoœæ zmiany w zasadach kontroli, realizowanych w tym obszarze przez
Inspekcjê Ochrony Œrodowiska.
W oparciu o Porozumienie pomiêdzy Ministrem Finansów, G³ównym Inspektorem Ochrony
Œrodowiska oraz Komendantem G³ównym Stra¿y Granicznej z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie wspó³dzia³ania w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, podpisane zosta³y lokalne porozumienia:
Ø pomiêdzy Komendantem Bieszczadzkiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej, Dyrektorem Izby Celnej
w Przemyœlu oraz Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie
z dnia 3 wrzeœnia 2007 r. w sprawie zasad wspó³dzia³ania w zakresie kontroli miêdzynarodowego
obrotu odpadami, substancjami zubo¿aj¹cymi warstwê ozonow¹, transportu towarów
niebezpiecznych w rozumieniu przepisów Umowy Europejskiej o miêdzynarodowym przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz powa¿nych awarii przemys³owych o skutkach
transgranicznych,
Ø pomiêdzy Komendantem Karpackiego Oddzia³u Stra¿y Granicznej, Dyrektorem Izby Celnej
w Przemyœlu oraz Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie
z dnia 7 wrzeœnia 2007 r. w sprawie zasad wspó³dzia³ania w zakresie kontroli miêdzynarodowego
obrotu odpadami, substancjami zubo¿aj¹cymi warstwê ozonow¹, transportu towarów
niebezpiecznych w rozumieniu przepisów Umowy Europejskiej o miêdzynarodowym przewozie
drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz powa¿nych awarii przemys³owych o skutkach
transgranicznych.
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Spotkanie przedstawicieli Stra¿y Granicznej, Izby Celnej i WIOŒ Rzeszów
na przejœciu granicznym w Korczowej

Województwo podkarpackie graniczy z Ukrain¹ i ze S³owacj¹. Na granicy z Ukrain¹ znajduj¹ siê
trzy drogowe i trzy kolejowe przejœcia graniczne. Natomiast na granicy ze S³owacj¹ funkcjonuje jedno
przejœcie drogowe.
W sk³ad, powo³anej przez G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska, Grupy Ekspertów w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów (TPO) wchodzi 5 pracowników WIOŒ w Rzeszowie.
Upowa¿nienia do oceny towarów, mog¹cych stanowiæ odpady, wykonywanej w ramach wspó³pracy
z organami zaanga¿owanymi w nadzór nad TPO, posiada 8 inspektorów.
Jednym z celów kontroli uwzglêdnionym w Planie pracy by³o „Wype³nianie obowi¹zków wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia Rady (EWG) Nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 roku w sprawie nadzoru i kontroli
przesy³ania odpadów w obrêbie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar zamienionego Rozporz¹dzeniem nr
1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania
odpadów oraz z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o miêdzynarodowym przemieszczaniu odpadów”.
WIOŒ Rzeszów przeprowadza³ kontrole w tym zakresie w latach 2005-2007.
Kontrolami objêto m. in. instalacje, w których prowadzony by³ odzysk:
- odpadów cynonoœnych, odpadów aluminium, z³omu stalowego (zak³ady przetopu metali),
- odpadów drzewnych (zak³ady drzewne),
- odpadów gumowych (zak³ady gumowe),
- zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (zak³ad przetwarzania sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego),
- odpadów tworzyw sztucznych (przetwórnie tworzyw sztucznych),
- odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji (nielegalny demonta¿ pojazdów),
oraz w instalacji unieszkodliwiania odpadów pochodz¹cych z mechanicznej obróbki odpadów zawieraj¹cych substancje niebezpieczne (spalarnia). Pozosta³e kontrole przeprowadzono w firmach prowadz¹cych dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ ze zbieraniem oraz transportem odpadów w ruchu miêdzynarodowym.
Liczba kontroli zak³adów gospodaruj¹cych odpadami sprowadzanymi z zagranicy

Rok

2005

2006

2007

Liczba kontroli
Liczba skontrolowanych
zak³adów

10

9

24

9

7

20
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Podczas kontroli podmiotów stwierdzono uchybienia, które dotyczy³y m. in.:
braku zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoœci w zakresie zbierania i transportu odpadów,
naruszeñ zwi¹zanych z magazynowaniem odpadów,
braku spe³nienia wymagañ technicznych przewidzianych dla instalacji, gdzie prowadzony jest
demonta¿ pojazdów wycofanych z eksploatacji,
naruszeñ wynikaj¹cych z ustawy produktowej,
braku iloœciowej i jakoœciowej ewidencji odpadów,
niedope³nienia obowi¹zku przesy³ania informacji o korzystaniu ze œrodowiska,
nieprawid³owo sporz¹dzanych informacji do Marsza³ka Województwa Podkarpackiego o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.

Niezale¿nie od kontroli przedsiêbiorców, WIOŒ Rzeszów po otrzymaniu od Stra¿y Granicznej lub
S³u¿b Celnych wniosku o udzielenie merytorycznej pomocy, delegowa³ w ramach wspó³dzia³ania,
inspektorów na miejsce zg³oszenia w celu dokonania oceny towarów mog¹cych stanowiæ odpady oraz
okreœlenia rodzaju dokumentów wymaganych przy konkretnych transportach w ruchu miêdzynarodowym.

Ocena przewo¿onych towarów - odpadów przez pracowników WIOŒ w Rzeszowie

W latach 2004-2006 o dokonanie oceny towarów Stra¿ Graniczna wystêpowa³a 8-krotnie.
W 2007 r. o dokonanie oceny Stra¿ Graniczna wystêpowa³a w 52 przypadkach, natomiast S³u¿by
Celne - 46 razy.
W wyniku dokonanych przez inspektorów WIOŒ Rzeszów ocen towarów zawrócono do nadawców
31 transportów z uwagi na brak wymaganych dokumentów przy miêdzynarodowym obrocie odpadami.
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Ponadto w ramach wspó³pracy z Izb¹ Celn¹ w Przemyœlu (Grupa Mobilna) oraz Wojewódzkim
Inspektorem Transportu Drogowego w Rzeszowie w czerwcu 2006 r. przeprowadzono wspóln¹ kontrolê
pojazdów na drodze krajowej z wykorzystaniem kamery endoskopowej.
W 2007 r. zosta³y przeprowadzone wspólne kontrole z przedstawicielami krajowych s³u¿b
zaanga¿owanych w dzia³ania zwi¹zane z transgranicznym przemieszczaniem odpadów w ramach
projektu IMPEL TFS. Podczas dwóch akcji w czerwcu i w paŸdzierniku skontrolowano ³¹cznie ponad 370
pojazdów przewoŸników w ruchu miêdzynarodowym. W 2 przypadkach stwierdzono próby nielegalnego
transgranicznego przemieszczania odpadów ze S³owacji.

Wspólne kontrole drogowe

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2007 r. przez WIOŒ Rzeszów wykryto trzy przypadki
nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów, które dotyczy³y:
sprowadzenia ze S³owacji do Polski zrzyn oraz kawa³ków drewna pozosta³ych po produkcji wyrobów
§
z drewna z pominiêciem procedury powiadamiania organu w³aœciwego do wydania zezwolenia na
miêdzynarodowe przemieszczanie odpadów,
§
sprowadzenia ze S³owacji do Polski zu¿ytego sprzêtu ³¹cznoœciowego, radiolokacyjnego i nawigacyjnego pochodzenia wojskowego z pominiêciem procedury powiadamiania organu w³aœciwego
do wydania zezwolenia na miêdzynarodowe przemieszczanie odpadów,
§
sprowadzenia od zagranicznych przedsiêbiorców do Polski pojazdów wycofanych z eksploatacji
z pominiêciem procedury powiadamiania organu w³aœciwego do wydania zezwolenia na miêdzynarodowe przemieszczanie odpadów.
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Zaznaczyæ nale¿y, ¿e w 2007 r. WIOŒ w Rzeszowie by³ kontrolowany przez Najwy¿sz¹ Izbê
Kontroli w zakresie poprawnoœci wykonywanych zadañ dotycz¹cych miêdzynarodowego obrotu
odpadami. Kontrola nie wykaza³a nieprawid³owoœci w tym obszarze.

Kontrole sk³adowisk odpadów
Dyrektyw¹ Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie sk³adowania odpadów,
wprowadzone zosta³y standardy techniczne sk³adowania odpadów, zapewniaj¹ce odpowiedni poziom
ochrony œrodowiska przed odpadami deponowanymi na sk³adowiskach. Okres przejœciowy na osi¹gniêcie wymagañ dyrektywy, zwi¹zanych z modernizacj¹ istniej¹cych i budow¹ nowych sk³adowisk
odpadów, ustalono do 1 stycznia 2012 r. Zgodnie ze zobowi¹zaniami negocjacyjnymi, dotycz¹cymi
wdro¿enia tej dyrektywy, Polska zobowi¹zana zosta³a do przed³o¿enia Komisji Europejskiej informacji na
temat przyjêcia programów, dotycz¹cych zamykania i modernizacji istniej¹cych sk³adowisk odpadów
komunalnych oraz lokalizacji nowych obiektów przeznaczonych do sk³adowania odpadów. Ponadto,
zgodnie z postanowieniami Traktatu Akcesyjnego, okreœlonymi w Za³¹czniku XII, dziale 13 Œrodowisko
Naturalne, lit. B Gospodarka Odpadami, pkt 3, dla istniej¹cych sk³adowisk odpadów komunalnych, zosta³y wyznaczone cele poœrednie na ka¿dy rok. Wyznaczone cele poœrednie okreœlaj¹, ¿e na sk³adowiskach, które nie spe³niaj¹ wymagañ, dopuszcza siê sk³adowanie w ka¿dym kolejnym roku coraz
mniejsz¹ iloœæ odpadów. Cele te dotycz¹ okresu od dnia przyst¹pienia do dnia 31 grudnia 2011 r. Zgodnie
z zapisami zawartymi w Traktacie, do dnia 30 czerwca ka¿dego roku, pocz¹wszy od roku przyst¹pienia,
Polska ma obowi¹zek dostarczyæ Komisji sprawozdanie dotycz¹ce stopniowego wprowadzania w ¿ycie
dyrektywy oraz zgodnoœci z celami poœrednimi. Transponowanie przepisów dyrektywy w sprawie
sk³adowania odpadów do prawodawstwa polskiego zapocz¹tkowa³o kolejny etap, którym jest dostosowanie sk³adowisk odpadów do wymagañ okreœlonych prawem w zakresie gospodarki odpadami.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie, wype³niaj¹c obowi¹zki na³o¿one na
Pañstwa Cz³onkowskie w zakresie utworzenia statystyki i raportowania do Komisji Europejskiej
(transpozycja zapisów dyrektywy w sprawie sk³adowania odpadów 99/31/WE), w oparciu o w³asne
materia³y oraz zweryfikowane dane z przegl¹dów ekologicznych sk³adowisk, opracowa³ w 2002 roku
w³asn¹ bazê danych, obejmuj¹c¹ wszystkie sk³adowiska odpadów, zlokalizowane w naszym
województwie. Baza ta jest obecnie elementem bazy krajowej, prowadzonej i aktualizowanej przez
G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska. Baza w postaci „KARTY SK£ADOWISKA” zawiera informacje
dotycz¹ce obowi¹zków na³o¿onych na zarz¹dzaj¹cych sk³adowiskami odpadów oraz dane na temat,
w jakim zakresie obiekty te spe³niaj¹ wymogi ochrony œrodowiska. Baza zawiera tak¿e najistotniejsze
dane techniczne o obiekcie, okreœlone w dyrektywie o sk³adowaniu odpadów, tj. rodzaj uszczelnienia,
zakres i czêstotliwoœæ badañ monitoringowych, iloœæ deponowanych odpadów, wykaz urz¹dzeñ
technicznych niezbêdnych do jego prawid³owego funkcjonowania.
Wed³ug stanu na dzieñ 30.06.2002 r. w bazie zinwentaryzowano ogó³em 79 sk³adowisk odpadów,
w tym 10 sk³adowisk odpadów niebezpiecznych, 3 sk³adowiska odpadów obojêtnych oraz 66 sk³adowisk
odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne. Z liczby tej 23 sk³adowiska wymaga³y pozwolenia
zintegrowanego.
Dokonano podzia³u tych sk³adowisk na trzy kategorie:
• spe³niaj¹ce wymagania ochrony œrodowiska 11 sk³adowisk - 14%,
• przewidziane do modernizacji 36 sk³adowisk - 46%,
• przewidziane do wstrzymania dzia³alnoœci i przeprowadzenia rekultywacji 32 sk³adowiska - 40%.
Ocena uszczelnienia sk³adowisk wskaza³a, ¿e tylko oko³o 70% obiektów posiada³o uszczelnienie
sztuczne b¹dŸ naturalne. Monitoring wód podziemnych prowadzony by³ na 37 sk³adowiskach. Instalacje
do zbierania odcieków posiada³o 35 sk³adowisk, z tego monitoring prowadzony by³ tylko na 12 obiektach.
Zaledwie 16 sk³adowisk posiada³o instalacjê do ujmowania gazu sk³adowiskowego. Na ¿adnym obiekcie
biogaz nie by³ wykorzystywany gospodarczo. Ewidencja odpadów prowadzona by³a na 70 sk³adowiskach. Zwa¿ywszy jednak, ¿e tylko 21 obiektów wyposa¿onych by³o w wagê, mo¿na przyj¹æ, ¿e tylko
na oko³o 25% obiektów ewidencja by³a prowadzona w oparciu o faktyczn¹ wagê odpadów. W pozo-
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sta³ych opiera³a siê ona na szacunku objêtoœciowym. Brodzik dezynfekcyjny posiada³o tylko 35 sk³adowisk.

