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8.1. PODKARPACKI CUD NATURY
(Ewa J. Lipińska)

Obszary województw Polski z okresu sprzed 1939 r., tj. województwa krakowskie, lwowskie,
stanisławowskie i tarnopolskie, objęte były powszechnym prawem wydobywania minerałów,
dających się zużytkować z powodu zawartości żywic ziemnych. Były to w szczególności nafta (olej
ziemny, olej skalny, petrolej, ropa), wosk skalny (ozokeryt, wosk ziemny), asfalt, oraz minerały,
dające się zużytkować z powodu zawartości żywic ziemnych (bitumu). Z naturalnych wycieków
złóż ropy już w XVI wieku zbierano ten surowiec a następnie drążono ręcznie wyrobiska górnicze.
Pierwsze ręcznie wykonane kopanki miały głębokość nawet do 50 metrów i były zalążkiem kopalń
naftowych, których nowożytną historię rozpoczął Ignacy Łukasiewicz (1822-1882). Przełom
w dziedzinie poszukiwania i eksploatacji ropy naftowej nastąpił z początkiem drugiej połowy XIX
wieku - od 1874 roku zastosowano maszynę parową do poruszania świdra drążącego otwór
wiertniczy. W okresie tym zaczęła również powstawać sieć małych destylarni nafty (małych
rafinerii) - był to budynek składający się z dwóch pomieszczeń, w jednym znajdowało się palenisko,
a w drugim kociołek destylacyjny, w którym dokonywano destylacji ropy.

Kopanki występują w obszarze Karpat wewnętrznych i zapadliska przedkarpackiego (Karpat
fliszowych) charakteryzującego się specyficzną budową geologiczną. Układ występujących tu
warstw skalnych pozwala na pojawianie się ropy naftowej na różnych głębokościach tak, że
zjawisko to utrwaliło się w lokalnym nazewnictwie miejscowości, czy niewielkich potoków lub
rzeczek. W wielu przypadkach zachowała się tylko skromna wzmianka (kilka zapisanych słów)
o istnieniu wycieków ropy w terenie, źródeł naftowych czy szybów kopanych.

Odtwarzając historię powstawania kopanek i miejsc ich lokalizacji natrafia się na istotny
problem, jakim jest własność gruntów. Wyrobiska górnicze są bowiem specyficznie położone
w stosunku do XIX - wiecznych granic wsi, a także wewnętrznych podziałów miejscowości na
grunty dworskie, chłopskie, gminne, cerkiewne, kościelne. Granice ówczesnych wsi były
skomplikowane i tylko niektóre ich odcinki przebiegały przez potoki lub górskie grzbiety. Pierwsze
wyrobiska górnicze, a potem kopalnie, powstawały w majątkach tabularnych, jako część
gospodarstwa dworskiego. Przy kopaniu szybów i eksploatacji ropy naftowej zatrudniani byli
pracownicy dworscy, czasami dorywczo chłopi z okolicznych wsi. W omawianym okresie rzadko
zmieniała się własność gruntów. Z tego m.in. powodu, niewiele pozostało po takich działaniach
śladów w krajowych materiałach archiwalnych (np. dotyczących dziejów wsi).

Kolejnym istotnym faktem jest, że wydobywaniem ropy naftowej zajmowało się wówczas
wiele osób i firm. I tak, wiercenia poszukiwawcze i eksploatację złóż ropy naftowej w Karpatach
prowadzili przedsiębiorcy z Austro-Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Szwecji,
a nawet z Kanady i USA. Często o losach szybów, leżących w odległości kilku i kilkudziesięciu
metrów od siebie, decydowały zarządy firm z siedzibami w Amsterdamie, Londynie, Paryżu
i Sztokholmie.

Ryc. 8.1.1. Przekrój XIX-wiecznych kopanek z cembrowinami, kołowrotem i narzędziami górniczymi [34]
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W XIX-wiecznym okresie wydobywania ropy naftowej (i naturalnej emisji gazu ziemnego,
jeszcze nie eksploatowanego na skalę przemysłową) toczył się spór o prawa do poszukiwania
i wydobywania minerałów pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców a właścicielami gruntów. Spór
ten zakończył się w Galicji, w 1884 r., kiedy uprawnienia górnicze na te minerały, nadane już na
podstawie przepisów praw górniczych, utrzymano w mocy stosując do nich powszechną ustawę
górniczą (1854) na podstawie państwowej ustawy naftowej (1884). Na podstawie ustawy górniczej
poszukiwanie górnicze bez pozwolenia właściciela gruntu było niedozwolone w takich miejscach,
jak okolice budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych, w zamkniętych podwórzach (a także
w odległości mniejszej niż trzydzieści osiem metrów od tych własności), w oparkanionych
ogrodach, tak ozdobnych, jak i innych oraz na cmentarzach i na polach otoczonych murami. Po-
szukiwacz był obowiązany przed rozpoczęciem robót poszukiwawczych przedstawić właścicielowi
gruntu pozwolenie na poszukiwanie i starać się o porozumienie z nim co do jego roszczeń
o odszkodowanie. Był także obowiązany zabezpieczyć na rzecz właściciela gruntu tymczasowe
wynagrodzenie szkody wynikłej z powodu zaczętych robót poszukiwawczych lub z powodu
wystawienia znaku wyłączności. Tym samym ziemiaństwo i rolnicy stali się wyłącznymi
dysponentami bogactwa naturalnego na swojej ziemi.

