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1.

WSTĘP

Podstawą sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Rzeszowskiego znak:
BR.033.34.2012 z dnia 29 października 2012 r., skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska, w którym zwraca się z prośbą o przygotowanie informacji o
stanie środowiska na terenie powiatu rzeszowskiego w 2011 r. i przekazanie jej do Starostwa
Powiatowego w Rzeszowie w terminie do 15 listopada 2012 r.
W opracowanej informacji przedstawiony został stan środowiska w powiecie rzeszowskim
głównie w oparciu o dane, pozyskane w ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu
środowiska (PMŚ) w 2011 r. jak również z przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli
w zakładach korzystających ze środowiska na terenie powiatu rzeszowskiego.
Państwowy monitoring środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wyników badań i ocen
elementów środowiska. Jego celem jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska
poprzez informowanie administracji rządowej, samorządowej i społeczeństwa o:
1. aktualnym stanie środowiska,
2. dotrzymywaniu standardów jakości środowiska oraz obszarach występowania przekroczeń
tych standardów,
3. skuteczności realizowanych programów naprawczych,
4. skuteczności realizowania polityk, programów i strategii ochrony środowiska na każdym
szczeblu zarządzania,
5. występujących zmianach jakości wszystkich elementów środowiska i ich przyczynach,
6. powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisją i imisją w celu
określenia trendów zmian środowiska.
Informacje o środowisku i jego ochronie, pozyskane w wyniku badań monitoringowych,
stanowią podstawę przygotowywania cyklicznych opracowań o stanie środowiska w postaci
raportów i komunikatów, przekazywanych do organów administracji rządowej i samorządowej.
Mogą one stanowić podstawę procesów decyzyjnych, umożliwiając wybór właściwej strategii
rozwoju gospodarczego i przestrzennego. Materiały te udostępniane są również na stronie
internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/.
Zakres działalności kontrolnej, wykonywanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie w ramach kontroli przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska
jest szeroki. Obejmuje m.in. kontrole planowe i interwencyjne:
1. przestrzegania decyzji, ustalających warunki korzystania ze środowiska,
2. eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko,
3. przestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
4. przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
5. w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami
i instalacjami zawierającymi te substancje,
6. wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania
przez nie wymagań ochrony środowiska,
7. przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Stan środowiska powiatu rzeszowskiego, jak i charakter spotykanych problemów
ekologicznych wykazują zróżnicowanie. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne wykazują obszary
położone w tej części powiatu, która znajduje się z dala od największych zakładów
przemysłowych, poza wpływem emisji przemysłowych z zakładów.
Do głównych oddziaływań na środowisko o charakterze antropogenicznym w powiecie
należą:
1. emisja gazów i pyłów do powietrza,
2. pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
3. emisja ścieków do wód,
4. gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi.
Informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w obiektach o podstawowym
znaczeniu dla wszystkich powiatów województwa podkarpackiego zawarte są na stronie
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internetowej WIOŚ w zakładce „Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli” i są na bieżąco
aktualizowane.

1.1.

DANE OGÓLNE O POWIECIE RZESZOWSKIM

Powiat rzeszowski położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego. Zajmując
powierzchnię 117 613 ha należy do grupy największych powiatów województwa podkarpackiego
(6,6 % powierzchni ogólnej województwa). Administracyjnie na obszar powiatu składają się
tereny 14 gmin: miasto Dynów, miasto i gmina: Błażowa, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski
i Tyczyn oraz gminy: Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Świlcza
i Trzebownisko.
Na terenie powiatu zamieszkuje ponad 163,0 tys. osób. Powiat rzeszowski jest powiatem
o profilu rolniczo - przemysłowym. Użytki rolne (stan na 1 stycznia 2011 r.) zajmują powierzchnię
78 231 ha, a 30 209 ha grunty leśne. Sytuacja ta ma wpływ na produkcję rolniczą powiatu,
prowadzoną zarówno na glebach o bardzo dobrej jakości (okolice Boguchwały), jak i na glebach
słabych (Kamień, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski). Cały powiat posiada stosunkowo
dobre warunki przyrodnicze, istotne dla produkcji rolniczej. Najlepszą przestrzeń produkcyjną
posiadają gminy Boguchwała oraz Świlcza i Tyczyn, a najsłabszą gminy Sokołów Małopolski,
Głogów Małopolski i Kamień. W strukturze bonitacyjnej grunty klasy I - IV stanowią 70 %
powierzchni, co umożliwia uprawę wielu roślin.
W powiecie istnieją dogodne warunki do rozwoju agroturystyki, jak również rolnictwa
ekologicznego. W 2011 r. działało w powiecie 19 gospodarstw agroturystycznych
współpracujących z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, z czego
najwięcej (6 gospodarstw) na terenie gminy Dynów.
Dużą szansą dla rolnictwa ze względu na posiadany potencjał, jest rozwijanie pracochłonnej
produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego, ze szczególnym uwzględnieniem ogrodnictwa
i wykorzystaniem wysokiej koniunktury na produkty rolnictwa ekologicznego. Czyste środowisko
oraz zasoby naturalne pozwalają na dynamiczny rozwój produkcji ekologicznej w tym regionie
Polski przy wykorzystaniu naturalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Rozwijanie
produkcji ekologicznej daje ponadto dodatkowe korzyści społeczno-ekonomiczne w postaci
stwarzania nowych miejsc pracy w gospodarstwach rolnych, zwiększania dochodów gospodarstw
rolnych dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na tzw. zdrową żywność, powstawanie nowych firm
zajmujących się przetwórstwem, obrotem i dystrybucją wytworzonych artykułów rolnych nawet
z możliwością eksportu produktów ekologicznych.
Potencjał gospodarczy powiatu ziemskiego tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa
zatrudniające do kilku osób. Z uwagi na rolniczo-przemysłowy charakter powiatu, znaczna część
jego mieszkańców utrzymuje się z pracy w małych (do ok. 3 ha) indywidualnych gospodarstwach
rolnych. Do głównych gałęzi przemysłu w powiecie rzeszowskim ziemskim należy zaliczyć
przemysł: przetwórczy, elektromechaniczny, materiałów budowlanych i meblarski.
Powiat rzeszowski zajmuje pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich województwa
podkarpackiego pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej (zarejestrowane
w rejestrze REGON), których w 2011 r. było 10 238. Przeważającą liczbę stanowią podmioty
sektora prywatnego. Na terenie powiatu funkcjonują firmy, które z powodzeniem konkurują
z innymi na rynkach międzynarodowych. Posiadają certyfikaty zgodności z międzynarodowymi
normami jakości, bywały wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za nowatorskie rozwiązania
i wysokiej jakości produkty. Należą do nich takie firmy jak: Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej
ZAPEL S.A. w Boguchwale, Zakłady Mięsne SMAK-EKO w Górnie i HERMAN w Kielnarowej,
Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA oddział w Trzebownisku, PPHU VIDOK
z Rudnej Małej oraz największa w regionie szklarnia - Gospodarstwo Ogrodnicze
w Trzebownisku. Jednym z głównych atutów powiatu rzeszowskiego jest jego położenie
w centralnej części południowo-wschodniej Polski, w bliskiej odległości od granic z Ukrainą
i Słowacją. Na terenie powiatu krzyżują się ważne międzynarodowe i międzyregionalne szlaki
komunikacyjne łączące północ z południem oraz wschód z zachodem. Duże znaczenie
gospodarcze odgrywają również szlaki kolejowe oraz port lotniczy w Jasionce przystosowany
zarówno do obsługi ruchu pasażerskiego jak i towarowego.
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Mieszkańcy północnej części powiatu znajdują zatrudnienie przy uprawie wierzby oraz
wyplataniu wyrobów z wikliny. Wiklinowe dzieła tutejszych rzemieślników cieszą się ogromnym
zainteresowaniem na wystawach oraz targach krajowych i zagranicznych.