Sk³adowiska w województwie podkarpackim
- stan na dzieñ 30.06.2002 r.
14%

46%

40%

Sk³adowiska w województwie podkarpackim
- stan na dzieñ 31.12.2007 r.

15%

5%

80%
do modernizacji
do wstrzymania dzia³alnoœci/rekultywacji
spe³niajace wymogi

spe³niajace wymogi
do modernizacji
do wstrzymania dzia³alnoœci/rekultywacji

Dane te s¹ na bie¿¹co aktualizowane oraz weryfikowane i na koniec 2007 r. w bazie danych WIOŒ
znajdowa³o siê ³¹cznie 41 czynnych sk³adowisk odpadów, w tym 2 sk³adowiska odpadów niebezpiecznych, 1 sk³adowisko odpadów obojêtnych oraz 38 sk³adowisk odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne. W odniesieniu do roku 2002 znacznie ograniczono usuwanie odpadów na nielegalne
sk³adowiska. W latach 2002-2007 zamkniêto w sumie 38 sk³adowisk, które nie spe³nia³y wymogów
dyrektywy sk³adowiskowej. Do uzyskania tych efektów z pewnoœci¹ przyczyni³y siê dzia³ania dyscyplinuj¹ce Inspekcji Ochrony Œrodowiska. Wydawane zarz¹dzenia pokontrolne, orzekane kary za
niezgodne z przepisami sk³adowanie odpadów oraz stosowanie instytucji odraczania terminów p³atnoœci
kar oraz wstrzymywanie dzia³alnoœci instalacji powoduj¹cych naruszenie wymagañ ochrony œrodowiska,
a tak¿e prowadzone w czasie kontroli dzia³ania edukacyjne, sk³oni³y wiele zak³adów do podejmowania
dzia³añ maj¹cych na celu uporz¹dkowanie gospodarki odpadami.
Ocena sk³adowisk wg stanu na dzieñ 31.12.2007 r. wypad³a nastêpuj¹co:
•
spe³niaj¹ce wymagania ochrony œrodowiska 33 sk³adowiska - 80%,
•
przewidziane do modernizacji 6 sk³adowisk - 15%,
•
przewidziane do wstrzymania dzia³alnoœci i przeprowadzenia rekultywacji 2 sk³adowiska - 5%.
Pozwolenie zintegrowane do koñca 2007 r. uzyska³o 13 zarz¹dzaj¹cych sk³adowiskami odpadów
komunalnych oraz 1 w³aœciciel sk³adowiska odpadów przemys³owych. Przewiduje siê, ¿e z 32 podkarpackich sk³adowisk przyjmuj¹cych w 2007 r. odpady komunalne, po 2012 r. bêdzie funkcjonowaæ oko³o
20 obiektów. Pozosta³e zostan¹ zamkniête. Sk³adowiska bêd¹ ostatnim ogniwem wchodz¹cym w sk³ad
Zak³adów Zagospodarowania Odpadów (ZZO).
W roku 2006 w wyniku wiosennego wezbrania wód rzeki Wis³oki nast¹pi³o ods³oniêcie odpadów ze
„starego wysypiska odpadów” w miejscowoœci Nieg³owice na lewym brzegu rzeki Wis³oki. Wysypisko to
znajduje siê oko³o 700 m powy¿ej ujêcia wody dla miasta Jas³a. W tym miejscu wyst¹pi³a zmiana koryta
rzeki, w wyniku czego powsta³o zagro¿enie dalszego wymycia pozosta³ych odpadów.
Sprawa zmiany koryta rzeki Wis³oki i zagro¿enia dla ujêcia wody by³a przedmiotem posiedzenia
Miejskiego Zespo³u Reagowania w Jaœle. Wed³ug przedstawionych na posiedzeniu informacji w latach
1960-1970, na miejsce to wywo¿one by³y miêdzy innymi odpady z by³ej Rafinerii w Jaœle.
W maju 2006 r. inspektorzy WIOŒ w Rzeszowie - Delegatury w Jaœle dokonali oglêdzin miejsca, na
którym znajduje siê wysypisko i stwierdzili, ¿e na d³ugoœci oko³o 30 m w zakolu rzeki Wis³oki zosta³o
ods³oniête wysypisko odpadów, które znajdowa³o siê pod warstw¹ ziemi i ¿wiru. Wœród odpadów
widoczne by³y: gruz betonowy i ceglany, kable, pasy i uszczelki gumowe, bry³y ¿wiru zlepionego lepikiem,
bry³y asfaltu, folie, uszczelki gumowe, wata szklana, tkaniny, druty itp. W miejscu z³o¿enia odpadów
brzeg rzeki Wis³oki nie by³ uregulowany i nie posiada obwa³owañ przeciwpowodziowych.
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Wysypisko odpadów w Nieg³owicach - stan przed zabezpieczeniem

Wykonane analizy pobranych prób wód rzeki wykaza³y, ¿e wartoœci oznaczonych wskaŸników
jakoœci wody rzeki Wis³oki powy¿ej i poni¿ej wysypiska odpadów w m. Nieg³owice nie wykazuj¹
podwy¿szonych poziomów stê¿eñ, œwiadcz¹cych o oddzia³ywaniu wysypiska na wody rzeki Wis³oki. Na
podstawie porównania wyników oznaczonych wskaŸników jakoœci wody rzeki Wis³oki powy¿ej i poni¿ej
wysypiska odpadów stwierdzono œladowe zwiêkszenie iloœci benzo(a)pirenu i benzo(b)fluorantenu
w wodzie.
Analiza zawartoœci zanieczyszczeñ w próbce gleby pobranej na terenie wysypiska odpadów
w m. Nieg³owice, wykaza³a przekroczenie ustalonych standardów jakoœci gleby. Stwierdzono
przekroczenie standardów w zakresie zawartoœci w glebie metali ciê¿kich (cynku, miedzi i o³owiu) oraz
wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych. Stê¿enia tych zanieczyszczeñ odbiegaj¹ istotnie
od wartoœci oznaczonych w próbce gleby pobranej powy¿ej wysypiska w m. Nieg³owice.
Kompleksowe badania odpadów, pobranych z terenu wysypiska wykaza³y, ¿e zawartoœæ ogólnego
wêgla organicznego oraz wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych wielokrotnie przekracza
wartoœci graniczne dla odpadów dopuszczonych do sk³adowania na sk³adowisku odpadów obojêtnych,
iloœæ wymywanych zanieczyszczeñ nieorganicznych nie przekracza ustalonych wartoœci granicznych.
Obecnoœæ w odpadach w³ókien azbestu oraz wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych, stwarzaj¹cych potencjalne zagro¿enie dla œrodowiska, pozwala zaliczyæ je do odpadów
niebezpiecznych.
O wynikach badañ gleby i odpadów z rejonu wysypiska poinformowano Wojewodê Podkarpackiego. Informacjê tê przekazano równie¿ do wiadomoœci Wójtowi Gminy Jas³o, Pañstwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Jaœle i Dyrektorowi Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej
w Krakowie.
Równoczeœnie Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie wyst¹pi³ do
Starosty Jasielskiego z wnioskiem o podjêcie dzia³añ w celu rekultywacji terenu zanieczyszczonego
odpadami.
Na zlecenie Starostwa Powiatowego w lipcu 2006 roku zosta³a wykonana „Ekspertyza okreœlaj¹ca
stan œrodowiska gruntowo-wodnego w rejonie nielegalnego sk³adowiska odpadów w miejscowoœci
Nieg³owice”.
Wyniki przeprowadzonych badañ pozwoli³y na okreœlenie obszaru wystêpowania odpadów, ich
objêtoœci i typu oraz stopnia zagro¿enia, jakie stwarzaj¹ dla œrodowiska gruntowo-wodnego i wód
powierzchniowych w rejonie sk³adowiska.
W efekcie przeprowadzonych prac badawczych ustalono, ¿e sk³adowisko zajmuje powierzchniê
ok. 383 m2. Na powierzchni ok. 137 m2 zosta³y z³o¿one odpady przemys³owe zawieraj¹ce substancje
ropopochodne (pojemnoœæ ok. 270 m3). Odpady typu komunalnego zosta³y z³o¿one na powierzchni ok.
246 m2 (pojemnoœæ ok. 370 m3). Odpady te z³o¿one zosta³y w wyrobiskach po¿wirowych na g³êbokoœci do
3,0 m pod warstw¹ osadów aluwialnych. Odpady typu komunalnego zajmuj¹ pó³nocn¹ i zachodni¹ czêœæ

96

Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-2007

sk³adowiska, natomiast wystêpowanie odpadów zawieraj¹cych substancje niebezpieczne stwierdzono
w po³udniowo-wschodnim rejonie.
Wyniki wykonanych badañ œrodowiska gruntowo-wodnego wskazuj¹ na zanieczyszczenie
w po³udniowo-zachodniej i centralnej czêœci sk³adowiska, gdzie stwierdzono wystêpowanie odpadów
przemys³owych, w tym niebezpiecznych. Wystêpuje tu lokalne zanieczyszczenie gruntu substancjami
ropopochodnymi oraz metalami ciê¿kimi. Na obszarze wystêpowania odpadów typu komunalnego nie
stwierdzono ska¿enia gruntu wystêpuj¹cego pod warstw¹ odpadów.
Ekspertyza potwierdzi³a, ¿e konieczne jest przeprowadzenie prac zwi¹zanych z wydobyciem
odpadów oraz rekultywacj¹ ska¿onego gruntu. Oszacowano, ¿e wydobycia wymaga oko³o 370 m3 odpadów komunalnych oraz 270 m3 odpadów przemys³owych zawieraj¹cych substancje niebezpieczne.
Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie wykona³ w miesi¹cach lipiec - sierpieñ 2006 r.
doraŸne prace, polegaj¹ce na prze³o¿eniu koryta rzeki Wis³oki oraz przesuniêciu odsypiska ¿wirowego
zlokalizowanego przy brzegu prawym do skarpy brzegowej przy brzegu lewym, w której znajduje siê
nielegalne sk³adowisko odpadów, co pozwoli³o na wyeliminowanie bezpoœredniego zagro¿enia tego
sk³adowiska dla ujêcia wody pitnej dla miasta Jas³a.