Prowadząc prace badawcze nt. historii poszukiwań i eksploatacji minerałów zauważa się
brak statystyki dla tych działań w Galicji do 1854 roku. Całość tego zjawiska objęta została
statystyką przez ustawę górniczą (1854), która wprowadziła nakaz prowadzenia przez władzę
górniczą ksiąg poszukiwawczych dla udzielonych pozwoleń na poszukiwanie, zgłoszeń
wyłączności i udzielonych dla nich potwierdzeń, w tym dla wszelkich przeniesień takich uprawnień
(dla minerałów: metale, siarka, ałun, witriol, sól kuchenna, wody cementowe, grafit, żywice ziemne,
wszelkiego gatunku węgiel kamienny i brunatny - były to minerały zastrzeżone). Położenie
odkrycia uwidocznione miało być na mapie, sporządzonej w dwóch egzemplarzach w skali
katastralnej 1:2880, przedstawiającej również przedmioty na powierzchni, a na jednej z tych map
należało nakreślić ilość i rozkład żądanych miar kopalnianych. Z kolei statystykę w formie księgi
naftowej dla minerałów dających się użytkować z powodu zawartości żywic ziemnych (nafta, wosk
skalny, asfalt) wprowadziła w 1884 r. państwowa ustawa naftowa.

Do stosowania ustawy górniczej z 1854 r. i do opieki gospodarczej nad górnictwem powołana
była władza górnicza: Okręgowe Urzędy Górnicze, Wyższe Urzędy Górnicze i Ministerstwo
Przemysłu i Handlu; jako organa pomocnicze władz górniczych ustanowiono autoryzowanych
inżynierów górniczych. Co do minerałów zastrzeżonych: wydobyte w związku z ruchem kopalni,
wolno je było posiadaczowi kopalni wziąć na własność bez odszkodowania tylko tyle, o ile mu były
potrzebne dla ruchu kopalni i połączonego z nią ruchu huty; poza tym był obowiązany oddać je
właścicielowi gruntu, pod powierzchnią którego znajdowały się te minerały. Właściciel gruntu mógł
je zabrać dla siebie za zwrotem kosztów eksploatacji i wywiezienia, w ciągu czterech tygodni - po
tym czasie przechodziły na własność posiadacza kopalni. Ponadto właściciel gruntu mógł
eksploatować te minerały, jeśli znajdowały się pod powierzchnią jego gruntu, o ile nie było to
przeszkodą dla ruchu kopalni. W tym przypadku należało mu się odszkodowanie według
przepisów o odstąpieniu gruntu.

W miarę pogarszania się przepuszczalności skał strefy przyodwiertowej poziomu
produktywnego, lub błędnego oszacowania położenia złóż z minerałami zawierającymi żywice
ziemne, przerywano prace pozostawiając wyrobiska górnicze w różnym stanie. Zabezpieczane
były doraźnie, na powierzchni ziemi przy pomocy drewnianych dyli, które następnie były
przysypywane ziemią. Zapomniane, po upływie wielu lat gnijące i butwiejące dyle i cembrowiny
kopanek (ryc. 8.2.1.) zaczęły się odsłaniać i pokazywać przewiercone i naturalnie uaktywnione
dziewiętnastowieczne studnie; zaczęły powstawać i powstają osuwiska i samoistne wycieki ropy
naftowej z wodą oraz emisje gazu ziemnego). Miejsca te stają się zagrożeniem dla zdrowia i życia
ludzi oraz środowiska, są negatywnym elementem gospodarstw rolnych, stanowią źródło
zanieczyszczenia dla ujęć wód, w tym studni gospodarskich, możliwe są przypadki podpalania
ropy w kopankach.

Istniejące mapy topograficzne z XIX wieku nie zapewniają prawidłowej informacji i inter-
pretacji śladów dawnej działalności górnictwa naftowego. Jedynie analizując mapy archiwalne
można uzyskać zarys wiadomości o miejscach eksploatacji źródeł ropy. Przeprowadzone wywiady
środowiskowe w wybranych urzędach gmin Podkarpacia nie przyniosły pożądanych wskazówek
dotyczących niekontrolowanego wypływu ropy z kopanek. Lokalne rejestry zanieczyszczeń nie
zawierają informacji o zgłoszeniach występowania kopanek i o starych otworach wiertniczych.
Jednak bezpośrednia wizja lokalna w terenie oraz wywiad wśród lokalnych gospodarzy pozwoliły
na uzyskanie informacji o istnieniu takich miejsc.
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Ryc. 8.1.2. Studnia z XIX w. kopana ręcznie w poszukiwaniu ropy naftowej, Wara 2009 [34]

Ryc. 8.1.3. Kopanka z fragmentem zdekompletowanej głowicy do samoczynnego wypływu ropy naftowej z lat 1875-
1939, Ropianka 2009 (kopankę prezentuje: dr inż. Ewa J. Lipińska, PWIOŚ w Rzeszowie) [34]