2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Głównym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę w powiecie rzeszowskim są
wody podziemne. Największe ujęcia wód podziemnych powiatu rzeszowskiego zlokalizowane są
w gminach: Boguchwała, Głogów Młp., Sokołów Młp. oraz Trzebownisko.
Mniejsze ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są w gminach: Dynów, Chmielnik i Kamień.
Gminy powiatu: Boguchwała i Krasne oraz częściowo gminy Tyczyn, Świlcza i Głogów Młp.
zaopatrywane są w wodę pochodzącą z ujęcia dla Miasta Rzeszowa zlokalizowanego
w Zwięczycy (obecnie Zwięczyca znajduje się w granicach administracyjnych m. Rzeszów).
Wody podziemne do celów produkcyjnych w powiecie wykorzystywane są przez dwa duże
zakłady przemysłowe:
1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie – oddział Trzebownisko (była
Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "RESMLECZ" w Trzebownisku),
2. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A.
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych w powiecie są zrzuty ścieków
przemysłowych i komunalnych. Degradację wód rzecznych powodują również zanieczyszczenia
obszarowe w postaci spływów powierzchniowych z terenu zlewni.
Problemem w powiecie jest emisja niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych, na
co wskazują wyniki badań monitoringowych wód powierzchniowych przeprowadzonych przez
WIOŚ w Rzeszowie. W szczególności na obszarze gminy Trzebownisko, w wodach potoku
Mrowla, stwierdza się występowanie zjawiska eutrofizacji spowodowanej odprowadzaniem do
wód zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych.
Na terenie powiatu rzeszowskiego ścieki komunalne oczyszczane są w 14 oczyszczalniach
mechaniczno-biologicznych. Oczyszczalnie te eksploatowane są przez:
1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy,
2. Urząd Gminy Lubenia (oczyszczalnia w Siedliskach zmodernizowana w 2010 r.),
3. Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.,
4. Urząd Gminy Chmielnik,
5. Urząd Gminy Krasne,
6. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Głogowie Młp.,
7. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Trzebownisku (oczyszczalnia w Nowej
Wsi),
8. Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Trzebownisku (oczyszczalnia w Łące),
9. Urząd Gminy Hyżne (nowoczesna oczyszczalnia oddana do eksploatacji w 2007 r.),
10. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sokołowie Młp.,
11. Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamieniu,
12. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium” im. Jana Pawła II
w Górnie,
13. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie (oczyszczalnia w m. Błonie),
14. Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej z/s w Dynowie
(oczyszczalnia w m. Bachórz).
Na rys. 2.1. przedstawiono lokalizację oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych
w podziale sieci hydrograficznej na jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) na obszarze
powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa.
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Rys. 2.1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych w podziale sieci hydrograficznej na
jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa

Ścieki z komunalnych oczyszczalni ścieków, kierowane są do odbiorników, którymi są
następujące cieki (cieki przyporządkowano do określonych jednolitych części wód JCWP):
1. San (jest odbiornikiem ścieków z Miasta i Gminy Dynów) - JCWP „San od Tyrawki do
Olszanki”,
2. Wisłok – (jest odbiornikiem ścieków z Gminy Lubenia oraz Gminy Krasne) - kolejno JCWP
„Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów”, JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka”,
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3. Trzebośnica (jest odbiornikiem ścieków z Sokołowa Młp. oraz Górna) – JCWP „Trzebośnica
do Krzywego”,
4. Strug (jest odbiornikiem ścieków z Gminy Błażowa) – JCWP „Strug do Chmielnickiej Rzeki”,
5. Potok Chmielnik - dopływ Strugu (jest odbiornikiem ścieków z Gminy Chmielnik) - JCWP
„Strug do Chmielnickiej Rzeki”,
6. Potok Tatyna – dopływ Strugu (jest odbiornikiem ścieków z Gminy Hyżne) - JCWP „Strug do
Chmielnickiej Rzeki”,
7. Potok Szlachcianka – dopływ potoku Osina, który uchodzi do Mrowli (jest odbiornikiem
ścieków
z Głogowa Młp.) – JCWP Mrowla,
8. Potok Terliczka – dopływ Starego Wisłoka (jest odbiornikiem ścieków z m. Łąka) – JCWP
„Stary Wisłok”,
9. Mrowla – (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Nowej Wsi) – JCWP „Mrowla”,
10. Rudnia – (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Gminy Kamień) – JCWP „Rudnia”.
Wymienione powyżej zakłady gospodarki komunalnej w 2011 r. wprowadziły do wód
powierzchniowych łącznie 3 361 tys. m3 ścieków oczyszczonych. W ostatnich latach w powiecie
wzrosła ilość oczyszczanych ścieków (rys. 2.2), co świadczy o postępującej rozbudowie
infrastruktury kanalizacyjnej. W latach 2007-2011 wybudowano w powiecie ok. 140 km kanalizacji
sanitarnej.
Na rys. 2.2. przedstawiono ilości ścieków komunalnych oczyszczanych i odprowadzanych do
wód powierzchniowych w powiecie rzeszowskim w latach 2007-2011.
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Rys. 2.2. Ilości ścieków oczyszczanych i odprowadzanych do wód powierzchniowych w powiecie rzeszowskim
w latach 2007-2011

Na rys. 2.3. przedstawiono długość sieci kanalizacyjnej w powiecie rzeszowskim w latach
2007-2011.
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Rys. 2.3. Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie rzeszowskim w latach 2007-2011
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W powiecie rzeszowskim działalność przemysłowa skupiona jest głównie w gminach
Boguchwała, Głogów Młp. i Trzebownisko. W gminach tych zlokalizowane są najważniejsze
źródła emisji ścieków przemysłowych:
1. Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie – oddział Trzebownisko (była
Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "RESMLECZ" w Trzebownisku),
2. „SARIA Polska” Sp. z o.o. - Oddział Przewrotne (gmina Głogów Młp.),
3. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale.
Odbiornikami ścieków przemysłowych pochodzących z powyższych jednostek
przemysłowych są odpowiednio rzeki Wisłok, Łęg oraz potok Mogielnica.
W 2011 r. emisja ścieków przemysłowych z terenu powiatu rzeszowskiego wyniosła
298 tys. m3 i miała nieistotny udział (ok. 0,2 %) w emisji tego typu ścieków w województwie
(177 477 tys. m3).

3. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE
3.1. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH
W ostatnich latach nastąpiły istotne zmiany w organizacji i sposobie realizacji monitoringu
wód powierzchniowych oraz oceny stanu wód w Polsce. Głównym celem zmian było wdrożenie
i dopracowanie nowego systemu monitoringu oraz systemu oceny stanu ekologicznego i stanu
chemicznego wód tak, by osiągnąć zgodność z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE.
Program monitoringu jakości wód jest jednym z istotnych elementów planu gospodarowania
wodami w obszarze dorzecza. Głównym zamierzeniem planu, jest ustalenie bieżącego stanu wód
oraz określenie i koordynowanie działań zmierzających do osiągnięcia do roku 2015 dobrego
stanu wód.
Badania prowadzone są w wyznaczonych dla potrzeb planowania gospodarowania wodami
jednolitych częściach wód powierzchniowych (jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część
strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych). Każda jednolita
część wód powierzchniowych przypisana została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód,
które charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia geograficznego,
wysokości bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód
ustalane są warunki referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice
klas stanu ekologicznego.
Badania wód powierzchniowych prowadzone są w ramach 4 rodzajów monitoringu:
diagnostycznego, operacyjnego, badawczego oraz monitoringu obszarów chronionych.
Zadaniem monitoringu diagnostycznego jest dostarczenie informacji o stanie wód na
obszarze dorzecza oraz danych do ocen długoterminowych zmian wód, będących wynikiem
procesów naturalnych oraz presji antropogenicznej. Program pomiarowy realizowany w punktach
diagnostycznych obejmuje pełen zakres wskaźników określony w rozporządzeniu w sprawie form
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych
(2011). Zakres badań obejmuje: elementy biologiczne (fitobentos lub fitoplankton, makrofity,
makrobezkręgowce bentosowe), elementy fizykochemiczne, specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne oraz substancje priorytetowe.
Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone do
zagrożonych niespełnieniem do 2015 r. celów środowiskowych określonych w Ramowej
Dyrektywie Wodnej oraz śledzenie zmian stanu wód, wynikających z podjętych programów
działań naprawczych. W punktach operacyjnych monitoringu operacyjnego prowadzone są
badania w obligatoryjnym zakresie wskaźników, obejmującym elementy biologiczne (fitobentos),
podstawowe wskaźniki fizykochemiczne charakteryzujące: stan fizyczny, warunki tlenowe,
zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne, a także substancje szczególnie szkodliwe specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne. Klasyfikacja stanu ekologicznego
w monitoringu operacyjnym sporządzona jest na podstawie ograniczonej liczby wskaźników
i ukierunkowana jest na presję, oddziałującą na daną część wód.
Monitoring badawczy prowadzony jest najczęściej w celu określenia wielkości i wpływów
przypadkowego
zanieczyszczenia,
wyjaśnienia
przyczyn
jakichkolwiek
przekroczeń
i nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych dla danej jednolitej części wód
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powierzchniowych, jeżeli wyjaśnienie tych przyczyn jest niemożliwe na podstawie danych oraz
informacji uzyskanych w wyniku pomiarów i badań przeprowadzonych w ramach monitoringu
diagnostycznego i operacyjnego, a także zebrania dodatkowych informacji o stanie wód
w związku z uwarunkowaniami lokalnymi.
Monitoring obszarów chronionych prowadzony jest w jednolitych częściach wód
powierzchniowych, które zostały wyznaczone jako obszary chronione z uwagi na następujące
kryteria:
1. zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
2. położenie na wodozależnych obszarach sieci NATURA 2000 (ochrona gatunków i siedlisk,
dla których utrzymanie dobrego stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie),
3. ochrona gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (wody przeznaczone do
bytowania ryb),
4. funkcja rekreacyjna (kąpieliska),
5. położenie na obszarach wrażliwych na eutrofizację komunalną lub rolniczą.
Oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie
wyniku klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego z uwzględnieniem
spełniania wymogów dodatkowych wynikających z przypisania JCWP do określonych obszarów
chronionych (stan/potencjał ekologiczny na obszarach chronionych). Klasyfikacja stanu wód
determinowana jest przez gorszy z ustalonych stanów.
Stan/potencjał ekologiczny wód klasyfikowany jest na podstawie elementów biologicznych
(charakteryzujących
występowanie
w
wodach
różnych
zespołów
organizmów),
hydromorfologicznych (charakteryzujących cechy środowiska, które wpływają na warunki
bytowania organizmów żywych) oraz fizykochemicznych. Decydujące znaczenie w klasyfikacji
stanu ekologicznego mają elementy biologiczne.
Stan ekologiczny (naturalne JCWP) oraz potencjał ekologiczny (sztuczne i silnie zmienione
JCWP) klasyfikuje się przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości:
I klasa
stan bardzo dobry
- potencjał maksymalny
II klasa
stan dobry
- potencjał dobry
III klasa
stan umiarkowany
- potencjał umiarkowany
IV klasa
stan słaby
- potencjał słaby
V klasa
stan zły
- potencjał zły
Stan chemiczny (dobry/poniżej dobrego) określany jest na podstawie wskaźników
chemicznych, charakteryzujących występowanie w wodach substancji priorytetowych.
Metodyka oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód jest określona
w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011).
W ostatnich latach (2010-2011) WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania jakości wód
powierzchniowych w następujących jednolitych częściach wód powierzchniowych
przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego:
1. JCWP „Mrowla” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w m. Nowa Wieś, gmina
Trzebownisko), (2010 r.),
2. JCWP ,Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” (ocena na podst. badań
przeprowadzonych w m. Zwięczyca, obecnie w granicach administracyjnych miasta
Rzeszów), (2011 r.),
3. JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka” (ocena na podst. badań
przeprowadzonych w m. Czarna, gmina Łańcut), (2011 r.).
W tab. 3.1.1. przedstawiono ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych
monitorowanych na terenie powiatu rzeszowskiego w latach 2010-2011 r., a następnie dokonano
stosownego komentarza do oceny.
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Tab. 3.1.1. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w powiecie rzeszowskim w latach
2010-2011

Lp

Kod
jednolitej
części wód
powierzchniowych/
(naturalność JCWP)

Nazwa
jednolitej
części wód
powierzchniowych

Nazwa
punktu
pomiarowokontrolnego

Km
rzeki

Program badań 2/

Rok badań 2010
1.

PLRW20001722669
(silnie zmieniona)

Mrowla

Mrowla – Nowa Wieś

0,8

MORWS, MOEURWS

OCENA JCWP (Ocenę wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk Mrowla – Nowa Wieś)
ZAKRES OCENY:
Wykonano ocenę stanu wód w zakresie: ocena potencjału ekologicznego, ocena spełniania wymagań na obszarach
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych
WYNIKI OCENY:
- Klasyfikacja elementów biologicznych: badane elementy biologiczne: fitobentos (IO) – klasa IV,
- Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych: stan fizyczny – klasa II (zawiesina og.), warunki tlenowe – klasa II
(BZT5, ChZTMn, OWO), zasolenie: klasa I, zakwaszenie: klasa I, substancje biogenne – PONIŻEJ POTENCJAŁU DOBREGO
(azot Kjeldahla),
- Wynikowa klasa elementów fizykochemicznych: PONIŻEJ POTENCJAŁU DOBREGO
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY: SŁABY – KLASA IV (fitobentos - IO)
- OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NA OBSZARACH CHRONIONYCH:
1. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych – wymagania
niespełnione - EUTROFIZACJA (fitobentos, azot Kjeldahla)
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY NA OBSZARACH CHRONIONYCH: SŁABY – KLASA IV
- STAN WÓD: ZŁY
2.

PLRW200015226559
(silnie zmieniona)

Wisłok od Stobnicy do
Zbiornika Rzeszów

Wisłok - Zwięczyca

67,9

MOPIRWS

OCENA JCWP (Ocenę wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk Wisłok - Zwięczyca)
ZAKRES OCENY:
Wykonano ocenę spełniania wymagań na obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną
- OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NA OBSZARACH CHRONIONYCH:
1. obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę pitną – wymagania niespełnione (fizykochemia: poza
kat. A2, wskaźniki: zawiesina ogólna, azot Kjeldahla, fenole lotne), (mikrobiologia: poza kat. A3, wskaźniki: bakterie grupy
Coli, bakterie grupy Coli typu kałowego.
- STAN WÓD: ZŁY
Rok badań 2011
3.