Wysypisko odpadów w Nieg³owicach - po zabezpieczeniu

PowódŸ, która wyst¹pi³a w lipcu 2008 r. ujawni³a, ¿e zabezpieczenia by³y niewystarczaj¹ce, gdy¿
wody Wis³oki zala³y teren sk³adowiska i ponownie rozmy³y brzeg rzeki.

Nadzór nad rekultywacj¹ terenów zdegradowanych dzia³alnoœci¹ górnictwa
siarkowego
W latach 1999-2007 na terenie województwa podkarpackiego prowadzono likwidacjê
infrastruktury przemys³owej oraz rekultywacjê terenów poeksploatacyjnych, zwi¹zanych z wydobyciem
siarki. Prowadzono je na obszarach poprzemys³owych, obejmuj¹cych: Kopalnie i Zak³ady Przetwórcze
Siarki „Siarkopol” w likwidacji, Przedsiêbiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziórko”, Kopalniê
Siarki „Machów” w likwidacji oraz Kopalniê Siarki „Basznia” w Baszni Górnej w likwidacji. G³ównym celem
dzia³ania by³o przywrócenie zdegradowanym terenom pogórniczym walorów przyrodniczych w kierunku
leœno-wodno-³¹kowo-ekologicznym.
Proces likwidacji i rekultywacji wyrobiska po odkrywkowej kopalni „Machów” nale¿y do najbardziej
skomplikowanych technologicznie i kosztownych inwestycji proekologicznych w regionie podkarpackim.
Celem likwidacji posiarkowego wyrobiska jest ca³kowite zabezpieczenie rejonu likwidowanej kopalni
i obszarów s¹siaduj¹cych przed wyst¹pieniem zagro¿eñ dla œrodowiska naturalnego, którymi s¹ g³ównie
wody trzeciorzêdowe silnie zmineralizowane. W miejscu wyrobiska po by³ej Kopalni Siarki „Machów”
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powstanie zbiornik wodny o powierzchni oko³o 500 ha i pojemnoœci oko³o 111 mln m , który zostanie
docelowo zagospodarowany dla potrzeb rekreacji. £¹czna powierzchnia terenów po by³ej Kopalni Siarki
„Machów”, wymagaj¹cych przeprowadzenia prac rekultywacyjnych wynosi³a 1650 ha, a prace zwi¹zane
z likwidacj¹ i zagospodarowaniem wyrobiska oraz terenów przyleg³ych prowadzone by³y od 1994 roku.
Zrekultywowano:
- 55,5 ha w kierunku leœno-³¹kowym,
- 263 ha w kierunku leœno-wodnym,
- 880 ha w kierunku leœnym.
Ponadto, w ramach likwidacji wyrobiska, na dnie odkrywki zosta³a wybudowana warstwa izoluj¹ca
dno przysz³ego zbiornika wodnego o powierzchni 460 ha, wyprofilowane zosta³y skarpy wyrobiska i wykonano budowle hydrotechniczne do nape³nienia zbiornika wod¹ oraz jej wymiany. Prace rekultywacyjne
zosta³y zakoñczone. Od 24 lutego 2005 roku rozpoczêto proces nape³niania wyrobiska „Machów”
wodami wiœlanymi. Nape³nianie trwa etapami. Poziom wody w zbiorniku, po dope³nieniu w 2007 roku,
osi¹gn¹³ rzêdn¹ 140 m n.p.m. Stopieñ nape³nienia zbiornika wynosi w 2008 r. oko³o 90%. Sukcesywnie
przebudowywany jest system odwodnienia, którego ca³kowite wy³¹czenie mo¿e nast¹piæ po wype³nieniu
wyrobiska wodami z Wis³y.
Kopalnia Siarki „Machów” od 1997 roku prowadzi monitoring wód podziemnych w rejonie poeksploatacyjnego wyrobiska, w oparciu o sieæ otworów obserwacyjnych, do których nale¿¹ piezometry
i studnie gospodarskie. Celem monitoringu jest kontrola przebiegu hydrodynamicznych i hydrochemicznych skutków procesu likwidacji wyrobiska. Monitoringiem objête zosta³y wody podziemne
horyzontu czwartorzêdowego i trzeciorzêdowego. W zakresie badañ i pomiarów monitoringowych
prowadzone s¹ analizy jakoœci oraz pomiary po³o¿enia zwierciad³a wód.
Prowadzona jest równie¿ rekultywacja techniczna i biologiczna terenów zdegradowanych
otworow¹ eksploatacj¹ siarki w Kopalni Siarki „Jeziórko”. Prace rekultywacyjne polegaj¹ na likwidacji
otworów poeksploatacyjnych, porz¹dkowaniu terenu, prowadzeniu zabiegów neutralizacyjnych i ulepszaj¹cych glebê, regulowaniu stosunków wodnych oraz porz¹dkowaniu rzeŸby terenu. Jednym z g³ównych zadañ prowadzonych prac jest przywrócenie naturalnych stosunków wodnych i glebowych
rekultywowanym terenom. W tym celu utworzona jest sieæ zbiorników i kana³ów, które umo¿liwi¹
grawitacyjne odprowadzenie wód z terenów rekultywowanych. W ramach tych prac prowadzona jest
tak¿e rewitalizacja rzeki ¯upawki. Rekultywacja terenów zdegradowanych po³o¿onych na terenach by³ej
Kopalni Siarki „Jeziórko” objê³a ³¹cznie 1320 ha, z czego w latach 1997-2007 zrekultywowano 1250 ha,
g³ównie w kierunku leœnym. Do zakoñczenia prac rekultywacyjnych pozosta³o 70 ha. Wraz z zakoñczeniem eksploatacji rudy siarki, a tak¿e z postêpem prowadzonych prac zwi¹zanych z likwidacj¹
szkód górniczych i rekultywacj¹ terenów pogórniczych, negatywne oddzia³ywanie by³ej Kopalni na
œrodowisko znacz¹co zmala³o. W wyniku prowadzonej rekultywacji zdegradowane tereny przekazywane
s¹ ponownie na cele rolnicze i leœne.
Rekultywacja terenów pogórniczych na terenie nieczynnej Kopalni Siarki w Baszni zaplanowana
na lata 2001-2006 mia³a byæ prowadzona w oparciu o decyzjê Starosty Lubaczowskiego, zatwierdzaj¹c¹
„Projekt wstêpnej rekultywacji ...”, w kierunku leœnym. Prace w ramach likwidacji zagro¿eñ dla bezpieczeñstwa ludzi zamieszka³ych na terenach przyleg³ych do Kopalni realizowane by³y w latach 20022003. Od roku 2003 na terenie Kopalni nie prowadzono ¿adnych prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych.
Na podstawie wyników badañ wód stwierdzono, ¿e woda powierzchniowa w biegn¹cym wzd³u¿
zabudowy przemys³owej rowie, do którego sp³ywaj¹ wody opadowe i roztopowe z by³ego sk³adowiska
siarki i pola górniczego zalicza siê do V, najgorszej klasy jakoœci wód.
Badania gleby w rejonie nieczynnego pola górniczego wykaza³y, ¿e siarka siarczanowa zawarta
w próbce oko³o 2-krotnie przekracza iloœæ siarki, w stosunku do próbki „t³a”. Natomiast gleba powierzchniowa z terenu by³ego sk³adowiska siarki zawiera siarkê w iloœci 60-krotnie wy¿szej, ani¿eli próbka
„t³a”. Wyniki te oznaczaj¹, ¿e gleba w rejonie sk³adowiska siarki wykazuje silne zakwaszenie i zasolenie.
Równie¿ osady denne pobrane z rowu melioracyjnego, wykazuj¹ obecnoœæ siarki w iloœci 3-krotnie
wy¿szej ni¿ w próbce „t³a”. Œwiadczy to o wymywaniu siarki z terenu pola górniczego oraz z miejsca
sk³adowania, na którym w okresie wczeœniejszym gromadzono siarkê. Przeprowadzone pomiary stê¿eñ
siarkowodoru i dwutlenku siarki w powietrzu atmosferycznym w rejonie przepustu rowu melioracyjnego
oraz w rejonie sk³adowania siarki wykaza³y podwy¿szone stê¿enia siarkowodoru i dwutlenku siarki.
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Nieczynna Kopalnia Siarki w Baszni