Ryc. 8.1.4. Kopanka pogłębiona
metodą wiertniczą, zakończona
zdekompletowaną głowicą do
samoczynnego wypływu ropy

naftowej z lat 1875-1939, Ropianka
2009 (kopankę prezentuje:

doc. dr inż. Stanisław Rymar,
PWSZ w Krośnie) [34]

Ryc. 8.1.5. Lekko pogłębiona kopanka -
naturalny wyciek ropy naftowej i emisji
gazu ziemnego, Wara 2009, (kopankę

prezentuje: mgr inż. Wojciech Malinowski),
patrz ryc. 8.1.6. [34]
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W miejscach prawdopodobnych lokalizacji odwiertów stwierdza się zmiany w ukształtowaniu
terenu. Miejsca te znajdują się na terenach górniczych i prywatnych właścicieli, gdzie kopanki
likwidowane są przez miejscowych rolników przez zasypywanie gliną, bez określenia np. ich
głębokości, z uprzednim wkopywaniem stalowych pozostałości, ryc. 8.1.2. W związku z brakiem
oficjalnych zawiadomień, oraz brakiem programu ukierunkowanego na badanie zjawiska, władze
lokalne nie podejmują decyzji administracyjnych w celu rekultywacji tych obszarów.

Likwidacja nieeksploatowanych kopanek jest ważna i celowa z punktu widzenia ochrony
środowiska i wyeliminowania zagrożeń dla zdrowia i życia ludzi. Dorywcze działania podejmowane
przez różnych właścicieli gruntów, na których występują kopanki, nie odnoszą pożądanego skutku
środowiskowego, ryc. 8.1.5. - 8.1.8. Wynika to między innymi z faktu, że nie została opracowana
całościowa dokumentacja przedstawiająca problem istniejących kopanek od strony zagrożeń
środowiskowych, sposobów likwidacji, rozwiązań technicznych związanych z likwidacją oraz oce-
ną ekonomiczną prowadzonych działań. Zagadnieniem tym zajęła się autorka tekstu w 2007 r.,
zgodnie z projektem badawczym na lata 2007-2010 finansowanym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego.

Problemem technicznym występującym przy likwidacji wyrobisk górniczych (kopanek) jest
określenie zakresu zagrożeń wybuchowych i pożarowych, co związane jest z oceną możliwości
użycia sprzętu mechanicznego do ich likwidacji. Kolejnym problemem jest wskazanie materiałów

Ryc. 8.1.6. Naturalne źródło ropy naftowej i widoczne bąbelki emisji gazu ziemnego, Wara 2009, patrz rys. 8.1.5. [34]

Ryc. 8.1.7. Kopanka mokra o głębokości ponad
50 m, nakryta płytą, Iwonicz Zdrój 2009 [34]

Ryc. 8.1.8. Kopanka mokra, Iwonicz Zdrój 2009
(pomiar głębokości występowania ropy naftowej

i wody wykonuje dr inż. Bernadeta Rajchel,
PWSZ Krosno), patrz ryc. 8.1.7. [34]
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likwidacyjnych, które będą odpowiadać wymogom najlepszych dostępnych technik, określających
przydatność tych materiałów do uszczelnień górotworu w danych warunkach geologicznych i hy-
drogeologicznych. Oddzielnym problemem, również bardzo istotnym, jest opracowanie programu
monitoringu, który powinien być zainstalowany w obrębie zlikwidowanych, jak również
niezlikwidowanych kopanek.

Naturalne wycieki ropy naftowej i emisji gazu ziemnego podlegają prawom natury:
fizycznym, chemicznym i biologicznym. Autorka zadaje pytania: Czy konieczna jest rekultywacja
wszystkich takich miejsc? Czy naturalne źródła węglowodorów uznać można za zagrażające
środowisku naturalnemu, zdrowiu i życiu człowieka? Czy studnie kopane ręcznie w poszukiwaniu
ropy naftowej w XIX wieku, które są jeszcze eksploatowane przez miejscową społeczność
stanowią zagrożenie jakim jest zanieczyszczenie środowiska? - wiele studni wykonano w miejscu
naturalnego wypływu ropy naftowej z wnętrza ziemi, na złożu, którego ciśnienie było lub jest
wyższe od ciśnienia powierzchniowego.

Nieznana lub w znikomym zarysie rozpoznana budowa geologiczna obszarów
występowania naturalnych wycieków i emisji gazu ziemnego przy obecnej wiedzy technicznej nie
daje gwarancji, że zamknięcie kopanki nie spowoduje, że złoże odezwie się ujawnieniem nowego
swego źródła w innym miejscu. Kompleks stosowanych badań wgłębnych jest bowiem różny
i zależeć powinien od problemu, jaki ma być rozwiązany.

Na terenie województwa podkarpackiego licznie występują surowce mineralne. Obecnie
największe znaczenie gospodarcze mają złoża surowców energetycznych (gaz ziemny i ropa
naftowa) oraz surowce skalne (kruszywo naturalne, surowce ilaste ceramiki budowlanej oraz
piaskowce).

Złoża ropy naftowej występują na terenie powiatów: bieszczadzkiego, brzozowskiego,
jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego (region Karpaty) oraz dębickiego i ropczycko-
sędziszowskiego.