PLRW200015226559
(silnie zmieniona)

Wisłok od Stobnicy do
Zbiornika Rzeszów

Wisłok - Zwięczyca

67,9

MDRWS, MORWS, MOPIRWS,
MOEURWS, MORYRW, MONARWS,

OCENA JCWP (Ocenę wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk Wisłok - Zwięczyca)
ZAKRES OCENY:
Wykonano kompleksową ocenę stanu wód w zakresie: ocena potencjału ekologicznego, ocena stanu chemicznego, ocena
spełniania wymagań na obszarach chronionych (badania w ramach: MDRWS, MORWS, MOPIRWS, MOEURWS, MORYRWS,
MONARWS)
WYNIKI OCENY:
- Klasyfikacja elementów biologicznych: badane elementy biologiczne: fitobentos (IO) – klasa III, makrofity (MIR) – klasa IV,
makrozoobnetos (MMI) – wynik odrzucony z uwagi na duże ryzyko błędnej klasyfikacji.
- Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych: stan fizyczny – klasa I, warunki tlenowe – klasa I,
zasolenie: klasa I, zakwaszenie: klasa II (pH, zasadowość ogólna), substancje biogenne – klasa II (azot Kjeldahla),
- Wynikowa klasa elementów fizykochemicznych: KLASA II (STAN DOBRY)
- Substancje szczególnie szkodliwe - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne: KLASA II (indeks oleju
mineralnego, selen)
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY: SŁABY – KLASA IV (makrofity - MIR)
- OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NA OBSZARACH CHRONIONYCH:
2. obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę pitną – spełnione wymagania (fizykochemia: A2,
mikrobiologia: A3)
3. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych – wymagania
niespełnione - EUTROFIZACJA (fitobentos)
4. obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) – spełnione wymagania
5. obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – wymagania
niespełnione
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY NA OBSZARACH CHRONIONYCH: SŁABY – KLASA IV
- STAN CHEMICZNY: PONIŻEJ STANU DOBREGO (WWA - Suma benzo(g,h,i)perylen + indeno(1,2,3-cd)piren
- STAN WÓD: ZŁY
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Tab. 3.1.1. c.d. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w powiecie rzeszowskim w latach
2010-2011

Lp

Kod
jednolitej
części wód
powierzchniowych/
(naturalność JCWP)

Nazwa
jednolitej
części wód
powierzchniowych

PLRW200019226739
(silnie zmieniona)

Wisłok od Zbiornika
Rzeszów do Starego
Wisłoka

Nazwa
punktu
pomiarowokontrolnego

Km
rzeki

Program badań 2/

Rok badań 2011
4.

Wisłok - Czarna

49,5

MORWS, MOEURWS

OCENA JCWP (Ocenę wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk Wisłok - Czarna)
ZAKRES OCENY:
Wykonano ocenę stanu wód w zakresie: ocena potencjału ekologicznego, ocena spełniania wymagań na obszarach
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych
WYNIKI OCENY:
- Klasyfikacja elementów biologicznych: badane elementy biologiczne: fitobentos (IO) – klasa III,
- Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych: stan fizyczny – klasa I, warunki tlenowe – klasa II (BZT5,
ChZTMn), zasolenie: klasa I, zakwaszenie: klasa II (zasadowość ogólna), substancje biogenne – klasa II (azot Kjeldahla),
- Wynikowa klasa elementów fizykochemicznych: KLASA II (STAN DOBRY)
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY: UMIARKOWANY – KLASA III (fitobentos - IO)
- OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NA OBSZARACH CHRONIONYCH:
1. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych – wymagania
niespełnione - EUTROFIZACJA (fitobentos)
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY NA OBSZARACH CHRONIONYCH: UMIARKOWANY – KLASA III
- STAN WÓD: ZŁY
Podstawa oceny:
1.
Rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (2011).
2.
Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (2002).
3.
Rozporządzenie. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach
naturalnych (2002).
2/

Objaśnienia

MDRWS
MORWS
MOPIRWS
MOEURWS
MORYRWS
MONARWS
MIR
IO
MMI
RWS
()

- monitoring diagnostyczny
- monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych
- monitoring na obszarach chronionych (wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę pitną)
- monitoring na obszarach chronionych (wody wrażliwe na eutrofizację komunalną)
- monitoring obszarów ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb)
- monitoring obszarów ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich
ochronie
- makrofitowy indeks rzeczny
- multimetryczny indeks okrzemkowy
- wielometryczny wskaźnik oceny makrozoobentosu
- RWS przy kodzie monitoringu oznacza monitoring silnie zmienionych części wód rzecznych
W nawiasach wpisano nazwy wskaźników decydujących o ocenie

Rys. 3.1.1. Stanowisko badawcze zlokalizowane w JCWP
„Mrowla” w m. Nowa Wieś (gm. Trzebownisko), 2010 r.

Rys. 3.1.2. Stanowisko badawcze zlokalizowane w JCWP
„Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” na terenie
ujęcia wody w Zwięczycy (M. Rzeszów), 2012 r.
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W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania JCWP „Mrowla” w ramach monitoringu
operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Badania przeprowadzono w punkcie
pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w m. Nowa Wieś (km 0,8) (gmina Trzebownisko).
Badania elementów biologicznych (fitobentos (indeks okrzemkowy) – klasa IV) wykazały słaby
potencjał ekologiczny wód badanej JCWP. Klasyfikacja wspierających elementów
fizykochemicznych przedstawiała się następująco: stan fizyczny – klasa II (wskaźnik decydujący:
zawiesina ogólna), warunki tlenowe – klasa II (wskaźniki decydujące (BZT5, ChZTMn, OWO),
zasolenie – klasa I, zakwaszenie – klasa I, substancje biogenne – klasyfikacja PONIŻEJ
POTENCJAŁU DOBREGO (wskaźnik decydujący: azot Kjeldahla). Ocena stanu wód na
obszarach chronionych wykazała eutrofizację wód (wskaźnik decydujący: indeks okrzemkowy).
Potencjał ekologiczny wód na obszarach chronionych oceniono jako słaby. W związku
z osiągnięciem przez JCWP słabego potencjału ekologicznego i niespełnieniem przez wody
wymagań określonych dla obszarów chronionych, stan wód JCWP oceniono jako zły stan wód.
W 2010 r. przeprowadzono badania stanu wód w JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika
Rzeszów” w ramach monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia
ludności w wodę pitną. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że wody JCWP nie
spełniają wymagań określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody
pitnej z uwagi na ponadnormatywne wartości wskaźników: zawiesina ogólna, azot Kjeldahla,
fenole lotne (poza kat. A2), bakterie grupy Coli, bakterie grupy Coli typu kałowego (poza kat. A3).
W związku z niespełnieniem wymogów określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych
do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, stan wód w/w części wód oceniono jako zły stan wód.
W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał komleksową ocenę stanu wód w JCWP „Wisłok od
Stobnicy do Zbiornika Rzeszów”. Badania przeprowadzono w ppk zlokalizowanym na terenie
ujęcia wody w Zwięczycy (km 67,9), (obecnie M. Rzeszów). Wody JCWP objęto badaniami
w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego oraz monitoringu następujących obszarów
chronionych:
1. obszary chronione przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
2. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych,
3. obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb),
4. obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich
ochronie.
W 2011 r. stan wód jednolitej części wód „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów”
oceniono jako zły z uwagi na niekorzystną ocenę stanu chemicznego w/w części wód oraz
z uwagi na jej słaby potencjał ekologiczny.
Wśród badanych elementów biologicznych (fitobentos, makrofity, makrozoobentos) o ocenie
potencjału ekologicznego zadecydował element, który oceniono mniej korzystnie (makrofity – IV
klasa – słaby potencjał ekologiczny).
Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych przedstawiała się następująco:
stan fizyczny – klasa I, warunki tlenowe – klasa I, zasolenie – klasa I, zakwaszenie – klasa II
(wskaźniki decydujące: pH, zasadowość ogólna), substancje biogenne – klasa II (wskaźnik
decydujący: azot Kjeldahla).
Wartości badanych substancji szczególnie niebezpiecznych dla środowiska wodnego
(specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) nie przekroczyły wartości
granicznych określonych dla dobrego stanu wód (klasa II).
Na podstawie badań przeprowadzonych w 2011 r. w ramach monitoringu diagnostycznego,
w wodach Wisłoka w Zwięczycy stwierdzono ponadnormatywne stężenia substancji z grupy
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Z uwagi na przekroczenie
środowiskowych norm jakości (stężenie średnioroczne oraz maksymalne dopuszczalne stężenie)
dla wskaźnika suma benzo(g,h,i)perylen + indeno(1,2,3-cd)piren, stan chemiczny wód w/w części
wód oceniono jako stan poniżej dobrego.
W ocenie spełniania wymagań dodatkowych na obszarach chronionych stwierdzono, że wody
JCWP spełniały wymagania określone dla obszarów chronionych przeznaczonych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (elementy fizykochemiczne: kat A2,
elementy mikrobiologiczne: kat. A3) oraz dla obszarów przeznaczonych do bytowania ryb, nie
spełniały natomiast wymagań dla obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną
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zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (niekorzystny wynik badania
elementów biologicznych - fitobentos) oraz dla obszarów ochrony siedlisk i gatunków, dla których
stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. W związku z osiągnięciem przez JCWP
słabego potencjału ekologicznego oraz niekorzystnego stanu chemicznego oraz w związku
z niespełnieniem przez wody wymagań określonych dla w/w wybranych obszarów chronionych,
stan wód JCWP oceniono jako zły stan wód.
W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów
do Starego Wisłoka” w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych. Badania przeprowadzono w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w m.
Czarna (km 49,5) (gmina Łańcut). Badania elementów biologicznych (fitobentos (indeks
okrzemkowy) – klasa III) wykazały umiarkowany potencjał ekologiczny wód badanej JCWP.
Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych przedstawiała się następująco: stan
fizyczny – klasa I, warunki tlenowe – klasa II (wskaźniki decydujące (BZT5, ChZTMn), zasolenie –
klasa I, zakwaszenie – klasa II (wskaźnik decydujący: zasadowość ogólna), substancje biogenne
– klasa II (wskaźnik decydujący: azot Kjeldahla). Ocena stanu wód na obszarach chronionych
wykazała eutrofizację wód (wskaźnik decydujący: indeks okrzemkowy). Potencjał ekologiczny
wód
na
obszarach
chronionych
oceniono
jako
umiarkowany.
W
związku
z osiągnięciem przez JCWP umiarkowanego potencjału ekologicznego i niespełnieniem przez
wody wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołana
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, stan wód JCWP oceniono jako zły
stan wód.

