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Tab. 1.1.1. Województwo podkarpackie w liczbach.
Tab. 1.2.1. Wielkość gospodarstw indywidualnych o powierzchni użytków rolnych według grup obszarowych,

w 2002 r. (dane z Narodowego Spisu Rolnego).
Tab. 1.2.2. Gospodarstwa agroturystyczne w województwie podkarpackim, wg stanu na 31 grudnia 2009 r.
Tab. 1.5.1. Powierzchnia lasów w zarządzie Lasów Państwowych województwa podkarpackiego według składu

gatunkowego drzewostanów, w 2008 r. (brak danych za rok statystyczny 2009).
Tab. 3.1.9.1. Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 na terenie województwa podkarpackiego.
Tab. 3.1.9.2. Obszary mające znaczenie dla Wspólnoty na terenie województwa podkarpackiego.
Tab. 3.1.9.3. Proponowane obszary mające znaczenie dla Wspólnoty na terenie województwa podkarpackiego.
Tab. 4.1.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie

podkarpackim, według powiatów, w 2009 r.
Tab. 4.1.2. Zakłady szczególnie uciążliwe dla czystości powietrza w województwie podkarpackim, w 2009 r.
Tab. 5.2.1. Wielkość emisji ścieków z głównych aglomeracji województwa podkarpackiego do wód powierzchnio-

wych, w 2009 r.
Tab. 5.3.1.1. Sposób oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Tab. 5.3.1.2. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód jednolitych części wód

rzecznych, w 2009 r.
Tab. 5.3.2.1. Wstępna klasyfikacja potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i ocena stanu wód zbiorników

zaporowych, w 2009 r.
Tab. 5.3.3.1. Jakość wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do

spożycia, w 2009 r.
Tab. 5.3.3.2. Jakość wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do

spożycia, w latach 2007-2009.
Tab. 5.3.4.1. Jakość wód powierzchniowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych, w 2009 r.
Tab. 6.1.2.1. Hałas komunikacyjny (L , L ) w Nowej Dębie, w 2009 r.
Tab. 6.1.2.2. Hałas komunikacyjny (L , L ) w Kolbuszowej, w 2009 r.
Tab. 6.1.2.3. Hałas komunikacyjny (L , L ) w Polańczyku, w 2009 r.
Tab. 6.1.2.4. Rozkład przekroczeń hałasu komunikacyjnego (L , L ) w poszczególnych klasach w województwie

podkarpackim, w 2009 r.
Tab. 7.6.1. Poziomy odzysku i recyklingu olejów smarowych w województwie podkarpackim, w 2009 r.
Tab. 7.10.1. Wymagane rozporządzeniem roczne poziomy recyklingu szklanych odpadów opakowaniowych.
Tab. 7.10.2. Ilość wprowadzonych na rynek krajowy opakowań szklanych oraz osiągnięte poziomy recyklingu

odpadów opakowaniowych ze szkła w kraju ogółem i w województwie podkarpackim, w 2008 r.
Tab. 7.10.3. Ilość szklanych odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi, w latach 2008-2009.
Tab. 7.10.4. Wielkość produkcji oraz ilość odpadów o kodzie 19 12 05 poddanych recyklingowi w

S.A. w Jarosławiu, w latach od 2005 do 2009.
Tab. 7.10.5. Ilość stłuczki szklanej zebranej przez Recykling Centrum Sp. z o.o. w Jarosławiu i przekazanej do O-I Pro-

dukcja Polska S.A. w Jarosławiu, w latach 2005-2009.
Tab. 7.11.1. Ilość i rodzaj odpadów przyjmowanych do unieszkodliwiania lub odzysku w województwie podkarpackim,

w latach 2005-2009.
Tab. 7.11.2. Ilość wytworzonej mączki mięsno-kostnej i tłuszczu utylizacyjnego (odpad) w województwie podkarpac-

kim, w latach 2005-2009.
Tab. 7.11.3. Ilość wytworzonej mączki mięsno-kostnej i tłuszczu utylizacyjnego (produkt) w województwie podkarpac-

kim, w latach 2005-2009.
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