Największe złoża gazu ziemnego występują w powiatach: przemyskim, przeworskim,
łańcuckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, rzeszowskim oraz krośnieńskim.

Złoża siarki udokumentowane zostały w północnej części Kotliny Sandomierskiej w rejonie
Tarnobrzega i Machowa, a także w okolicach Baszni Górnej. Wprowadzenie metody odzyskiwania
siarki z zasiarczonych złóż gazu ziemnego i ropy naftowej, a co z tym się wiąże znacznego spadku
cen siarki i niskiej opłacalności jej wydobywania, doprowadziło w konsekwencji do likwidacji
kopalni siarki w Jeziórku i Machowie.

Torf powstaje w procesie długotrwałego odkładania się i częściowego rozkładu szczątków
roślin przy wysokim stanie wód gruntowych i ograniczonego dopływu powietrza. Masa torfowa
powstała w takich warunkach stanowi uwodnioną mieszaninę bituminów, kwasów huminowych
i ich soli, celulozy, ligniny i innych części tkanek roślinnych. Największe pokłady torfu znajdują się
na terenie gmin: Świlcza, Leżajsk, Przecław, Nowa Sarzyna, Kolbuszowa, Głogów Młp. i Sokołów
Młp. Ze względu na walory przyrodnicze torf nie jest eksploatowany.

Kruszywa naturalne dzielą się na dwie zasadnicze grupy: kruszywa grube obejmujące żwiry
i pospółki (kruszywo piaszczysto-żwirowe) oraz kruszywa drobne - piaszczyste. Rozmieszczenie
piasków na obszarze województwa określa przebieg dawnych i współczesnych dolin rzecznych
oraz usytuowanie form akumulacji eolicznej tj. wydm. Wydmy występują w północnej części
regionu, tj. głównie na Płaskowyżu Kolbuszowskim (obszar pomiędzy Kolbuszową a Mielcem) oraz
w rejonie Leżajska, Lubaczowa i Stalowej Woli. Znaczne zasoby złóż kruszywa naturalnego
zlokalizowane są w dolinach rzek: Wisłoki oraz Sanu. Na terenie całego województwa znajdują się
zarówno kruszywa grube obejmujące żwiry i pospółki oraz drobne - piaszczyste, a także gipsy,
wapienie i margle oraz surowce ilaste (gliny zwietrzelinowe karpackie, łupki ilaste fliszu
karpackiego, iły mioceńskie, iły krakowieckie, gliny zwałowe polodowcowe, lessy i twory lesso-
podobne oraz gliny napływowe rzeczne).

Rozmieszczenie udokumentowanych złóż kopalin występujących na terenie województwa
podkarpackiego przedstawia ryc. 8.2.1.

8.2 ZŁOŻA SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH I CHEMICZNYCH
(Jolanta Ciba)



137BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGICZNE

Ryc. 8.2.1. Mapa rozkładu złóż kopalin na terenie województwa podkarpackiego, 2009 r. [42]

8.3. TERENY ZREKULTYWOWANE I OCZEKUJĄCE NA

REKULTYWACJĘ
(Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie)

Na terenie województwa podkarpackiego nie odnotowano licznych przypadków
występowania obszarów wymagających podjęcia działań rekultywacyjnych, ze względu na
zaistniałe na nich zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego. Są to głównie obszary, na
których zlokalizowane są stacje benzynowe, bazy paliw płynnych, instalacje do przeładunku
towarów, a także tereny zakładów przemysłowych takich jak: Federal Mogul Gorzyce w Gorzycach,
Delphi Poland S.A. w Krakowie Oddział w Krośnie i FA Krosno Sp. z o.o. w Krośnie oraz Wytwórnia
Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów” S.A. Ponadto do terenów wymagających podjęcia
działań rekultywacyjnych zaliczyć należy również obszar dzikiego wysypiska odpadów w miej-
scowości Niegłowice, gm. Jasło oraz odpadów zdeponowanych na terenie byłego Zakładu Uty-
lizacyjnego w miejscowości Pustynia, gm. Dębica. Na wymienionych terenach główną przyczyną
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zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego są substancje ropopochodne oraz inne sub-
stancje niebezpieczne, w tym węglowodory chlorowane.

Do terenów zrekultywowanych w 2009 r. zaliczyć należy:
1. Grunty Stacji Paliw Płynnych „Żarnowiec” w miejscowości Jaszczew, gm. Jedlicze.
2. Grunty Stacji Paliw PKN ORLEN nr 1248 w miejscowości Zboiska, gm. Dukla.
3. Grunty Stacji Paliw PKN ORLEN Nr 1384 w miejscowości Latoszyn, gm. Dębica.