Rys. 3.1.3. Stanowisko badawcze zlokalizowane w JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka ”
w m. Czarna (gmina Łańcut), 2011 r.

Na rys. 3.1.4. przedstawiono wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych na
terenie powiatu rzeszowskiego w latach 2010-2011.
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Rys. 3.1.4. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu rzeszowskiego
w latach 2010-2011

3.2. OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH
Badania w zakresie stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są w ramach
monitoringu jakości wód podziemnych, który funkcjonuje jako podsystem Państwowego
monitoringu środowiska. Wykonawcą badań, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, jest Państwowy Instytut Geologiczny. Badania i ocenę stanu chemicznego wód
podziemnych wykonuje się dla tzw. jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).
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Powiat rzeszowski położony jest na obszarze trzech jednolitych części wód podziemnych:
Nr 126, Nr 127, Nr 158.
Badania stanu chemicznego wód JCWPd Nr 158 na obszarze powiatu rzeszowskiego,
zostały przeprowadzone w 2010 r. w ramach monitoringu diagnostycznego w punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Makłuczka (gmina Błażowa) - (otwór nr 147, kod:
PL01G158_001, charakter punktu: zwierciadło swobodne, współrzędne punktu: N49°54’25,8”,
E22°07’10,4”).
Monitoring diagnostyczny JCWPd prowadzony jest w celu dokonania oceny wpływu
oddziaływań wynikających z działalności człowieka oraz długoterminowych zmian wynikających
zarówno z warunków naturalnych, jak i antropogenicznych.
Wody JCWPd Nr 158 w punkcie pomiarowym „Makłuczka” zostały sklasyfikowane na
poziomie IV klasy jakości - wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach
podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. Wskaźnikami decydującym
o klasyfikacji elementów fizykochemicznych jakości wód na poziomie klasy IV były jon amonowy
NH4, oraz bor. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych na poziomie klasy IV oznacza słaby
stan chemiczny wód JCWPd Nr 158 w punkcie pomiarowym „Makłuczka”. W 2010 r. na
podstawie badań przeprowadzonych we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych na
obszarze JCWPd Nr 158, stan chemiczny części wód Nr 158 oceniono jako dobry.
W 2010 r. dokonano również oceny stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych
Nr 126 i 127. Analiza wyników uzyskanych we wszystkich punktach pomiarowych
zlokalizowanych na obszarze tych części wód wykazała, że części wód Nr 126 i Nr 127 były
w dobrym stanie chemicznym.
Badania stanu chemicznego wód JCWPd Nr 126 na obszarze powiatu rzeszowskiego,
zostały przeprowadzone także w 2011 r. w ramach monitoringu operacyjnego. Badania
przeprowadzono w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Turza (gmina Sokołów
Młp.) - (otwór nr 1219, kod: PL01G126_006, charakter punktu: zwierciadło swobodne,
współrzędne punktu: N50°15’53,4”, E22°07’8,3”).
Monitoring operacyjny JCWPd prowadzony jest w celu dokonania oceny stanu chemicznego
wszystkich JCWPd uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów
środowiskowych oraz stwierdzenia obecności długoterminowych tendencji wzrostowych stężenia
wszelkich zanieczyszczeń pochodzenia antropogenicznego.
Wody JCWPd Nr 126 w punkcie pomiarowym „Turza” zostały sklasyfikowane na poziomie III
klasy jakości - wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub
słabego wpływu działalności człowieka. Wskaźnikami decydującym o klasyfikacji elementów
fizykochemicznych jakości wód na poziomie klasy III były azotyny. Klasyfikacja elementów
fizykochemicznych na poziomie klasy III oznacza dobry stan chemiczny wód JCWPd Nr 126
w punkcie pomiarowym „Turza”.
Podstawą oceny stanu chemicznego wód podziemnych było rozporządzenie w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008).

4. GOSPODARKA ODPADAMI
4.1. ODPADY KOMUNALNE
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi zebrane zostały na podstawie
ankietyzacji gmin z terenu całego województwa, przeprowadzonej w 2012 r. przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Ze zgromadzonych danych wynika, że w 2011 r. zebrano ogółem w województwie
372,5 tys. Mg odpadów komunalnych, w tym 330,6 tys. Mg odpadów zmieszanych i 41,9 tys. Mg
odpadów zebranych selektywnie. Odpadów wytwarzanych jest więcej, ale nie wszyscy
mieszkańcy objęci są zorganizowanym systemem zbiórki odpadów komunalnych.
Na rys. 4.1.1. przedstawiono odpady komunalne zebrane ogółem i wyselekcjonowane
w powiatach województwa podkarpackiego w 2011 r.
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Rys. 4.1.1.Odpady komunalne zebrane ogółem i wyselekcjonowane w powiatach województwa podkarpackiego
w 2011 r.

Na terenie powiatu rzeszowskiego zebrano łącznie 18,7 tys. Mg odpadów komunalnych, co
stanowiło 5,0 % ogólnej ilości odpadów komunalnych województwa.
Na terenie powiatu rzeszowskiego zebrano selektywnie łącznie 2 486 Mg odpadów.
Największą ilość stanowiło szkło: 1 215,3 Mg i odpady z tworzyw sztucznych 824,3 Mg.
W zebranych selektywnie odpadach 88,6 Mg stanowił papier i tektura, 65,0 Mg odpady
z ogrodów i parków, 60,9 Mg zużyte opony. Pozostałe odpady to: zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny - 58,6 Mg, odpady wielkogabarytowe - 55,7 Mg, metale - 35,6 Mg, a inne odpady
komunalne - 32,0 Mg.
Strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie rzeszowskim w 2011 r.
przedstawiono na rys. 4.1.3.
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Rys. 4.1.3. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie rzeszowskim w 2011 r.