W marcu 2007 r. Przedsiêbiorstwo Pañstwowe Kopalnia Siarki „MACHÓW” w Tarnobrzegu
dokona³o zakupu prawa wieczystego u¿ytkowania zabudowanych nieruchomoœci oraz prawo w³asnoœci
znajduj¹cych siê na nieruchomoœciach budynków, budowli i urz¹dzeñ od „SULPHUR” Spó³ka z o.o.
w likwidacji z siedzib¹ w Rzeszowie, 35-604 Rzeszów ul. Kaczeñcowa 28.
Od dnia zakupu nieruchomoœci Kopalnia Siarki „MACHÓW” nie prowadzi³a rekultywacji terenów
pogórniczych na terenie nieczynnej Kopalni Siarki „BASZNIA”. Dzia³ania Przedsiêbiorstwa obejmowa³y
przegl¹d obiektów budowlanych na terenie by³ej kopalni i aktualizacjê map ewidencyjnych terenu by³ej
kopalni, niezbêdnych do opracowania programu likwidacji by³ej Kopalni „BASZNIA”. Obszar by³ej
Kopalni Siarki „BASZNIA” zosta³ uwzglêdniony w opracowanym przez Kopalniê Siarki „MACHÓW”
w Tarnobrzegu „Zbiorczym zestawieniu kosztów likwidacji kopalni Siarki Machów na lata 1994-2013”.
W przedstawionym do WIOŒ „Programie likwidacji zak³adów górniczych Kopalni Siarki
„MACHÓW” S.A.”, który opracowano w paŸdzierniku 2007 r., okreœlony zosta³ nastêpuj¹cy wymagany
zakres prac przy rekultywacji Obszaru BASZNIA: likwidacja 77 szt. otworów eksploatacyjnych, likwidacja
obiektów budowlanych, urz¹dzeñ i instalacji uzbrojenia technologicznego, usuniêcie z powierzchni
terenu siarki elementarnej i innych zanieczyszczeñ, regulacja stosunków wodnych poprzez wykonanie
rowów odwadniaj¹cych, neutralizacja i izolacja terenu wapnem poflotacyjnym, przeprowadzenie
kompleksowej rekultywacji w trzech fazach (technicznej, biologicznej i zagospodarowanie terenu).
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Kontrole przemys³u rafineryjnego
W latach 1997-2002 Rafineria Jas³o S.A. w Jaœle zosta³a poddana restrukturyzacji, w wyniku której
utworzono 15 samodzielnych podmiotów, zorganizowanych w formie spó³ek prawa handlowego.
Nast¹pi³a sprzeda¿ m.in. Zak³adu Sadz Technicznych oraz Jaschem Rafineria Jas³o Sp. z o.o. w Jaœle.
W styczniu 2005 r. Grupa LOTOS naby³a akcje Rafinerii Jas³o i sta³a siê w stosunku do niej podmiotem
dominuj¹cym. W styczniu 2006 r. uleg³a zmianie nazwa Rafineria Jas³o S.A. w Jaœle na LOTOS S.A.
w Jaœle.
Aktualnie teren „Rafinerii” to obszar samodzielnie dzia³aj¹cych firm takich jak: LOTOS JAS£O S.A.
w Jaœle, LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdañsku Oddzia³ w Jaœle, LOTOS Parafiny Sp. z o.o. zs. w Jaœle,
LOTOS Paliwa Sp. z o.o. w Gdañsku Oddzia³ Jas³o, LOTOS Oil Sp. z o.o. w Gdañsku Oddzia³ Jas³o,
LOTOS Kolej Sp. z o.o. w Gdañsku Wydzia³ Eksploatacji Jas³o, LOTOS Park Technologiczny Sp. z o.o.
zs. w Jaœle , LOTOS Lab Sp. z o.o. w Gdañsku Oddzia³ Jas³o, LOTOS Serwis Sp. z o.o. w Gdañsku
Oddzia³ Jas³o, Evonik Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaœle, JASCHEM Zak³ad Petrochemiczno Rafineryjny Jas³o Sp. z o.o. w Jaœle, Autodiagnostyka Jas³o Sp. z o.o. w Jaœle oraz innych.
G³ówn¹ dzia³alnoœci¹ firmy LOTOS JAS£O S.A. w Jaœle jest produkcja i sprzeda¿ produktów
ropopochodnych. W zak³adzie funkcjonuje nowoczesny terminal paliw wraz ze zmodernizowanymi
zbiornikami, stanowi¹cymi bazê magazynow¹ dla Grupy LOTOS w po³udniowo - wschodniej Polsce.
W LOTOS Jas³o S.A. eksploatowana jest instalacja destylacji rurowo wie¿owej (DRW) i przerobu
olejów odpadowych, na powadzenie której Spó³ka posiada pozwolenie zintegrowane. Do koñca roku
2006, eksploatowana by³a instalacja przerobu odpadowych poliolefinowych tworzyw sztucznych
w kierunku otrzymania frakcji wêglowodorowej w procesie krakingu katalitycznego.
Spó³ka realizuje przedsiêwziêcie polegaj¹ce na budowie instalacji do regranulacji odpadów
olefinowych.
LOTOS JAS£O S.A. w Jaœle prowadz¹c dzia³alnoœæ produkcyjn¹ korzysta ze œrodowiska
w nastêpuj¹cym zakresie:
• pobiera wodê z rzeki Wis³oki,
• odprowadza œcieki oczyszczone do rzeki Wis³oki,
• emituje zanieczyszczenia do powietrza,
• wytwarza i sk³aduje odpady.
Na wszystkie rodzaje korzystania ze œrodowiska Spó³ka posiada aktualne pozwolenia sektorowe.
Œcieki z LOTOS JAS£O S.A. w Jaœle oraz z firm dzia³aj¹cych na terenie „Rafinerii” oczyszczane s¹
na chemiczno biologicznej oczyszczalni œcieków.
Dobowy ³adunek zanieczyszczeñ odprowadzanych do rzeki Wis³oki w latach 2001-2007
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Na podstawie analizy danych za lata 2001-2007 nale¿y stwierdziæ, ¿e ³adunek zanieczyszczeñ
w odprowadzanych œciekach zmniejsza³ siê. By³o to zwi¹zane m.in. z modernizacj¹ oczyszczalni
œcieków.
Wytwarzane w wyniku dzia³alnoœci LOTOS Jas³o S.A. odpady w latach 2001-2004 w wiêkszoœci
unieszkodliwiane by³y na spalaczu odpadów oraz sk³adowane na w³asnym sk³adowisku odpadów. Od
roku 2005 wzrós³ udzia³ odpadów przekazywanych innym podmiotom do odzysku oraz zmniejszy³a siê
iloœæ odpadów sk³adowanych na sk³adowisku odpadów.
Sposoby zagospodarowania odpadów w latach 2001-2007
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W 2004 r. zosta³a wy³¹czona z u¿ytkowania instalacja termicznego przekszta³cania odpadów
(spalacz odpadów), co spowodowa³o ograniczenie emisji tlenku wêgla i py³u.
Wielkoœæ emisji wybranych zanieczyszczeñ w latach 2001-2007
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LOTOS Jas³o S.A. na przestrzeni lat realizowa³a szereg inwestycji maj¹cych na celu minimalizacjê
swojego wp³ywu na œrodowisko. Do najwa¿niejszych nale¿¹:
• rekultywacja starego i budowa nowej kwatery sk³adowiska odpadów w Jaœle-Sobniowie,
• rozbudowa systemu oczyszczania œcieków o wêze³ flotacji i biologicznego oczyszczania
œcieków,
• budowa stanowiska odbioru bioetanolu i olejów odpadowych z uszczelnionym podtorzem
p³ytami Karo, wyposa¿onym w wêze³ odbioru oparów (wahad³o gazowe),
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• budowa ekranu i³owego stanowi¹cego zabezpieczenie wód rzeki Wis³oki przed ewentualnym
przedostawaniem siê zanieczyszczeñ z terenu zak³adu,
• hermetyzacja odbioru, magazynowania i nalewu paliw p³ynnych.
Spó³ka rozpoczê³a równie¿ modernizacjê instalacji oksydacji asfaltów. Dzia³ania modernizacyjne
kontynuuje LOTOS Asfalt Sp. z o.o. w Gdañsku Oddzia³ w Jaœle. W ramach prac m.in. uruchomiono
termiczny dopalacz gazów pooksydacyjnych oraz wykonano hermetyzacjê instalacji. Efekty ekologiczne
zrealizowanych przedsiêwziêæ to: zwiêkszenie redukcji zanieczyszczeñ w œciekach, ograniczenie emisji
niezorganizowanej produktów ropopochodnych z procesów przyjmowania, magazynowania i nalewu
paliw, zabezpieczenie gruntu przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi pochodz¹cymi
ze stanowisk roz³adunkowych, wyeliminowanie negatywnego oddzia³ywania sk³adowiska odpadów na
œrodowisko.
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu jest jedn¹ z najstarszych rafinerii ropy naftowej w Polsce.
Jej wiêkszoœciowym akcjonariuszem jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Przedmiotem dzia³alnoœci Spó³ki jest: regeneracja olejów przepracowanych, produkcja i sprzeda¿
olejów opa³owych o niskim poziomie siarki, produkcja i sprzeda¿ rozpuszczalników organicznych
spe³niaj¹cych najwy¿sze standardy jakoœciowe.
Rafineria Nafty Jedlicze S.A. eksploatuje Instalacjê Destylacji Rurowo-Wie¿owej (DRW), Instalacjê
Produkcji Rozpuszczalników oraz Instalacjê Regeneracji Olejów Przepracowanych. Na prowadzenie
tych instalacji Rafineria posiada pozwolenia zintegrowane, udzielone decyzjami Wojewody Podkarpackiego, w których okreœlono warunki korzystania ze œrodowiska.
Zakres korzystania ze œrodowiska przez Rafineriê Nafty Jedlicze S.A. obejmuje:
• pobór wody powierzchniowej z rzeki Jasio³ki,
• wprowadzanie œcieków do wód rzeki Jasio³ki,
• wprowadzanie gazów i py³ów do powietrza,
• wytwarzanie odpadów.
Spó³ka od 1963 roku specjalizuje siê w przemys³owym zagospodarowaniu olejów
przepracowanych (odpadowych), poprzez ich regeneracjê do olejów bazowych. Od 2001 roku proces
regeneracji prowadzony jest na instalacji hydrorafinacji. Jest to jedna z nowoczeœniejszych instalacji
w Europie, spe³niaj¹ca wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony œrodowiska. Instalacja ta pozwala
+
na produkcjê wysokiej jakoœci olejów bazowych grupy I , a tak¿e olejów opa³owych o zawartoœci siarki
poni¿ej 0,01%. Produkuje równie¿ oleje opa³owe ciê¿kie, spe³niaj¹ce wymogi w zakresie poziomu
zawartoœci siarki i azotu. W 2006 roku Spó³ka rozpoczê³a, we wspó³pracy z PKN ORLEN S.A., produkcjê
lekkiego oleju opa³owego „Ekoterm Plus”.
W II po³owie 2007 roku Rafineria uruchomi³a produkcjê wysokiej jakoœci rozpuszczalników
organicznych „przyjaznych œrodowisku” - bezsiarkowych, o bardzo niskiej zawartoœci wêglowodorów
aromatycznych. Zaprojektowany proces technologiczny produkcji rozpuszczalników opiera siê na alternatywnym zastosowaniu dwóch typów surowca - zawieraj¹cego w swym sk³adzie siarkê i bezsiarkowego
(np. rafinatu z ekstrakcji aromatów). Realizowany jest on w trzech wêz³ach instalacji:
• odsiarczania benzyny zasiarczonej z zachowawczego przerobu ropy naftowej,
• destylacji benzyny odsiarczonej w wêŸle odsiarczania i surowca bezsiarkowego (np. rafinatu
z ekstrakcji aromatów),
• odaromatyzowania frakcji benzynowych.
Na budowê nowoczesnej instalacji do wytwarzania rozpuszczalników, Spó³ka uzyska³a dofinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
i Gospodarki Wodnej.
W celu minimalizacji wp³ywu na œrodowisko, od 2003 r. Rafineria Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu
prowadzi rekultywacjê zak³adowych sk³adowisk odpadów tj. sk³adowiska odpadów zu¿ytych sorbentów
ilastych oraz sk³adowiska kwaœnych smó³ porafinacyjnych. W ramach prac rekultywacyjnych prowadzone jest wydobycie odpadów, które nastêpnie przekazywane s¹ firmom zewnêtrznym do odzysku
lub unieszkodliwiania.
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Realizacja zadañ w zakresie za³atwiania skarg i wniosków o podjêcie interwencji
Liczba wniosków o podiêcie interwencji (lata 2002-2007)

Liczba kontroli interwencyjnych (lata 2002-2007)
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Przyjmowanie i za³atwianie wniosków o interwencjê w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
Œrodowiska odbywa siê na zasadach okreœlonych ustaw¹ z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postêpowania administracyjnego oraz zgodnie z wymogami zawartymi w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Szczegó³owa analiza wp³ywu wniosków w latach 2002-2007, wskazuje na ci¹g³y wzrost iloœci
wniosków o interwencjê i œwiadczy o nies³abn¹cej popularnoœci tego rodzaju postêpowania.
Ze statystyki iloœci kontroli interwencyjnych, przeprowadzonych w ramach za³atwiania wniosków
parlamentarzystów, organów administracji publicznej i obywateli wynika, i¿ przeciêtnie w ci¹gu roku
kontrole te stanowi³y oko³o 20% ogólnej liczby kontroli.
Podstawowa przyczyna wzrostu liczby wniosków o interwencjê to wystêpowanie faktycznych
uci¹¿liwoœci, nieznajomoœæ przepisów ochrony œrodowiska oraz istniej¹ce zatargi s¹siedzkie
niezwi¹zane z ochron¹ œrodowiska
Wnioski kierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Œrodowiska charakteryzowa³y siê tak¿e pewn¹ ogóln¹ tendencj¹ braku zaufania do organu samorz¹du gminnego i powiatowego.