Terenami, na których w 2009 r. kontynuowane były prace rekultywacyjne są tereny:
1. PKP Cargo S.A. Zakład Taboru w Żurawicy (instalacja do przeładunku paliw płynnych baza

paliwowa), termin zakończenia rekultywacji 2010 r.
2. PKN ORLEN S.A. w Płocku - Baza Magazynowa Nr 82 w Żurawicy, termin zakończenia

rekultywacji 2012 r.
3. PKP PKL Zakład Linii Kolejowych w Rzeszowie (Nastawnia MD 11 w Medyce), termin

zakończenia rekultywacji 2027 r.
4. Delphi Poland S.A. w Krakowie Oddział w Krośnie i FA Krosno Sp. z o.o. w Krośnie, termin

zakończenia rekultywacji 2023 r.
5. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Rzeszów” S.A, termin zakończenia rekultywacji:

2012.
Terenami oczekującymi na rekultywację są grunty, na których zlokalizowane jest wysypisko

odpadów w miejscowości Niegłowice, gm. Jasło (zanieczyszczone związkami ropopochodnymi
oraz metalami ciężkimi) oraz teren byłego Zakładu Utylizacyjnego „CELUTIL” w miejscowości
Pustynia, gm. Dębica, na którym zdeponowano odpady poubojowe, tzw. masę plastyczną,
powstałą w wyniku przerobu odpadów poubojowych (zanieczyszczenie wód podziemnych
azotanem amonu). W w/w przypadkach prowadzone są przez Wójta Gminy Jasło oraz Wójta
Gminy Dębica postępowania administracyjne, mające na celu doprowadzenie do usunięcia z tych
miejsc zgromadzonych odpadów, a w konsekwencji do umożliwienia RDOŚ w Rzeszowie
przeprowadzenia działań rekultywacyjnych, w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia
środowiska po usunięciu odpadów.

Do obszarów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi oczekującymi na rekul-
tywację zaliczone zostały tereny Stacji Paliw należących do PKN ORLEN nr 1272 w Sokołowie
Małopolskim oraz nr 525 w Nisku. Przewidywany termin przeprowadzenia ich rekultywacji
określono na 2012 r.

W 2008 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej wystąpili ze wspólną inicjatywą wytypowania na terenie Polski,
obiektów stwarzających najpoważniejsze zagrożenie dla środowiska, wymagających
wspomagania finansowego działań likwidujących te zagrożenia. Obiekty te zostały nazwane
„bombami ekologicznymi”.

Dane zebrane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i ich analiza, pozwoliły
określić typy przedsięwzięć, które z powodu złożoności problemów strukturalnych i ekologicznych
powinny być objęte programem finansowania z funduszu ekologicznego. Inspekcja Ochrony
Środowiska przygotowała w 2009 r. pierwszy wykaz 22 zakładów, na których terenie występują
problemy ekologiczne o dużej skali potencjalnego oddziaływania na środowisko, których
rozwiązanie przekracza możliwości finansowe tychże zakładów. Wśród nich znalazły się 2 obiekty
z terenu województwa podkarpackiego:
1. Stawy osadowe odpadów poprodukcyjnych Huty Stalowa Wola S.A., stanowiące zagrożenie

dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425: Dębica - Stalowa Wola - Rzeszów, z po-
wodu ich lokalizacji na przepuszczalnych piaskach, umożliwiających migrację zanieczysz-
czeń, zwłaszcza metali ciężkich i innych czynników agresywnych oraz zagrożenie dla 2 ujęć
wody zlokalizowanych w odległości do 3 km od stawów.

2. Zasoby wodne wydzielone z Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425: Dębica - Stalowa
Wola - Rzeszów, dla Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie, stanowiące źródło
zaopatrzenia w wodę do picia ludności miasta i gminy Nowa Dęba, w których stwierdzono
zanieczyszczenie trichloroetenem i tetrachloroetenem.

8.4. BOMBY EKOLOGICZNE
(Grzegorz Góra, Małgorzata Król)
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Lokalizacja obiektów o dużej skali potencjalnego oddziaływania na środowisko, tzw. „bomb
ekologicznych”, została przedstawiona na ryc. 8.4.1.

Ryc. 8.4.1. Mapa rozkładu obiektów o dużej skali potencjalnego oddziaływania na środowisko tzw.
„bomb ekologicznych” na terenie województwa podkarpackiego, 2009 r. [49]
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8.4.1. STAWY OSADOWE W STALOWEJ WOLI

8.4.2. ZANIECZYSZCZENIE TRICHLOROETENEM I TETRACHLOROETENEM ZASOBÓW
WODNYCH WYDZIELONYCH Z GŁÓWNEGO ZBIORNIKA WÓD PODZIEMNYCH DĘBICA -
STALOWAWOLA- RZESZÓW NR 425

Odpady przemysłowe, wytwarzane w czasie wieloletniej działalności Huty Stalowa Wola,
deponowano w 6 stawach osadowych zlokalizowanych na jej terenie. W pięciu stawach
osadowych o powierzchni ponad 15 tys. m zdeponowano około 150 tys. Mg odpadów. W stawie
osadowym nr 6 stanowiącym nieckę z betonowym podłożem i skarpami o powierzchni 10,5 tys. m ,
zdeponowano prawie 9120 m odpadów w postaci stałej, półpłynnej oraz cieczy z zawartością
związków organicznych. Z powodu braku izolacji przed przenikaniem do gruntu i wód gruntowych
substancji zawartych w odpadach zdeponowanych w stawach osadowych nr 1-5 oraz agresywny
charakter odpadów w stawie osadowym nr 6, prowadzący do korozji istniejących zabezpieczeń,
w tym betonu, żeliwa oraz stali, następuje zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego,
potwierdzone wynikami badań monitoringowych.