Z zebranych ankiet dotyczących gospodarki odpadami w poszczególnych gminach wynika, że
większość z nich przeprowadza na swoim terenie okresowe zbiórki odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne, występujące w strumieniu odpadów komunalnych. Często Rada
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Gminy w drodze uchwały ustala zakres selektywnego zbierania i odbierania odpadów
niebezpiecznych. Zbiórki te przeprowadzane są okresowo, w wyznaczonych miejscach na terenie
gminy, w formie obwoźnej zbiórki lub poprzez ustawienie pojemników do zbiórki danego rodzaju
odpadów. Pojemniki umieszczane są w szkołach, przedszkolach, punktach usługowohandlowych, w budynkach urzędów miast i gmin.
Nie wszyscy mieszkańcy powiatu rzeszowskiego objęci zostali zorganizowaną zbiórką
odpadów z gospodarstw domowych, co w dużej mierze przyczyniło się do powstania wielu
„dzikich” składowisk odpadów w lasach, wąwozach, nad brzegami cieków wodnych. Na terenie
powiatu rzeszowskiego (według danych przekazanych przez gminy w przeprowadzonej przez
WIOŚ w Rzeszowie ankietyzacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie)
w 2011 r. zlikwidowano 54 niezorganizowane („dzikie”) składowiska odpadów. Koszty ich
likwidacji wyniosły łącznie 100,13 tys. zł. Część gmin usuwa odpady z nielegalnych składowisk
położonych na działkach gminnych na bieżąco, albo odsuwa termin ich likwidacji z braku środków
finansowych. W przypadku, gdy takie składowisko znajduje się na terenie prywatnym, właściciel
zobowiązywany zostaje do usunięcia odpadów na swój koszt.

Rys. 4.1.4. Dzikie wysypisko odpadów w okolicach
Borku Starego, 2011 r.

Rys. 4.1.5. Dzikie wysypisko odpadów w okolicach
Błażowej, 2011 r.

Na terenie powiatu rzeszowskiego zlokalizowane są dwa składowiska odpadów
komunalnych: w Sokołowie Młp. i Dynowie. Lokalizację składowisk odpadów komunalnych na
terenie województwa podkarpackiego na koniec 2011 r. przedstawiono na rys. 4.1.6.
W Błażowej funkcjonuje jedyna w powiecie rzeszowskim sortownia odpadów komunalnych.

Rys. 4.1.7. Zakład Zagospodarowania Odpadów w Błażowej - sortownia
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Rys. 4.1.6. Składowiska odpadów komunalnych w województwie podkarpackim – stan na koniec 2011 r.

4.2. ODPADY PRZEMYSŁOWE
Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi opierają się na danych Głównego
Urzędu Statystycznego. Województwo podkarpackie należy do regionów o jednym z najniższych
wskaźników ilości wytwarzania odpadów. W 2011 r. zajęło 10 miejsce w kraju.
Na terenie województwa w 2011 r., wg danych GUS, 111 zakładów wytworzyło ogółem
2 093,7 tys. Mg odpadów przemysłowych. Na terenie całej Polski wytworzono 123 524,1 tys. Mg
odpadów przemysłowych, zatem odpady z terenu województwa podkarpackiego stanowiły
jedynie 1,7 % odpadów z całego kraju.
Największa ilość odpadów przemysłowych została wytworzona w powiecie dębickim,
stalowowolskim, mieleckim oraz rzeszowskim. Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych
w powiatach województwa podkarpackiego w 2011 r. przedstawiono na rys. 4.2.1.
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Ryc. 4.2.1. Ilość odpadów przemysłowych wytworzona w poszczególnych powiatach województwa
podkarpackiego w 2011 r.

Na terenie powiatu rzeszowskiego wytworzono ogółem 152,7 tys. Mg odpadów
przemysłowych, co stanowiło jedynie 7,3 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych
w 2011 r. na terenie całego województwa podkarpackiego.
Na rys. 4.2.2 przedstawiono w ujęciu procentowym sposób zagospodarowania odpadów
przemysłowych, wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r.
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Ryc. 4.2.2. Gospodarka odpadami przemysłowymi na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r.

Odzyskowi poddano największą ilość odpadów przemysłowych tj. 94,6 % (1 983,8 tys. Mg).
Na składowiskach unieszkodliwiono 1,7 % (37,2 tys. Mg), czasowo magazynowano 2,5 %
(45 tys. Mg) odpadów. Pozostałą ilość odpadów tj. 0,1 % kompostowano (2,9 tys. Mg),
unieszkodliwiono termicznie 0,7 % (16,1 tys. Mg), unieszkodliwiono w inny sposób 0,4 %
(8,7 tys. Mg).
W powiecie rzeszowskim odzyskowi poddano 98,9 % (151 tys. Mg) odpadów przemysłowych,
natomiast unieszkodliwiono 1,1 % (1,7 tys. Mg).
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5. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę zaliczyć należy: dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu i tlenki azotu, tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe (szczególnie
o średnicy cząstek poniżej 10 mikrometrów) oraz składniki pyłu takie jak: metale ciężkie
i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.
Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić można na naturalne (np. pożary lasów, wybuchy
wulkanów, burze piaskowe) oraz na źródła antropogeniczne związane z działalnością człowieka.
Największymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są: procesy
energetycznego spalania paliw oraz przemysłowe procesy technologiczne (tzw. emisja
punktowa), transport (tzw. emisja liniowa) oraz sektor komunalno-bytowy (tzw. emisja
powierzchniowa).
Na terenie powiatu rzeszowskiego zlokalizowane są 4 zakłady przemysłowe mające znaczny
udział w emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Są to:
1. Spółdzielnia Mleczarska "MLEKOVITA" Oddział w Trzebownisku,
2. Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej "Zapel" S.A. w Boguchwale,
3. „Zelmer- Pro” Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Rogoźnicy,
4. „Saria Małopolska” Sp. z o.o. w Przewrotnem.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego emisja zanieczyszczeń do powietrza
w 2011 r. z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na terenie powiatu
rzeszowskiego, wynosiła 303 Mg zanieczyszczeń gazowych (bez emisji CO2) i 77 Mg
zanieczyszczeń pyłowych. Emisja pyłów stanowiła 3,9 %, a gazów 1,5 % emisji w skali
województwa. Powiat rzeszowski zajął 9 miejsce w emisji pyłów i 15 w emisji gazów
w województwie.
Na rys. 5.1. i 5.2. przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych
w województwie podkarpackim według powiatów w 2011 r.
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Rys. 5.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie
podkarpackim według powiatów w 2011 r.
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Rys. 5.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie podkarpackim
według powiatów w 2011 r.

Wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza, w rozbiciu na podstawowe
zanieczyszczenia w 2011 r. przedstawiała się następująco: 303 Mg w tym - dwutlenek siarki
127 Mg, tlenki azotu 72 Mg, tlenek węgla 103 Mg.
Na rys. 5.3. przedstawiono wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza
w powiecie rzeszowskim w 2011 r. w rozbiciu na podstawowe zanieczyszczenia.
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Rys. 5.3. Wielkość rocznej emisji gazów (bez CO2) w powiecie rzeszowskim w 2011 r. w rozbiciu na podstawowe
zanieczyszczenia

6. JAKOŚĆ POWIETRZA
Celem pomiarów jakości powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego monitoringu
środowiska, jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do
standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza,
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a następnie monitorowanie skuteczności programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań
podejmowanych na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego, a priorytetowym
obszarem dla monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje miejskie.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), ochrona powietrza
atmosferycznego polega na zapewnieniu jak najlepszej jakości powietrza, przez utrzymanie
poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych (docelowych) dla nich poziomów lub
co najmniej na tych poziomach, zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do
dopuszczalnych (docelowych), gdy nie są one dotrzymane.
Od 2002 r., w oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie. Ocena jakości powietrza
atmosferycznego dokonywana jest w strefach, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stref,
w których dokonuje się oceny jakości powietrza (2008) zmienionym przez rozporządzenie
w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (2012).
Według obowiązujących przepisów prawa województwo podkarpackie zostało podzielone na
2 strefy tj. strefę miasto Rzeszów oraz strefę podkarpacką, którą stanowi pozostała część
województwa. Na rys. 6.1. przedstawiono podział stref w województwie podkarpackim. Powiat
rzeszowski położony jest na terenie strefy podkarpackiej.
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ze względu
na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin.
Wyniki monitoringu powietrza w Polsce interpretowane są w oparciu o rozporządzenie
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2008), zmienione przez rozporządzenie
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012), które określa wartości
dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń niektórych substancji w powietrzu.
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2011
dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: www.wios.rzeszow.pl.