Udzia³ WIOŒ w Rzeszowie w dzia³aniach zwi¹zanych z Projektem PL 0100
„Wzrost efektywnoœci dzia³alnoœci Inspekcji Ochrony Œrodowiska, na podstawie doœwiadczeñ norweskich”
Projekt PL 0100 „Wzrost efektywnoœci dzia³alnoœci Inspekcji Ochrony Œrodowiska, na podstawie
doœwiadczeñ norweskich” realizowany jest ze œrodków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Partnerem ze strony norweskiej jest SFT - Norweski Urz¹d ds. Kontroli Zanieczyszczeñ.
Uczestnikami Projektu ze strony polskiej s¹:
- G³ówny Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Warszawie,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Warszawie,
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie.
Celem Projektu jest zwiêkszenie od 2010 r. efektywnoœci prowadzonych kontroli. WskaŸnikami
osi¹gniêcia tego celu maj¹ byæ:
ü Skrócenie czasu na przygotowanie siê do kontroli i raportu pokontrolnego - o 30% (zgodnie
z za³o¿eniami: z 78 h do 54,6 h),
ü Skrócenie czasu kontroli - o 15% (zgodnie z za³o¿eniami: z 90 h do 76,5 h),
ü Wzrost liczby kontroli w terenie i kontroli opartych na analizie dokumentów na jednego
inspektora - o 10% rocznie (zgodnie z za³o¿eniami: z 27 do 29,7).
Ponadto metody i procedury kontrolne stosowane przez GIOŒ i WIOŒ zostan¹ usprawnione,
a zakresie nowych procedur kontrolnych przeszkolonych zostanie 100 inspektorów.
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Osi¹gniêcie proponowanych celów bêdzie realizowane poprzez:
ü stworzenie informatycznych baz danych na potrzeby Inspekcji Ochrony Œrodowiska,
ü wyposa¿enie inspektorów w niezbêdny sprzêt,
ü opracowanie systemu upowszechniania wœród spo³eczeñstwa informacji pozyskanych z kontroli.
Czas realizacji Projektu zaplanowano na ok. 3 lata, pocz¹wszy od lipca 2007 r. Ca³kowity bud¿et
Projektu - 2,045,247 Euro.
Ocena efektów wprowadzenia nowych rozwi¹zañ dokonana zostanie w 2011 r. poprzez porównanie stanu 2010 r. do 2005 r.
Realizacja projektu polega na powo³aniu dwóch grup projektowych, organizacji i przeprowadzaniu
merytorycznych warsztatów oraz zagranicznych wizyt studialnych, a tak¿e opracowywaniu dokumentów
technicznych.
Grupa Projektowa nr 1, sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli GIOŒ, WIOŒ i SFT, ma za zadanie
opracowanie procedury u¿ytkowania i utrzymania systemu informatycznego, wspomagaj¹cego pracê
inspekcji.
Grupa Projektowa Nr 2, sk³adaj¹ca siê z przedstawicieli GIOŒ, WIOŒ i SFT, odpowiedzialna jest za
usprawnienie procesu przeprowadzania kontroli poprzez opracowanie procedur priorytetyzacji planowania kontroli, instrukcji przeprowadzania kontroli dla poszczególnych bran¿ oraz zasad sporz¹dzania raportów z wykorzystaniem nowego systemu, opracowanie dokumentacji wspomagaj¹cej
przeprowadzanie kontroli w poszczególnych sektorach przemys³u.
Podczas ka¿dego warsztatu prezentowane s¹ polskie i norweskie przepisy prawne, zasady
planowania i przeprowadzania kontroli oraz forma i treœæ raportu (protoko³u kontroli).
Pracownicy WIOŒ w Rzeszowie uczestniczyli w wizytach studyjnych w Oslo, gdzie strona
Norweska przedstawi³a elektroniczne systemy wykorzystywane na potrzeby SFT, sposoby planowania
kontroli, przygotowywania siê inspektorów do ich przeprowadzenia. Zademonstrowano równie¿ sposób
wykonania kontroli w konkretnym zak³adzie.
Doœwiadczenia z Projektu ju¿ w 2007 r. zosta³y wykorzystane w WIOŒ w Rzeszowie. Zmodyfikowano elektroniczn¹ ewidencjê kontrolowanych podmiotów poprzez przypisanie ich do dyrektyw
i rozporz¹dzeñ Unii Europejskiej i opracowanie wstêpnej matrycy, która bêdzie wspomagaæ planowanie
kontroli. Matryca dzieli podmioty na cztery kategorie, wg kryteriów podstawowych, do których zaliczono
ryzyko oddzia³ywania na œrodowisko i obligatoryjnoœæ przeprowadzenia kontroli z okreœlon¹ w prawie
polskim czêstotliwoœci¹ i dodatkowymi kryteriami wyboru konkretnych podmiotów do kontroli.

Zasady podzia³u instalacji
Kategoria I - ryzyko najwy¿sze - kontrole co roku
1) Zak³ady du¿ego ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii (ZDR);
2) Stacje demonta¿u pojazdów;
3) Zak³ady przetwarzania zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego;
4) Instalacje IPPC, których dotyczy Traktat Akcesyjny;
5) Zak³ady, które przetwarzaj¹ odpady sprowadzane z zagranicy, wymagaj¹ce pozwolenia
zintegrowanego;
6) Wielkoprzemys³owe fermy tuczu trzody chlewnej wymagaj¹ce pozwolenia zintegrowanego.
Zalecane jest, aby ca³kowita liczba podmiotów w tej kategorii nie by³a wy¿sza ni¿ 10-12% ³¹cznej liczby zak³adów objêtych klasyfikacj¹ w kategoriach od I do IV. Zaliczenie instalacji do tej kategorii uzale¿nione jest od skali oddzia³ywania na œrodowisko i lokalizacji zak³adu (wra¿liwoœæ otoczenia zak³adu).
Kategoria II - ryzyko wysokie - kontrole co dwa lata lub rzadziej
1) Zak³ady zwiêkszonego ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii (ZZR);
2) Zak³ady podlegaj¹ce rozporz¹dzeniu nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
PRTR, inne ni¿ zaliczone do kategorii I;
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3) Oczyszczalnie œcieków powy¿ej 2000 RLM;
4) Instalacje eksploatowane bez wymaganych pozwoleñ, zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko jest obowi¹zkowe;
5) Zak³ady nie spe³niaj¹ce warunków pozwoleñ, zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko
jest obowi¹zkowe;
6) Zak³ady nie realizuj¹ce zarz¹dzeñ pokontrolnych, zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko jest obowi¹zkowe.
Kategoria III - ryzyko œrednie - kontrole raz na trzy lata lub rzadziej:
1) Pozostali potencjalni sprawcy powa¿nych awarii, inni ni¿ zaliczeni do kategorii I i II;
2) Oczyszczalnie œcieków poni¿ej 2000 RLM;
3) Sk³adowiska odpadów oraz spalarnie odpadów inne ni¿ zaliczone do kategorii I i II;
4) Zak³ady, które uzyska³y nowe pozwolenie okreœlaj¹ce zakres i warunki korzystania ze œrodowiska, zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko jest obowi¹zkowe lub wynika z postanowienia odpowiedniego organu ochrony œrodowiska;
5) Zak³ady, które s¹ powodem uzasadnionych interwencji, zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na
œrodowisko jest obowi¹zkowe lub wynika z postanowienia odpowiedniego organu ochrony
œrodowiska;
6) Podmioty prowadz¹ce odzysk odpadów, zaliczone do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko
jest obowi¹zkowe lub wynika z postanowienia odpowiedniego organu ochrony œrodowiska.
Kategoria IV - ryzyko niskie - kontrole raz na cztery lata lub rzadziej:
1) Zak³ady inne ni¿ zaliczone do kategorii I, II i III;
2) Zak³ady podlegaj¹ce kontroli w zakresie substancji zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹;
3) Zak³ady podlegaj¹ce kontroli w zakresie zawartoœci siarki w paliwie;
4) Zak³ady podlegaj¹ce kontroli w zakresie nadzoru rynku;
5) Zak³ady, które wymagaj¹ uregulowania stanu formalno - prawnego korzystania ze œrodowiska
w formie decyzji administracyjnej.
Kategoria V - pozosta³e instalacje nie objête systemem planowania rocznego
Podmioty niewymagaj¹ce pozwoleñ na korzystanie ze œrodowiska w formie decyzji administracyjnej, które zosta³y poddane doraŸnie kontroli, z powodu wniosku o podjêcie interwencji, wydanie
zaœwiadczenia lub z innych powodów;
Mimo doœæ krótkiego okresu, jaki up³yn¹³ od rozpoczêcia Projektu ju¿ mo¿na zaobserwowaæ
pewne efekty w wykonywaniu dzia³alnoœci kontrolnej zarówno w skali Inspektoratu jak i indywidualnej
w zakresie realizacji zadañ przez poszczególnych inspektorów.
Do osi¹gniêcia takich efektów przyczyni³o siê stosowanie, sprzyjaj¹cego wdra¿aniu nowych inicjatyw usprawniaj¹cych dzia³alnoœæ, zarz¹dzania i organizowania pracy, szybsze ni¿ przewidywano
zaanga¿owanie pracowników o krótkim sta¿u w dzia³ania kontrolne oraz systematyczne szkolenia i modyfikacje elektronicznych baz danych, wdra¿ane m.in. na bazie doœwiadczeñ z Projektu PL 0100. Nabyte
doœwiadczenia zosta³y wykorzystane równie¿ przy opracowywaniu planu pracy Inspekcji.
Plan ten jest dostêpny na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska
w Rzeszowie.
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BAZA
LABORATORYJNA

Dzia³alnoœæ laboratoryjna w latach 2000-2004
W latach 2000-2005 w strukturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie
funkcjonowa³y cztery samodzielne i niezale¿nie zarz¹dzane laboratoria - w Rzeszowie oraz w Delegaturach w Jaœle, Przemyœlu i Tarnobrzegu. Zapewnia³y one wykonywanie zadañ pomiarowo-badawczych
i kontrolnych dla województwa podkarpackiego.
Taki system badawczy w ramach swojej statutowej dzia³alnoœci zapewnia³ wykonywanie zadañ
pomiarowo-badawczych w zakresie:
ü
ü
ü
ü
ü

kontroli przestrzegania przepisów o ochronie œrodowiska,
kontroli przestrzegania decyzji ustalaj¹cych warunki korzystania ze œrodowiska,
prowadzenia badañ jakoœci œrodowiska,
wdra¿ania metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych,
dzia³alnoœci us³ugowej.

Laboratoria by³y przygotowane do prowadzenia dzia³alnoœci analitycznej w zakresie:
1. Badania w zakresie zanieczyszczeñ fizyko-chemicznych wszystkich komponentów
œrodowiska: wód u¿ytkowanych gospodarczo, œcieków, odpadów i gazów odlotowych.
2. Badania mikrobiologiczne: gleb, wód, powietrza atmosferycznego, œcieków i odpadów, badania
hydrobiologiczne: wód powierzchniowych i osadów czynnych oraz pe³na analityka
mikrobiologiczna i parazytologiczna osadów œciekowych.
3. Badania i pomiary terenowe w szerokim zakresie pomiarów jakoœci powietrza atmosferycznego
i gazów odlotowych. Pomiary akustyczne w œrodowisku.
Laboratoria prowadzi³y dzia³alnoœæ analityczn¹ na potrzeby w³asnego regionu zapewniaj¹c ³¹cznie obs³ugê analityczno - pomiarow¹
dla ca³ego województwa podkarpackiego. Laboratoria by³y w sta³ej gotowoœci do wykonywania
badañ i pomiarów w szerokim zakresie, w tym równie¿ posiada³y procedury poboru reprezentatywnych „trudnych” próbek œrodowiskowych, jakimi
s¹ próbki odpadów, g³êbokich wód podziemnych
i gruntów. Specjalizacja opiera³a siê na trzech
istotnych podstawach: potrzebach analitycznych
regionu zwi¹zanych z jego sytuacj¹ ekonomiczn¹
i geograficzn¹, wczeœniejszych osi¹gniêciach
laboratoriów i ich wyposa¿eniu analitycznym oraz
zasadach ekonomii funkcjonowania.