Wokół stawów osadowych zlokalizowana jest lokalna sieć monitoringu wód podziemnych,
którą stanowią cztery piezometry. Woda z piezometrów podlega badaniom z częstotliwością raz na
kwartał. Analiza tych badań wykazała, że woda z piezometrów, ze względu na wskaźniki fizyko-
chemiczne znajduje się w V klasie czystości-wody złej jakości, w których wartości elementów
fizyko-chemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. Szczególnie wysoki
poziom osiąga zawartość niklu w jednym z piezometrów. Wyniki badań wskazują na ponad 200-
krotne przekroczenie jego poziomu w odniesieniu do wartości określonych w rozporządzeniu
w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008). Wysokie stężenia osiągają
także wskaźniki: cynk i miedź.

Huta Stalowa Wola S.A. nie wypełniając obowiązków wykonania rekultywacji w celu
bezpiecznego zamknięcia składowisk odpadów, zbyła na rzecz Gminy Stalowa Wola, prawo
wieczystego użytkowania działek, na których zlokalizowane są stawy osadowe nr 1-6, przez co
obowiązek dokonania rekultywacji spoczął na samorządzie miasta. Miasto podjęło działania
mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu składowisk na środowisko przez wykonanie
izolacji górnej stawów osadowych nr 1-5 oraz usunięcie odpadów ze stawu osadowego nr 6
i całkowitą jego likwidację.

Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie prowadzi wydobycie, uzdatnianie,
rozprowadzanie wód podziemnych oraz produkcję i dystrybucję naturalnej wody źródlanej
„Dębianka”. W skład ujęcia wody wchodzi 8 studni głębinowych, Stacja Uzdatniania oraz sieci
przesyłowe.

Ujęcie posiada strefę ochrony bezpośredniej i strefę ochrony pośredniej, obejmującą tereny
o 25-letnim spływie zanieczyszczeń. Ujęcie wody oraz teren strefy ochronnej ujęcia znajdują się
w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425. Na południu strefy ochronnej, na dłu-
gości ok.1 km zlokalizowane są zakłady przemysłowe powstałe w wyniku restrukturyzacji
Zakładów Metalowych „DEZAMET” w Nowej Dębie.

W 2008 r. Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie, realizując zgodnie z wymogami
rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (2007), przepro-
wadziła badania jakości wody surowej i podawanej do sieci wodociągowej. Badania potwierdziły
silne zanieczyszczenie wód podziemnych chlorowanymi węglowodorami alifatycznymi:
trichloroetenem (TRI) i tetrachloroetenem (PER). W kilku studniach, usytuowanych centralnie na
kierunku spływu wód podziemnych od zakładów przemysłowych stwierdzono występowanie TRI
i PER w ilościach od 31 do 1234 μg/dm . Tak wysokie stężenia w wodzie surowej, stanowiły zagro-
żenie dla dotrzymywania normy tych substancji w wodzie do picia, określonych według w/w rozpo-
rządzenia na poziomie 10 μg/dm .

Również badania wód z piezometrów, usytuowanych na kierunku spływu wód podziemnych
potwierdziły wysokie stężenia związków. Oznaczone laboratoryjnie stężenia sumy TRI i PER
wynosiły ponad 1000 μg/dm (nawet do 9000 μg/dm ). Rozkład stężeń zanieczyszczeń został
przedstawiony na ryc. 8.4.2.1.

Spółka zleciła opracowanie projektu działań mających na celu określenie sposobu
eksploatacji ujęcia w warunkach zagrożenia zanieczyszczenia kolejnych studni. Zaproponowane
rozwiązania obejmowały między innymi: zaprzestanie podawania do sieci zbiorczej wody
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podziemnej z 3 studni, prowadzenie odpompowywania wody z 3 studni i jej rozdeszczenie oraz
systematyczne badania jakości wody i obserwacje studni. Działania zaproponowane w programie
okazały się skuteczne. Studnie - „czyste” ujęcia zostały uchronione przed napływem zanie-
czyszczeń.

Źródłem pochodzenia chlorowanych węglowodorów alifatycznych nie są procesy naturalne.
Trichloroeten i tetrachloroeten wykorzystywane są w przemyśle głównie jako rozpuszczalniki oraz
do oczyszczania i odtłuszczania metali. Związki te są zaklasyfikowane jako prawdopodobnie
rakotwórcze dla ludzi.

Legenda:
1- granica terenu ochrony pośredniej ujęcia; 2 - hydroizohipsy [m npm]; 3 - kierunki spływu wód do ujęcia; 4 - izolinie sumarycznych steżen tri- i tetrachlo-
roetenu w wodach podziemnych [μg/dm3]; sumaryczne stężenia tri- i tetrachloroetenu w μg/dm3; 5 - 10 do 100, 6 - 100 do 500, 7 - 500 do 1000, 8 - 1000 do
1500, 9 - 1500 do 6000, 10 ->6000; 11 - studnie wiercone; 12 - piezometry (symbole P i M); 13 - projektowane studnie do pompowania wód
zanieczyszczonych (S-2Tr - wykonana); 14-istniejące i potencjalne ogniska zanieczyszczeń, 15 - miejsca zrzutu tri- i tetrachloroetenu do gruntu (na
podstawie informacji byłych pracowników „DEZAMET”, 16 - lokalizacja urządzeń zużywających tri-tetrachloroeten do celów technologicznych a) dawniej,
b) dawniej i obecnie, c) obecnie (wg informacji byłych pracowników zakładu „DEZAMET”); 17- teren ZM „DEZAMET” S.A.