Rys. 6.1. Podział stref w województwie podkarpackim
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Rys. 6.2. Pobornik pyłu PM10

Rys. 6.3. Analizator NO-NO2-NOX

6.1. WYNIKI ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE
PODKARPACKIEJ ZA ROK 2011
Monitoring powietrza atmosferycznego na terenie województwa podkarpackiego w 2011 r.
obejmował pomiary na stacjach monitoringu powietrza działających w ramach Państwowego
monitoringu środowiska. Stacje te nadzorowane były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie. Na stacjach prowadzone były pomiary dwutlenku siarki, dwutlenku
azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, metali ciężkich w pyle
PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10. Na terenie powiatu
rzeszowskiego nie był prowadzony monitoring powietrza atmosferycznego.
Na rys. 6.1.1. przedstawiono rozmieszczenie stacji monitoringu powietrza w województwie
podkarpackim w 2011 r.
Kryteriami w rocznej ocenie jakości powietrza dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku
węgla, benzenu, pyłu PM10 i zawartości ołowiu w pyle PM10, dokonywanej pod kątem ochrony
zdrowia, są poziomy dopuszczalne wymienionych substancji.
Kryteriami stosowanymi w rocznej ocenie jakości powietrza dla As, Cd, Ni i B(a)P w pyle
PM10, dokonywanej pod kątem ochrony zdrowia, są poziomy docelowe. Dyrektywa 2004/107/WE
w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych
w otaczającym powietrzu, zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia wszelkich
niezbędnych środków, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów, w celu
zapewnienia aby, począwszy od 31 grudnia 2012 r., stężenia arsenu, kadmu, niklu
i benzo(a)pirenu w otaczającym powietrzu, nie przekraczały wartości docelowych.
Przepisy prawa Unii Europejskiej dotyczące pyłu PM2.5, zawarte w dyrektywie 2008/50/WE
CAFE, w tym wartości kryterialne określone dla stężeń PM2.5 (przeniesione do prawa krajowego
rozporządzeniem w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012)), określają
poziom dopuszczalny dla PM2.5, z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2015 r. Dla pyłu PM2.5
określono także margines tolerancji, którego wartość stanowi 20 % poziomu dopuszczalnego
(w dniu 11 czerwca 2008 r.) i który ulega stopniowemu zmniejszaniu od dnia 1 stycznia
następnego roku aż do osiągnięcia 0 % w dniu 1 stycznia 2015 r.
Ocena jakości powietrza w odniesieniu do ozonu, pod kątem ochrony zdrowia, opiera się na
dwóch wartościach kryterialnych, którymi są: poziom docelowy oraz poziom celu
długoterminowego, którego termin osiągnięcia został określony na 1 stycznia 2020 r.
Strefa może zostać zaliczona do jednej z 3 klas: klasy A (wartości nie przekraczają poziomu
dopuszczalnego/docelowego), klasy B (wartości nie przekraczają poziomu dopuszczalnego
powiększonego o margines tolerancji – dotyczy tylko pyłu PM2,5), klasy C (wartości przekraczają
poziom dopuszczalny/docelowy lub poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji).
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Rys. 6.1.1. Rozmieszczenie stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2011 r.

Wnioski z rocznej oceny jakości powietrza w strefie podkarpackiej za 2011 r.:
Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań w 2011 r., pod katem ochrony zdrowia
tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon osiągały na terenie
województwa niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych
substancji wartości kryterialnych w powietrzu. Pozwoliło to na zakwalifikowanie strefy
podkarpackiej pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami do klasy A.
Na terenie strefy podkarpackiej stężenia średnioroczne dwutlenku siarki kształtowały się
w przedziale 4,8-7,2 µg/m3 (tj. 24-36 % normy), zaś stężenie średnioroczne dwutlenku azotu
wyniosło 18,0 µg/m3 (tj. 45 % normy).
Średnioroczne stężenia benzenu na terenie strefy podkarpackiej nie przekroczyły w 2011 r.
55 % normy rocznej i kształtowały się w przedziale 1,6-2,6 µg/m3 (32-52 %).
Na rys. 6.1.2. przedstawiono średnioroczne stężenia benzenu na stanowiskach pomiarowych
w strefie podkarpackiej 2011 r.
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Rys. 6.1.2. Średnioroczne stężenia benzenu na stanowiskach pomiarowych w strefie podkarpackiej 2011 r.

W przypadku ozonu w kryterium ochrony zdrowia nie został dotrzymany poziom celu
długoterminowego. Termin osiągnięcia tego celu upływa w 2020 r. W ramach wojewódzkiego
programu ochrony środowiska należy podjąć uzasadnione ekonomicznie działania techniczne
i technologiczne, mające na celu dotrzymanie celu długoterminowego ozonu od 2020 r.
Dla metali ciężkich w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia na terenie
strefy podkarpackiej zostały dotrzymane i kształtowały się na poziomie aren: 1,3-1,7 ng/m3
(21,7-28,3 %), kadm: 1,4-2,1 ng/m3 (28,0-42,0 %), nikiel: 1,2-1,9 ng/m3 (6,0-9,5 %), ołów:
0,02-0,03 µg/m3 (4,0-6,0 %).
Na rys. 6.1.3.-6.1.6. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych metali ciężkich w strefie
podkarpackiej w 2011 r.
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Rys. 6.1.4. Stężenia średnioroczne kadmu w strefie
podkarpackiej w 2011 r.
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Rys. 6.1.5. Stężenia średnioroczne niklu w strefie
podkarpackiej w 2011 r.
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Rys. 6.1.6. Stężenia średnioroczne ołowiu w strefie
podkarpackiej w 2011 r.

W przypadku pyłu PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu standardy jakości powietrza na terenie
strefy podkarpackiej nie zostały dotrzymane. Strefa podkarpacka pod względem
zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami została zaliczona do klasy C.
Stężenia średnioroczne pyłu PM10, na terenie strefy podkarpackiej, kształtowały się
w przedziale 35,1-48,7 µg/m3 (87,75-121,75 % normy).
Na rys. 6.1.7. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w strefie
podkarpackiej w 2011 r., zaś na rys. 6.1.8. przedstawiono przekroczenia dobowe pyłu PM10 na
stanowiskach pomiarowych w strefie podkarpackiej w 2011 r.
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Rys. 6.1.7. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2011 r.
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Rys. 6.1.8. Przekroczenia dobowe pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2011 r.

Stężenia średnioroczne pyłu PM2,5 na terenie strefy podkarpackiej kształtowały się
w przedziale 30,6-36,6 µg/m3 (122,4-146,4 % normy). W 2011 r. na wszystkich stanowiskach
pomiarowych w strefie podkarpackiej został przekroczony poziom dopuszczalny, jak również
poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, który zgodnie z dyrektywą został
ustalony dla roku 2011 na poziomie 28 µg/m3.
Na rys. 6.1.9. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w strefie
podkarpackiej w 2011 r.
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Rys. 6.1.9. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2.5 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2011 r.

Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość
docelową we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie strefy podkarpackiej
i kształtowały się w przedziale 4,1-7,5 ng/m3 (410-750 % normy).
Na rys. 6.1.10. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w strefie
podkarpackiej w 2011 r.
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Rys. 6.1.10. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie
podkarpackiej w 2011 r.

Wyniki oceny substancji w strefach stanowią dla zarządu województwa podstawę
opracowania naprawczych programów ochrony powietrza dla stref, w których przekroczone
zostały standardy jakości powietrza. Dla strefy podkarpackiej, w której zlokalizowany jest powiat
rzeszowski, Zarząd Województwa Podkarpackiego opracowuje obecnie naprawczy Program
Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu.
Na podstawie przeprowadzonego modelowania zostaną określone przestrzenne rozkłady
stężeń tych zanieczyszczeń na obszarze strefy podkarpackiej, w tym na terenie powiatu
rzeszowskiego. Na tej podstawie wyznaczone zostaną obszary występowania przekroczeń
analizowanych substancji w strefie podkarpackiej. Termin zakończenia prac nad programem
przewidywany jest na koniec roku 2012.