Zestaw do g³êbokich pompowañ

W laboratoriach wypracowywano mo¿liwoœci badawcze zgodne z wymaganiami ju¿ obowi¹zuj¹cych, najnowszych unormowañ prawnych - stale dostosowywanych do wymagañ Unii Europejskiej.
W roku 2002 opracowano i wdro¿ono do badañ miêdzy innymi oznaczanie wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych i du¿ej grupy zwi¹zków chloroorganicznych oraz wêglowodorów ropopochodnych. S¹ to wskaŸniki zanieczyszczeñ zawarte w za³¹cznikach do rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego, a jednoczeœnie s¹ wymagane
w dyrektywach Unii Europejskiej.
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Nowoczesn¹ bazê laboratoryjn¹ w omawianym okresie tworzy³y powi¹zane w jedn¹ strukturê
nastêpuj¹ce elementy:
ü pomieszczenia laboratoryjne wraz z zapleczem,
ü wyposa¿enie pomiarowo-badawcze, œrodki ³¹cznoœci i transport,
ü wykszta³cony i doœwiadczony personel,
ü system zarz¹dzania (w tym system zapewnienia jakoœci).
Sytuacja lokalowa laboratoriów na przestrzeni lat by³a z³o¿ona i zmienna w zwi¹zku z prowadzonymi pracami remontowymi i adaptacyjnymi,
praktycznie we wszystkich laboratoriach. Posiadane pomieszczenia by³y na bie¿¹co modernizowane w celu dostosowania do odpowiednich wymagañ dla obs³ugi nowoczesnego wyposa¿enia
pomiarowego.
Laboratoria WIOŒ posiada³y nowoczesn¹
aparaturê pomiarowo-badawcz¹, miêdzy innymi
chromatografy gazowe GC, chromatograf gazowy
z detektorem masy GC-MS, chromatografy cieczowe HPLC, spektroskopy absorpcji atomowej
AAS, spektrofotometr podczerwieni z transformacj¹ furierowsk¹ FTIR, analizator AOX, stacjê
mobiln¹ do pomiarów zanieczyszczeñ powietrza,
Pracownia chromatograficzna w Rzeszowie
miernik gazów sk³adowiskowych (biogazu) miernik
emisji gazów z detektorami IR, miernik natê¿enia pola elektromagnetycznego oraz sprzêt terenowy do
poboru próbek wody g³êbokich odpompowañ, wielofunkcyjne mierniki terenowe GPS, dalmierze, stacje meteo.
Badania biologiczne wykonywane by³y z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury, w tym mikroskopów odwróconych, komputerowej analizy
obrazu, specjalistycznych cieplarek i autoklawów.
Laboratoria posiada³y tak¿e sprzêt informatyczny
niezbêdny do obróbki, gromadzenia i udostêpniania danych.
W 2004 roku zosta³a wdro¿ona do badañ
i rozpoczê³a ci¹g³y monitoring automatyczna stacja
jakoœci powietrza dla miasta Rzeszowa.
Laboratoria dysponowa³y odpowiedni¹ obsad¹ personaln¹. Personel posiada³ wymagane wykszta³cenie oraz uczestniczy³ w szkoleniach i konferencjach maj¹cych na celu podnoszenie fachowej wiedzy i kwalifikacji.
Aparatura stacjonarna
W wyniku rozpoczêtych przez GIOŒ dzia³añ
odnoœnie podniesienia poziomu wykonywanych
badañ i analiz, a tym samym zwiêkszenia wiarygodnoœci badañ prowadzonych przez WIOŒ,
poszczególne laboratoria podjê³y opracowanie i wdra¿anie systemów jakoœci, zgodnych z wymaganiami
normy PN-EN 45001. Efektem koñcowym by³o uzyskanie przez poszczególne laboratoria certyfikatów
akredytacji w Polskim Centrum Badañ i Certyfikacji w Warszawie. Wprowadzone systemy jakoœci by³y w
pe³ni niezale¿ne. W 2001 roku rozpoczêto prace zwi¹zane z dostosowywaniem systemu jakoœci do
wymagañ normy ISO/IEC 17025 zastêpuj¹cej dotychczasow¹ normê PN-EN 45001.
Laboratorium w Rzeszowie i laboratoria w Delegaturach sukcesywnie zmierza³y ku temu, aby
docelowo akredytowaæ ca³¹ swoj¹ dzia³alnoœæ analityczn¹ i uzyskaæ ca³kowicie spójny, jednorodny
system zarz¹dzania jakoœci¹, dostosowany do prawa europejskiego.
Od 2003 roku laboratoria podjê³y dzia³ania w kierunku wypracowania specjalizacji. Ka¿de
laboratorium wykonywa³o analizy podstawowe, natomiast wybrane laboratoria wykonywa³y na potrzeby
ca³ego województwa podkarpackiego analizy specjalistyczne, bardzo pracoch³onne i wymagaj¹ce
najnowszej aparatury i sprzêtu laboratoryjnego oraz wyspecjalizowanego personelu.
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Specjalizacja laboratoriów WIOŒ w Rzeszowie
Lokalizacja
pracowni

Zakres specjalizacji
1.
2.
3.
4.

Rzeszów

Jas³o
Przemyœl

Tarnobrzeg

5.
6.
7.
8.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
4.

Analityka metali ciê¿kich we wszystkich komponentach.
Analityka odpadów.
Oznaczenia chromatograficzne zwi¹zków chloroorganicznych (pestycydy, PCB).
Pomiary imisji metodami automatycznymi (systemami mobilnymi) i manualnymi
(pasywnymi i aktywnymi).
Pomiary emisji zanieczyszczeñ gazowych metodami referencyjnymi.
Badania wód podziemnych z poborem do 100 m.
Badania mikrobiologiczne.
Monitorowanie sk³adowisk odpadów ( w tym pomiary sk³adu i emisji gazów
sk³adowiskowych).
Analityka zanieczyszczeñ produktami naftowymi wszystkich komponentów.
Oznaczenia chromatograficzne.
Monitoring wód granicznych.
Analityka odpadów.
Oznaczenia w zakresie siarkowodoru i siarczków dla ca³ego województwa.
Pomiary emisji zanieczyszczeñ œrodowiska.
Pomiary ha³asu.
Analityka zanieczyszczeñ specyficznych ( cyjanki, formaldehyd, fenol)

Iloœci wykonanych analiz i pomiarów przez poszczególne laboratoria w latach 2002-2005

Rok

WIOŒ
Rzeszów

WIOŒ RzeszówDelegatura Jas³o
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2003 r.
2004 r.
2005 r.
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Zespó³ pracowni w Rzeszowie
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Pracownia w Tarnobrzegu
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65610
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Dzia³alnoœæ laboratoryjna w latach 2005-2007
W styczniu 2005 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie podjêto
prace nad wprowadzeniem zmian w Regulaminie Organizacyjnym WIOŒ, obejmuj¹cych utworzenie na
bazie materialnej, personalnej i lokalowej czterech laboratoriów jednej struktury organizacyjnej
i technicznej.
Z dniem 1 lipca 2005 roku, w wyniku wewnêtrznej reorganizacji WIOŒ w Rzeszowie, w strukturê
Laboratorium WIOŒ zosta³y w³¹czone jako dzia³y techniczne laboratoria delegatur w Jaœle, Przemyœlu
i Tarnobrzegu tworz¹c jedno ogólnowojewódzkie laboratorium z siedzib¹ w Rzeszowie.
Laboratorium WIOŒ w Rzeszowie, w nowym kszta³cie organizacyjnym, kontynuuje akredytacjê
pod znakiem AB 447, wspólnym dla wszystkich jego dzia³ów technicznych. Tym samym dotychczasowe
laboratoria delegatur zrezygnowa³y ze stosowania poprzednich systemów jakoœci.
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W dniach 13 do 21 listopada 2005 roku w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie zosta³ przeprowadzony audit w nadzorze przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie potwierdzaj¹cy zgodnoœæ dzia³ania Laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2001. Liczba metod
badawczych akredytowanych wynosi³a 94.
W 2005 roku Laboratorium rozszerzy³o zakres akredytacji o 15 metod, w tym miêdzy innymi o nowoczesne
i niezbêdne we wspó³czesnych badaniach œrodowiskowych techniki analityczne jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), spektroskopia w zakresie podczerwieni (NDIR), emisyjna spektroskopia atomowa z plazm¹ wzbudzon¹ indukcyjnie (ICP-OES), pomiary pól elektromagnetycznych sondami dipolowymi, badania wielopierœcieniowych wêglowodorów aromatycznych, pomiary
gazów sk³adowiskowych i pól elektromagnetycznych
w œrodowisku oraz indeks fenolowy i metale. Akredytowany
zakres badañ dostêpny jest na stronie internetowej
http://www.pca.gov.pl/.
Warunkiem niezbêdnym uzyskania akredytacji jest
prowadzenie badañ lub analiz zgodnie z metodykami badawczymi i pomiarowymi opartymi na normach miêdzynarodowych lub krajowych, zaœ w przypadku braku takich
norm stosowane s¹ metodyki walidowane wg obowi¹zuj¹cych procedur jakoœci. Niezmiernie istotnym
czynnikiem jest równie¿ wykwalifikowany i poddawany systematycznym szkoleniom personel oraz
odpowiednie pomieszczenia laboratoryjne wyposa¿one w dobrej klasy aparaturê, podlegaj¹c¹
systematycznemu sprawdzaniu oraz nadzorowi metrologicznemu.
Jakoœæ uzyskiwanych wyników badañ jest systematycznie monitorowana w ramach wewn¹trzlaboratoryjnej kontroli jakoœci oraz poprzez udzia³ w porównaniach miêdzylaboratoryjnych. Z uwagi na rangê badañ bieg³oœci, które stanowi¹ niezale¿n¹ ocenê sprawnoœci laboratorium, w kolejnych latach 20002007 nastêpowa³ stopniowo wzrost poziomu zewnêtrznego sterowania jakoœci¹. W ostatnich trzech
latach tego okresu laboratorium uczestniczy³o w kilkunastu programach PT/ILC rocznie.
Wœród organizatorów porównañ miêdzylaboratoryjnych, z którymi Laboratorium nawi¹za³o
wspó³pracê, mo¿na wymieniæ instytucje takie, jak:
- Politechnika Krakowska, Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej,
- Instytut Ochrony Œrodowiska w Warszawie, Zak³ad Akustyki Œrodowiska,
- IMGW, Oddzia³ we Wroc³awiu, Zak³ad Ekologii,
- Instytut Celulozowo-Papierniczy w £odzi, Laboratorium Ochrony Œrodowiska,
- Instytut Medycyny Pracy w £odzi,
- Centrum Badañ Ekologicznych PAN,
- Gdañska Fundacja Wody,
- Politechnika Wroc³awska, Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego,
- Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz - BGIA w RFN,
- BAM w RFN,
- QualityConsult we W³oszech,
- Istituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo w Hiszpanii,
- Health & Safety Laboratory w Wielkiej Brytanii,
- Aquacheck, Quality Management i LGC Proficiency Testing Group w Wielkiej Brytanii,
przekszta³cone obecnie w LGC Standards,
- Laboratorium WIOŒ w Kielcach, Lublinie i Krakowie.
Ponadto w 2007 r. personel Laboratorium uczestniczy³ w miêdzynarodowym szkoleniu „Training
courses on Analytical Quality Control and method validation in support to the Water Framework Directive”
w ramach europejskiego projektu TAQC - WFD. Projekt ten obejmowa³ równie¿ badania porównawcze
zanieczyszczeñ wody i osadów.
Szczególnie wa¿na by³a wspó³praca z analogicznymi s³u¿bami ukraiñskimi w zwi¹zku z potencjalnym transgranicznym transportem zanieczyszczeñ.
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Z uwagi na zmiany systemu prawnego i rozpowszechniania systemu automonitoringu oddzia³ywania instalacji na œrodowisko obserwowana jest
wyraŸna tendencja zmniejszenia liczby wykonywanych analiz w ramach kontroli. Z uwagi na wprowadzanie systemów zapewnienia jakoœci w podsystemach monitoringu, wzrasta systematycznie
liczba analiz w grupie badañ monitoringowych oraz
zewnêtrznych.
W 2006 roku w Laboratorium WIOŒ w Rzeszowie zasz³y pewne zmiany, dotycz¹ce dzia³alnoœci technicznej. Zosta³y rozpoczête prace dostosowawcze Laboratorium do wymagañ dokumentu
EA-4/10 „Akredytacja Laboratoriów Mikrobiologicznych” oraz rozbudowano sieæ monitoringu poAutomatyczna stacja pomiarowa - Rzeszów
wietrza atmosferycznego.
Realizuj¹c zadania ustawowe oraz pomiary i badania zewnêtrzne w laboratorium wykonano
w ostatnich 4 latach ponad 60000 oznaczeñ rocznie.
Iloœci wykonanych analiz i pomiarów ogó³em w latach 2002-2007 r.
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Obecny system zarz¹dzania laboratorium umo¿liwi³ przejêcie zasobów materialnych i intelektualnych poprzedników.
Uzyskano jednak znacznie wiêksze mo¿liwoœci rozwoju wysokospecjalistycznych technik
badawczych oraz istotnie korzyœci ekonomiczne. Poprzez ograniczenie rozdrobnienia laboratorium
unikniêto powielania zasobów, które nie mog³y byæ wykorzystane w odpowiednim stopniu.
Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie jest gotowe do
funkcjonowania w obecnym i przysz³ym systemie prawnym badañ œrodowiskowych zarówno w zakresie
stosowanych (referencyjnych) metodyk badawczych jak i w zakresie systemu zarz¹dzania spe³niaj¹cego
krajowe i europejskie wymogi jakoœciowe.
W dalszym ci¹gu podejmowane bêd¹ dzia³ania zwi¹zane z doskonaleniem posiadanej bazy
laboratoryjnej, rozszerzaniem zakresu badañ i pomiarów wynikaj¹cych z dostosowanie przepisów prawa
do odpowiednich aktów prawnych Unii Europejskiej.
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Wspó³praca przygraniczna z pañstwami s¹siednimi, w tym wspó³praca w dziedzinie ochrony
œrodowiska jest jednym z priorytetów polityki zagranicznej Polski.