Ryc. 8.4.2.1. Mapa rozkładu sumarycznych stężeń tri- i tetrachloroetenu w czwartorzędowym poziomie wodonośnym
w obszarze spływu wód do ujęciu Zakładu Produkcji Wody Sp. z o.o. Nowa Dęba, wg stanu na grudzień 2008 r. [95]
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Działania ochronne i naprawcze prowadzone w 2009 r. obejmowały także odwiert 2 nowych
studni dla potrzeb produkcji wody do spożycia przez ludzi oraz odwiert i włączenie do pracy studni
S-2Tr (na terenie Zakładów Metalowych „DEZAMET” S.A.), jako studni czyszczącej na strumieniu
płynących zanieczyszczeń.

Dla potrzeb postępowania administracyjnego prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję
Ochrony Środowiska w Rzeszowie została przeprowadzona i opracowana „Ekspertyza
hydrologiczna dla rozpoznania strumienia wód zanieczyszczonych tri- i tetrachloroetenem
w obszarze spływu wód podziemnych ujęcia wody w Nowej Dębie”.

We wnioskach wskazano jako pierwotne ognisko zanieczyszczenia teren Zakładów
Metalowych „DEZAMET” i teren wzdłuż kolektora ściekowego PGKiM Sp. z o.o. Nowa Dęba.
Z danych zawartych w opracowaniu wynika, że powierzchnia zanieczyszczenia o stężeniach od
0,01 do 5,0 mg/dm może wynosić ok. 10,2 km , co przy średniej miąższości warstwy wodonośnej
wynoszącej ok. 20 m, daje objętość wody zanieczyszczonej ok. 91 000 000 m z tendencją do
zwiększania się. Oszacowany czas ponadnormatywnego stężenia w wodzie to ok. 30 lat.
Ekspertyza wskazuje na potrzebę kontynuowania monitoringu hydrologicznego celem
opracowania symulacji wskazującej na szczegółowe usytuowanie pierwotnego źródła
zanieczyszczenia oraz przeprowadzenia sprawnych i kompleksowych działań naprawczych.

Zakład Produkcji Wody Sp. z o.o. w Nowej Dębie z powodzeniem stosuje zabiegi naprawcze,
ponosząc przy tym ogromne koszty. Jednak dopiero po bardziej szczegółowych badaniach, będzie
możliwe określenie miejsca i czasu emisji zanieczyszczeń, a tym samym opracowanie najbardziej
optymalnych działań kompleksowo eliminujących zachodzącą degradację wód zbiornika wód
podziemnych.

Uznanie potencjalnego zagrożenia dla pokładów wód Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych Nr 425, stanowiącego zasoby wód do picia dla ludności zamieszkującej północną
część województwa podkarpackiego i objęcie programem likwidacji „bomb ekologicznych”, przy
wsparciu finansowym ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, daje nadzieję na rozwiązanie problemu występującego w Stalowej Woli i Nowej Dębie,
priorytetowego z punktu widzenia ochrony ludzi i środowiska gruntowo- wodnego.

Prowadzony przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie rejestr
zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej awarii, zwany rejestrem
potencjalnych sprawców poważnych awarii, obejmował na koniec 2009 r. - 75 zakładów, w tym:
1. Trzynaście zakładów zakwalifikowanych do grupy o dużym ryzyku (ZDR).
2. Jedenaście zakładów zakwalifikowanych do grupy o zwiększonym ryzyku (ZZR).
3. Pięćdziesiąt jeden pozostałych zakładów mogących spowodować poważne awarie.

Zestawienie zakładów, których działalność może być przyczyną wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej, w latach 2003-2009 przedstawiono na ryc. 8.5.1.

3 2
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8.5. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM PRZEMYSŁOWYM
(Leszek Dąbal)

Ryc. 8.5.1. Potencjalni sprawcy poważnych awarii, wg rejestru zakładów, których działalność może być przyczyną
wystąpienia poważnej awarii, w latach 2003-2009 [49]
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W porównaniu do stanu z 2008 r. ogólna liczba zakładów mogących spowodować poważne
awarie zwiększyła się o 1 zakład, który nie wypełnił wszystkich obowiązków wynikających z ustawy
Prawo ochrony środowiska (2001). Pozostałe 23 zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku posiadały
wymaganą dokumentację w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaplanował do realizacji w 2009
roku 51 kontroli w zakładach mogących potencjalnie spowodować poważne awarie. W okresie tym
wykonano zwiększoną ilość kontroli tj. 53. W tej liczbie wykonano:
1. Piętnaście kontroli zakładów o dużym ryzyku (ZDR).
2. Jedenaście kontroli zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR).
3. Dwadzieścia siedem kontroli zakładów - potencjalnych sprawców poważnych awarii.