Wspó³praca z Ukrain¹
Po³o¿enie geograficzne województwa podkarpackiego sprawia, ¿e obszary przygraniczne z Ukrain¹ nara¿one s¹ na skutki powa¿nych awarii i zdarzeñ o charakterze nadzwyczajnym. Najbardziej
zagro¿onymi komponentami œrodowiska s¹ wody powierzchniowe wyp³ywaj¹cych z Ukrainy granicznych
rzek Wisznia, Szk³o i Lubaczówka oraz powietrze i gleby.
Województwo podkarpackie graniczy z Ukrain¹ na odcinku 236 km. Na terenach przygranicznych
po stronie ukraiñskiej wystêpuj¹ zagro¿enia ekologiczne zwi¹zane g³ównie z górnictwem siarkowym,
sieci¹ ropoci¹gów, gazoci¹gów, sk³adowaniem przeterminowanych œrodków ochrony roœlin, drogowym
i kolejowym przewozem materia³ów niebezpiecznych.
Krzy¿uj¹ siê tu szlaki kolejowe i drogowe z zachodu na wschód i z pó³nocy na po³udnie. Na granicy
funkcjonuj¹ przejœcia graniczne transportu kolejowego i drogowego o charakterze tranzytowym.
Na terenach przygranicznych znajduj¹ siê potencjalne Ÿród³a zagro¿eñ o charakterze liniowym,
punktowym i obszarowym, a jednoczeœnie tereny o cennych walorach przyrodniczo-krajobrazowych,
cieki wodne, zbiorniki wód podziemnych, rezerwaty, parki narodowe i krajobrazowe.
Obszar przygraniczny Polski i Ukrainy na odcinku województwa podkarpackiego zaliczany jest do
rejonów o œrednim natê¿eniu czynników mog¹cych spowodowaæ zagro¿enie dla œrodowiska.
Stan ten dyktuje potrzebê sta³ej wspó³pracy oraz podejmowania wspólnych polsko-ukraiñskich
dzia³añ w zakresie ochrony œrodowiska, w tym zapobiegania i likwidowania nadzwyczajnych zagro¿eñ.
Aktualnie podstaw¹ wspó³pracy miêdzy Polsk¹ a Ukrain¹ w dziedzinie ochrony œrodowiska s¹
nastêpuj¹ce akty prawne:
- Umowa miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Ukrainy o wspó³pracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 10 paŸdziernika 1996 roku,
- Porozumienie zawarte miêdzy Wojewod¹ Podkarpackim a Lwowsk¹ Obwodow¹ Administracj¹
Pañstwow¹ o wspó³pracy miêdzyregionalnej z dnia 26 maja 2000 roku,
- Porozumienie o wspó³pracy zawarte w dniu 24 czerwca 2004 r. pomiêdzy Podkarpackim
Inspektorem Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie a Pañstwowym Urzêdem Ekologii i Zasobów
Naturalnych we Lwowie (obecnie Pañstwowy Urz¹d Ochrony Œrodowiska w Obwodzie
Lwowskim),
- Porozumienie miêdzy Wojewod¹ Podkarpackim i Marsza³kiem Województwa Podkarpackiego
a Lwowsk¹ Obwodow¹ Administracj¹ Pañstwow¹ i Lwowsk¹ Rada Obwodow¹ o wspó³pracy
regionalnej w celu odpowiedniego przygotowania i przeprowadzenia fina³owego turnieju
Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej UEFA EURO 2012.
Po wejœciu w ¿ycie z dniem 6 stycznia 1999 roku Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej a Rz¹dem Ukrainy o wspó³pracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych powo³ano sta³e grupy
robocze, w tym Polsko-Ukraiñsk¹ Grupê Robocz¹ do spraw Ochrony Wód Granicznych przed
Zanieczyszczeniem (OW) oraz Polsko-Ukraiñsk¹ Grupê Robocz¹ do spraw Zwalczania Nadzwyczajnych Zanieczyszczeñ (NZ). Pe³nomocnik Ministra Ochrony Œrodowiska w dniu 10 wrzeœnia 1999
roku na kierowników polskiej czêœci Grupy Roboczej „OW” i „NZ” powo³a³ pracowników Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie. Grupy Robocze dzia³aj¹ w ramach Polsko-Ukraiñskiej
Komisji do spraw Wód Granicznych. Corocznie opracowuj¹ wspólne plany pracy, w których zawarte s¹
merytoryczne zadania przewidziane do realizacji w danym roku.
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W wyniku prac obydwu grup roboczych w omawianym okresie:
- okreœlono zasiêg obszarów przyrodniczych i ustalono sieæ œródl¹dowych wód granicznych, na
których mog¹ wyst¹piæ nadzwyczajne transgraniczne zanieczyszczenia spowodowane przez
stronê polsk¹ lub ukraiñsk¹,
- opracowano plan powiadamiania i informowania instytucji i organów w³aœciwych w sprawach
nadzwyczajnych zanieczyszczeñ,
- przygotowano formularze meldunkowe o nadzwyczajnych zanieczyszczeniach (tekst polski
i ukraiñski),
- dokonano wspólnych poborów próbek wody z rzek Wisznia i Szk³o
- porównano i oceniono wyniki badañ wód,
- corocznie dokonywano wymiany informacji nt. oceny jakoœci wód powierzchniowych w Polsce
i Ukrainie.
W oparciu o uzgodnione wspólne plany pracy obydwu grup odbywaj¹ siê narady, spotkania
robocze oraz seminaria poœwiêcone najwa¿niejszym problemom w dziedzinie ochrony œrodowiska na
terenach przygranicznych.
Wspólne szkolenia

-

-

W okresie 2000-2007 odby³o siê:
6 seminariów szkoleniowych, w czasie których
przeprowadzono æwiczenia doskonal¹ce
wspó³dzia³anie si³ i œrodków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaœniczego województwa
podkarpackiego z si³ami ratowniczymi Obwodu
Lwowskiego Ukrainy,
3 seminaria na których omawiano m.in.:
wystêpuj¹ce problemy ekologiczne na obszarach przygranicznych, sposób zagospodarowania terenów poeksploatacyjnych siarki
w Niemirowie, Jaworowie oraz Baszni.

Miêdzynarodowe seminarium szkoleniowe zorganizowane
w ramach projektu nr 919/2007/AD/2007
„Wsparcie ukraiñskich s³u¿b ochrony œrodowiska
w zakresie nadzoru nad stanem œrodowiska”

Ponadto dokonywano oceny dotychczasowej
wspó³pracy w ochronie wód granicznych przed zanieczyszczeniami oraz przeciwdzia³ania transgranicznym skutkom awarii przemys³owych. Corocznie odbywa³y siê spotkania polskich i ukraiñskich czêœci Grup Roboczych OW i NZ, na których przygotowano projekty planów pracy na nastêpny rok oraz projekty zapisów do protoko³u na kolejne posiedzenie Polsko-Ukraiñskiej Komisji ds. Wód Granicznych.
Monitoring jakoœci wód rzek granicznych z Ukrain¹ i
Zbiornika Jaworowskiego
Badania jakoœci wód w sieci pomiarowej prowadzone s¹ na podstawie dwustronnych porozumieñ pomiêdzy s¹siednimi krajami. S³u¿by inspekcyjne ochrony œrodowiska Polski i Ukrainy od
kilku lat prowadz¹ wspó³pracê transgraniczn¹ miêdzy innymi w dziedzinie ochrony wód granicznych
przed zanieczyszczeniem.

Zbiornik w Jaworowie
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Wspó³praca na wodach granicznych prowadzona jest na podstawie umowy miêdzy Rz¹dem
Rzeczypospolitej Polskiej i Rz¹dem Ukrainy
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o wspó³pracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach
granicznych, ustaleñ Polsko-Ukraiñskiej Komisji ds. Wód
Granicznych oraz protoko³u wykonawczego do Porozumienia o wspó³pracy miêdzyregionalnej, zawartego w dniu
26 maja 2000 roku pomiêdzy Wojewod¹ Podkarpackim
a Lwowsk¹ Obwodow¹ Administracj¹ Pañstwow¹.
W roku 2000 na posiedzeniu Komisji ds. Wód Granicznych przyjêto normatywy oceny jakoœci wód granicznych objêtych wspó³prac¹ dwustronn¹. Ustalono zakres
wspólnych badañ, obejmuj¹cy pocz¹tkowo piêæ, a nastêpnie dziesiêæ wskaŸników.
Polsko-ukraiñski monitoring prowadzony jest na
dwóch rzekach granicznych: Szk³o i Wisznia.
• Szk³o w m. Budzyñ km 32,5 km,
• Wisznia w m. Starzawa km 14,2 (od 2007 r. m. Gaje
km 8,2).
W sierpniu 2005 roku Laboratorium WIOŒ w Rzeszowie, wspólnie z Pañstwowym Urzêdem Ekologii i Zasobów
Naturalnych we Lwowie, w ramach wy¿ej wymienionego
Wisznia - Starzawa
porozumienia, przeprowadzi³o badania wód wype³niaj¹cych
wyrobisko po eksploatacji siarki w Jaworowie, po³¹czone z interkalibracj¹ miêdzylaboratoryjn¹. W badaniach tych uczestniczyli przedstawiciele Pañstwowego Górniczo-Chemicznego Przedsiêbiorstwa
„Siarka” w Jaworowie oraz Politechniki Lwowskiej. Porównanie i ocena zbie¿noœci uzyskanych wyników
dokonane zosta³y w paŸdzierniku 2005 roku. Kolejne wspólne badania wód Zbiornika Jaworowskiego
po³¹czone z interkalibracj¹ przeprowadzone zosta³y w listopadzie 2006 roku. W 2007 roku badania wód
zbiornika prowadzone by³y przez laboratoria ukraiñskie.
Realizowane badania w ramach monitoringu wód granicznych maj¹ istotne znaczenie dla
województwa podkarpackiego m. in. ze wzglêdu na wystêpuj¹ce po stronie ukraiñskiej potencjalne
Ÿród³a zagro¿eñ. Zagro¿enia te wynikaj¹ z prowadzonej wczeœniej eksploatacji siarki w Jaworowie, Niemirowie oraz sk³adowaniem w niew³aœciwy sposób przeterminowanych œrodków ochrony roœlin na terenach przygranicznych, jak równie¿ odprowadzaniem niedostatecznie oczyszczonych œcieków z miejscowoœci Jaworów, Krakowiec, Horodek, Sudowa Wisznia i Moœciska.
Wspó³dzia³anie polskich i ukraiñskich s³u¿b ochrony œrodowiska w rozwi¹zywaniu problemów
ekologicznych
W 2000 roku w lokalnej prasie ukaza³y siê pierwsze
doniesienia, ¿e wystêpuje zagro¿enie dla œrodowiska wodnogruntowego w zwi¹zku ze sk³adowaniem przeterminowanych
œrodków ochrony roœlin w zdewastowanym magazynie na
terenie wsi Sianki po³o¿onej u Ÿróde³ rzeki San na Ukrainie.
Pierwsze informacje na temat istniej¹cego miejsca zgromadzenia odpadów niebezpiecznych w Siankach Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie otrzyma³ z Pañstwowego Urzêdu Ekologii i Zasobów Naturalnych
obwodu Lwowskiego w 2001 roku. W wyniku wzajemnych
kontaktów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska ze stron¹ ukraiñsk¹ i podejmowanych wspólnych dzia³añ
w celu nie dopuszczenia do ska¿enia œrodowiska 37 Mg pestycydów zosta³o zmagazynowanych w 26 ¿elbetowych
zbiornikach. Pomimo zastosowanych zabezpieczeñ w 2006
roku piêæ zbiorników uleg³o rozszczelnieniu. W 2006 roku
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Pobór próbek do badañ œrodowiskowych
w m. Sianki na Ukrainie
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przeprowadzono na omawianym terenie w³asne badania próbek wody i osadów dennych z cieków
zasilaj¹cych Ÿród³a rzeki San. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Œrodowiska w ostatnich
latach kilkakrotnie podejmowa³ dzia³ania o charakterze kontrolno-badawczym i organizacyjnym
zmierzaj¹ce do usuniêcia zagro¿enia zwi¹zanego ze sk³adowaniem przeterminowanych pestycydów.
W sierpniu 2008 roku od strony ukraiñskiej uzyskano informacjê, ¿e pestycydy z m.Sianki zosta³y
usuniête.

O¿ydów - wykolejone wagony z fosforem

Po¿ar poci¹gu z fosforem

Chmura oparów substancji chemicznych
- po¿ar poci¹gu z fosforem.
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W odleg³oœci ok.0,5 km od granicy z Polsk¹
znajduje siê górnicze pole siarkowe „Niemirów”.
Jest ono nieczynne od lat 80-tych. Wydobycie siarki
prowadzono tam metod¹ podziemnego wytopu. Po
zakoñczeniu eksploatacji pozosta³o ok. 3000
otworów obserwacyjnych i wydobywczych. Na polu
górniczym prowadzona by³a „rekultywacja techniczna” polegaj¹ca na demonta¿u instalacji s³u¿¹cych do eksploatacji siarki. Wystêpowa³o zapadanie siê gruntu i powstawa³y w tych miejscach
ró¿nej wielkoœci jeziorka. Po intensywnych opadach deszczu warstewka siarki krystalicznej sp³ywa³a do cieków wodnych, stwarzaj¹c potencjalne
zagro¿enie dla wyp³ywaj¹cej z Ukrainy rzeki Lubaczówka.
W lipcu 2004 roku na terenie dawnej kopalni
„Niemirów” mia³ miejsce po¿ar zalegaj¹cej na
powierzchni ziemi siarki. Po stronie polskiej, ze
wzglêdu na bezpieczeñstwo mieszkañców wsi
Huta Kryszta³owa, ewakuowano 51 osób. Stopieñ
zanieczyszczenia œrodowiska w miejscu zdarzenia
monitorowany by³ przez ukraiñskie s³u¿by sanitarne, a na terenach przygranicznych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie.
W dniu 16 lipca 2007 roku w miejscowoœci
O¿ydów na Ukrainie w odleg³oœci oko³o 120 km od
granicy z Polsk¹ nast¹pi³a awaria poci¹gu z p³ynnym fosforem. W ramach wspó³pracy, na wniosek
Dyrektora Pañstwowego Urzêdu Ochrony Œrodowiska w Obwodzie Lwowskim, pracownicy
laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie w rejonie awarii dokonali poboru próbek gleby i wody do badañ laboratoryjnych. Sprawozdanie z badañ wraz z ocen¹
zosta³o przekazane do Pañstwowego Urzêdu
Ochrony Œrodowiska w Obwodzie Lwowskim.
W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie wspólnie z Pañstwowym Urzêdem Ochrony Œrodowiska Obwodu
Lwowskiego realizowa³ projekt nr 919 2007/AD
/2007 „Wsparcie ukraiñskich s³u¿b ochrony
œrodowiska w zakresie nadzoru nad stanem œro-
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dowiska”. Projekt realizowany by³ w trzech etapach, podczas których omówione zosta³y m.in.
nastêpuj¹ce tematy:
• Zadania, cele, zasady organizacji PMŒ w Polsce i województwie podkarpackim.
• Zasady wspó³pracy z laboratorium w zakresie realizacji badañ i pomiarów PMŒ.
• Wspó³praca z administracj¹ rz¹dow¹, samorz¹dowa, organizacjami ekologicznymi.
• Zasady funkcjonowania automatycznych sieci pomiarowych monitoringu powietrza.
• Æwiczenia praktyczne w terenie: pomiar pól elektromagnetycznych, pobór próbek œcieków, pobór
wód powierzchniowych do badañ.
Podczas seminarium na zakoñczenie Projektu zosta³y przedstawione zagadnienia zwi¹zane
z problemami transgranicznymi wystêpuj¹cymi na granicy polsko-ukraiñskiej. Uczestnicy Projektu
otrzymali certyfikaty potwierdzaj¹ce odbycie szkolenia.

Wrêczenie certyfikatów dla uczestników szkolenia
na rêce Zastêpcy Dyrektora Pañstwowego Urzêdu
Ochrony Œrodowiska Obwodu Lwowskiego

Wspó³praca ze S³owacj¹
Kontakty ze S³owack¹ Inspekcj¹ Ochrony Œrodowiska Naturalnego ograniczy³y siê do spotkania,
które odby³o siê w lipcu 2004 roku. Przedstawiciele S³owackiej Inspekcji zostali zapoznani z prac¹
Laboratorium WIOŒ w Rzeszowie, problemami z zakresu ochrony œrodowiska w Rafinerii Nafty
„Jedlicze” oraz Rafinerii „Lotos” Jas³o. Omówiono równie¿ problemy zwi¹zane z miêdzynarodowym
obrotem odpadami i wspó³prac¹ w ramach Konwencji: Bazylejskiej, Sztokholmskiej, Rotterdamskiej,
Protoko³u Montrealskiego.
Na obszarach przygranicznych ze S³owacj¹ nie ma potencjalnych Ÿróde³ zagro¿eñ dla œrodowiska.
Podejmowane s¹ inicjatywy, które maj¹ na celu ochronê walorów przyrodniczych i zapobieganie
zagro¿eniom po¿arowym.

Wype³nianie zadañ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska
wynikaj¹cych z konwencji i umów miêdzynarodowych
Wojewódzki Inspektorat realizuje na bie¿¹co zadania z zakresu ochrony œrodowiska okreœlone
w stosownych konwencjach oraz uczestniczy w szkoleniach i dzia³aniach organizacyjnych z tym zwi¹zanych.
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Inspektorat realizowa³ miêdzy innymi nastêpuj¹ce konwencje:
•

Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów
niebezpiecznych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska prowadzi³ do 2006 roku bazê danych SIGOP-W dla
odpadów niebezpiecznych. Uzyskane dane o odpadach w województwie przekazywane by³y do GIOŒ
celem wykorzystania przy sporz¹dzaniu raportów dotycz¹cych krajowych dzia³añ na rzecz wdra¿ania
postanowieñ konwencji o ograniczeniu iloœci wytwarzanych odpadów i transgranicznego ich
przemieszczania.
• Konwencja Wiedeñska o ochronie warstwy ozonowej.
Na bie¿¹co prowadzona jest ewidencja podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
u¿ywaj¹cych lub dokonuj¹cych obrotu substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urz¹dzeniami
o instalacjami zawieraj¹cymi te substancje. Prowadzone s¹ kontrole w tym zakresie. Przestrzeganie
przepisów dotycz¹cych substancji kontrolowanych wynikaj¹cych z rozporz¹dzenia nr 2037/200 Rady
i Parlamentu Europejskiego z dnia 29 czerwca 2000 roku w sprawie substancji zubo¿aj¹cych warstwê
ozonow¹ jest przedstawiane w corocznych raportach.
• Konwencja Helsiñska o ochronie œrodowiska morskiego obszaru morza Ba³tyckiego.
Celem Konwencji Helsiñskiej jest ochrona œrodowiska morskiego Ba³tyku, wód, dna i zasobów
¿ywych przed zanieczyszczeniami ze wszystkich Ÿróde³ - z l¹dów, statków i atmosfery. Wojewódzki
Inspektorat zbiera informacje o punktowych zrzutach zanieczyszczeñ, które obejmowa³y znacz¹ce
Ÿród³a emisji zanieczyszczeñ komunalnych i przemys³owych województwa. Zebrane informacje
przekazywane s¹ do IMGW Oœrodka Monitoringu Jakoœci Wód w Katowicach do wykonania krajowego
raportu PL-PLC 5 za 2006 rok.
• Konwencja o ochronie i u¿ytkowaniu cieków transgranicznych i jezior miêdzynarodowych.
Celem konwencji jest okreœlenie ram dwustronnych i wielostronnych umów o wspó³pracy na
wodach granicznych w zakresie ochrony œrodowiska, zapobiegania i przeciwdzia³ania jego
zanieczyszczeniu oraz zapewnienia racjonalnego wykorzystania wód przez pañstwa bêd¹ce cz³onkami
Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Konwencja zosta³a ratyfikowana przez Polskê 17 lutego 2000 roku a wesz³a w ¿ycie z dniem og³oszenia tj. 9 maja 2003 roku.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Rzeszowie prowadzi w ramach PMŒ nadzór nad
stanem jakoœci wód w 7 przekrojach na rzekach granicznych takich jak:
- Lubaczówka (m. Budomierz),
- Wiar (m. Sierakoœce oraz m. Stanis³awczyk),
- Wisznia (Gaje),
- Szk³o (m. Budzyñ),
- Strwi¹¿ (m. Kroœcienko),
- Rata (Prusie).
• Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odleg³oœci.
Na podstawie konwencji rozwijana jest wspó³praca miêdzynarodowa w dziedzinie zwalczania
zanieczyszczenia powietrza i jego skutków, w szczególnoœci w odniesieniu do zanieczyszczeñ
przenoszonych na dalekie odleg³oœci. W województwie podkarpackim monitoring chemizmu opadów
atmosferycznych prowadzony jest na stacji IMGW w Lesku. Analizy sk³adu fizyko-chemicznego opadów
wykonuje Laboratorium WIOŒ w Rzeszowie.
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Stan œrodowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-2007

Miêdzynarodowe æwiczenia pt. „Dzia³ania ratownicze prowadzone w zak³adzie
o du¿ym ryzyku powstania powa¿nej awarii przemys³owej Hipol 2007” w Rafinerii Nafty Jedlicze

Miejsce deponowania przeterminowanych
pestycydów w Siankach.

WSPÓ£PRACA MIÊDZYNARODOWA
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W raporcie wykorzystano materia³y:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ministerstwa Œrodowiska
Wydzia³u Œrodowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzêdu Wojewódzkiego w Rzeszowie
Departamentu Rolnictwa i Œrodowiska Urzêdu Marsza³kowskiego w Rzeszowie
Urzêdu Statystycznego w Rzeszowie
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie
Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Krakowie
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Oddzia³ we Wroc³awiu
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Warszawa (Ÿród³em danych hydrograficznych jest
Mapa Podzia³u Hydrograficznego Polski wykonana przez Oœrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej
9. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - Oddzia³ w Rzeszowie
10. Podkarpackiego Zarz¹du Dróg Wojewódzkich
11. Zwi¹zku Komunalnego „WIS£OK”
12. Pañstwowego Instytutu Geologicznego
13. Zespo³u Karpackich Parków Krajobrazowych w Kroœnie
14. Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody
15. Wyniki badañ PMŒ/WIOŒ Rzeszów;
16. Wyniki kontroli Wydzia³u Inspekcji WIOŒ Rzeszów;
17. Roczniki statystyczne GUS;
18. Roczniki Bieszczadzkie 13 (2005) „Wschodniokarpacki element zoogeograficzny Bieszczadów
jako walor o znaczeniu Europejskim”
19. www.iop.kraków.pl,
20. www.mos.gov.pl,
21. www.solina.pl,
22. www.ekologika.pl,
23. www.stat.gov.pl,
24. mpgk.biznes.mielec.pl,
25. www.pwik.przemysl.pl,
26. www.mpwik.rzeszow.pl,
27. www.wodociagi.tarnobrzeg.pl,
28. www.pzmiuw.pl.
29. www.wrota.podkarpackie.pl
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