Wszystkie zakłady objęte wymogami Dyrektywy SEVESO II (1997) zostały skontrolowane
zgodnie z ustawowym obowiązkiem. Dodatkowo zrealizowano 27 kontroli w zakładach objętych
rejestrem, które posiadają mniejsze ilości substancji niebezpiecznych niż zakłady zwiększonego
ryzyka, jednak też mogące spowodować poważną awarię.

W ramach kontroli zakładów w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom, WIOŚ w Rze-
szowie przeprowadził dodatkowo 15 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o sub-
stancjach i preparatach chemicznych (2001). Wykonane kontrole dotyczyły w szczególności oceny
wypełniania przez producentów i dalszych użytkowników wymagań rozporządzenia w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów
(REACH) (2006). Kontrole przeprowadzone były zgodnie z wytycznymi ogólnokrajowego cyklu
kontrolnego.

Ogółem w wyniku działań kontrolnych wydano 25 zarządzeń pokontrolnych, w tym:
1. Dziewięć zarządzeń pokontrolnych w zakładach o dużym ryzyku.
2. Sześć zarządzeń w zakładach o zwiększonym ryzyku.
3. Pięć zarządzeń w pozostałych zakładach.
4. Pięć zarządzeń z tytułu realizacji ustawy o substancjach i preparatach chemicznych.

Na podstawie wyników kontroli stwierdzono następujące przypadki naruszenia prawa:
1. Brak opracowania oraz wdrożenia systemu bezpieczeństwa gwarantującego ochronę ludzi

i środowiska, stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania zakładem.
2. Brak aktualizacji zgłoszeń do kategorii ZDR w stosunku do stanu faktycznego.
3. Brak analiz i przećwiczenia Wewnętrznego Planu Operacyjno Ratowniczego.
4. Nie zapoznanie Zarządu Spółki z proponowanymi z Raporcie o bezpieczeństwie usprawnie-

niami z dziedziny bezpieczeństwa.
5. Brak realizacji obowiązków ustalonych w Wewnętrznym Planie Operacyjno Ratowniczym.
6. Nie prowadzenie szkoleń pracowników z zagadnień zapobiegania poważnym awariom.

Znaczącą poprawę bezpieczeństwa odnotowano w zakładach należących do kategorii
dużego ryzyka. Wyróżnić należy w szczególności:
1. PGNiG S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku - opracował i wdrożył System Bezpieczeństwa

dla podległych Oddziałowi w Sanoku, Podziemnych Magazynów Gazu Ziemnego w Stracho-
cinie, Husowie i Brzeźnicy.

2. Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie - oddały do użytkowania
nową inwestycję instalacji żywic epoksydowych. W ramach przeprowadzonych prac wy-
konano całkowicie nową pianową instalację gaśniczą, zainstalowano system sygnalizacji
pożaru współpracujący z systemem gaszenia oraz układem pomiaru temperatury w adsor-
berach.

W sprawach zwalczania poważnych awarii WIOŚ w Rzeszowie współdziałał z: organami
Państwowej Straży Pożarnej, organami administracji rządowej i samorządowej, Policją, organami
nadzoru budowlanego i Inspekcją Transportu Drogowego.

Na terenie województwa podkarpackiego nie odnotowano przypadków poważnych awarii
przemysłowych, najcięższych przestępstw przeciwko środowisku. Ostatni przypadek takiej awarii
miał miejsce w 2003 r. Świadczy to o wysokim standardzie bezpieczeństwa utrzymywanym
z zakładach dysponujących substancjami niebezpiecznymi.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zarejestrował w 2009 r. 3 zda-
rzenia o znamionach poważnych awarii. Były to:
1. Wypadek samochodu ciężarowego na drodze krajowej nr 4, w m. Głuchów, gm. Łańcut.

W wyniku wypadku doszło do wycieku 300 l oleju napędowego z uszkodzonego zbiornika
paliwa pojazdu do gleby i cieku wodnego.
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2. Wybuch pyłu siarki, a następnie pożar obiektu produkcyjnego w Zakładach Chemicznych
„SIARKOPOL-TARNOBRZEG” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu.

3. Wyciek kwasu siarkowego z cysterny na bocznicy kolejowej w Chmielowie k. Tarnobrzega.

Wszystkie 3 zdarzenia spowodowały niewielkie skutki dla środowiska, nie spełniające sce-
nariuszy ustalonych w rozporządzeniu w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgło-
szenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (2002). W wyniku stwierdzonych zaniedbań,
mających wpływ na wystąpienie poważnej awarii, skierowano do Prokuratury Rejonowej jedno
zawiadomienie o zdarzeniu posiadającym cechy przestępstwa.

Lokalizację zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii prze-
mysłowej oraz zdarzeń o znamionach poważnej awarii w 2009 r. przedstawiono na ryc. 8.5.4.

Ryc. 8.5.3. Zdarzenie o znamionach powa [49]żnej awarii w miejscowości Chmielów, 2009 r.

Ryc. 8.5.2. Zdarzenie o znamionach poważnej awarii w Zakładach Chemicznych
SIARKOPOL-TARNOBRZEG Sp. z o.o. [49]
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Ryc. 8.5.4. Mapa rozkładu zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej oraz zdarzeń o znamionach poważnej awarii w województwie podkarpackim, w 2009 r. [49]
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