7. WYNIKI BADAŃ POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W latach 2010-2011 WIOŚ w Rzeszowie na terenie powiatu rzeszowskiego badania
poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadził w gminie Boguchwała (punkt pomiarowy
w rejonie Urzędu Miasta) (2010 r.) oraz w gminie Trzebownisko (punkt pomiarowy zlokalizowany
w rejonie Urzędu Gminy) (2011 r.).
Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było rozporządzenie
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (2007).
Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003).
Zgodnie z rozporządzeniem w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna
składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od
300 MHz do 300 GHz wynosi 7 [V/m].
Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych na obszarze powiatu rzeszowskiego w latach
2010-2011 nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku.
Pomierzone wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep (wartość
charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagnetycznych) były niższe od wartości progu
czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]).
Szczegółowe wyniki pomiarów wraz z oceną poziomów PEM na obszarze powiatu
rzeszowskiego w latach 2010-2011 r. przedstawiono w tab. 7.1.
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Tab. 7.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu rzeszowskiego
w latach 2010-2011

Lp.

Współrzędne
punktu
pomiarowego

1

N 49º58’49,7”
E 21º56’16,1”

2

N 50º04’44,7”
E 22º02’24,2”

Lokalizacja punktu
pomiarowego

Poziom pola
elektromagnetycznego
(wartość składowej
elektrycznej pola Ep
[V/m]

Rok badań 2010
Boguchwała, rejon
0,2+/-0,04*
Urzędu Miasta
Rok badań 2011
Trzebownisko,
0,2+/-0,04*
rejon Urzędu Gminy

Średni poziom pola
elektromagnetycznego
(średnia wartość
składowej elektrycznej
pola Ep [V/m]

Dopuszczalna
wartość
składowej
elektrycznej
pola Ep [V/m]

0,2+/-0,04
7,0
0,2+/-0,04

* Wyniki o wartościach będących poniżej progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]). Zgodnie z wytycznymi GIOŚ jako wynik przyjęto połowę
wartości progu czułości sondy pomiarowej, to jest 0,2 [V/m].

Lokalizację punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych na obszarze
powiatu rzeszowskiego wraz z wynikami pomiarów w latach 2010-2011 przedstawiono na
rys. 7.1.

Rys. 7.1. Lokalizacja punktów sieci monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) oraz wyniki
pomiarów PEM na obszarze powiatu rzeszowskiego w latach 2010-2011
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Rys. 7.2. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale

8. HAŁAS KOMUNIKACYJNY
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska
(2001) został zobowiązany do oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nieobjętych
obowiązkiem opracowania map akustycznych. W odniesieniu do obszarów, na których mapy
akustyczne są wykonywane, wojewódzki inspektora ochrony środowiska ma obowiązek
gromadzenia danych nt. wykonanych map i przechowywania ich w rejestrze.
Oceny stanu klimatu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach
Państwowego monitoringu środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomu hałasu
określonych wskaźnikami LDWN, LN z uwzględnieniem pozostałych danych (wskaźnik hałasu LDWN
- długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczany jest w ciągu wszystkich
dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia, pory wieczoru oraz pory nocy; wskaźnik hałasu LN długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu wszystkich pór
nocy; w/w wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie
ochrony środowiska przed hałasem, w szczególności do sporządzania map akustycznych; do
ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby mają
zastosowanie wskaźniki LAeq D oraz LAeq N).
Dopuszczalne poziomy hałasu zostały określone w rozporządzeniu w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2007) oraz rozporządzeniu zmieniającym
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2012).
W ramach realizacji „Programu Państwowego monitoringu środowiska województwa
podkarpackiego na lata 2010-2012” oraz Aneksu Nr 1 i Nr 2 do Programu, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie przeprowadził pomiarów poziomu hałasu
drogowego na terenie powiatu rzeszowskiego.
Zgodnie z zapisami art. 179 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) zarządzający drogą,
linią kolejową lub lotniskiem zaliczonych do obiektów, których eksploatacja może powodować
negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę
akustyczną terenu, na którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie
dopuszczalnych poziomów hałasu.
W 2011 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie przedłożył do Inspektoratu
mapy akustyczne dla dróg wojewódzkich o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie.
Mapy akustyczne zawierają informacje dotyczące odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 RzeszówTyczyn-Dylągówka przebiegającego przez powiat rzeszowski. Z przedłożonych dokumentów
wynika, że zarówno dla wskaźnika LDWN jak i LN najwięcej powierzchni badanych obszarów
i największa liczba ludności znajduje się w strefie niedobrych warunków akustycznych, gdzie
hałas drogowy przekracza obowiązujące normy do 5 dB. Szczegółowe wyniki i mapy dostępne są
na stronach internetowych Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich pod adresem:
http://www.pzdw.pl/.
W 2012 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przedłożyła do Inspektoratu mapy
akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Przekazane mapy
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w postaci materiałów wynikowych obejmują następujące odcinki dróg krajowych położonych
w granicach powiatu rzeszowskiego:
1. Nr 4 Sędziszów Małopolski – Klęczany, gmina Świlcza,
2. Nr 4 Klęczany – Rzeszów, gmina Świlcza,
3. Nr 4 Rzeszów – Kraczkowa, gmina Krasne,
4. Nr 4 Kraczkowa – Łańcut, gmina Krasne,
5. Nr 9 Kolbuszowa – Głogów Małopolski, gmina Głogów Małopolski (obszar wiejski),
6. Nr 9 Kolbuszowa – Głogów Małopolski, gmina Głogów Małopolski (miasto) ,
7. Nr 9 Głogów Małopolski – Rzeszów, gmina Głogów Małopolski (miasto),
8. Nr 9 Głogów Małopolski – Rzeszów, gmina Głogów Małopolski (obszar wiejski),
9. Nr 9 Głogów Małopolski – Rzeszów, gmina Trzebownisko,
10. Nr 9 Głogów Małopolski – Rzeszów, gmina Głogów Małopolski (obszar wiejski)
11. Nr 9 Głogów Małopolski – Rzeszów, gmina Trzebownisko,
12. Nr 9 Głogów Małopolski – Rzeszów, gmina Głogów Małopolski (obszar wiejski)
13. Nr 9 Rzeszów – Babica, gmina Boguchwała (miasto),
14. Nr 9 Rzeszów – Babica, gmina Boguchwała (obszar wiejski),
15. Nr 19 Sokołów Małopolski (przejście), gmina Sokołów Małopolski (miasto),
16. Nr 19 Sokołów Małopolski – Stobierna, gmina Sokołów Małopolski (miasto),
17. Nr 19 Sokołów Małopolski – Stobierna, gmina Sokołów Małopolski (obszar wiejski),
18. Nr 19 Sokołów Małopolski – Stobierna, gmina Trzebownisko,
19. Nr 19 Stobierna – Rzeszów, gmina Trzebownisko,
20. Nr 9a Kolbuszowa – Głogów Małopolski, gmina Głogów Małopolski (miasto).
Z map akustycznych wynika, że zarówno dla wskaźnika LDWN jak i LN najwięcej powierzchni
badanych obszarów i największa liczba ludności znajduje się w strefie niedobrych warunków
akustycznych, gdzie hałas drogowy przekracza obowiązujące normy do 5 dB.
Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, istnieje obowiązek
opracowania programu ochrony przed hałasem, który aktualizuje się co najmniej raz na pięć lat.
Na mocy art. 179 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) zarządzający drogą, linią
kolejową lub lotniskiem przedkłada niezwłocznie po wykonaniu, fragment mapy akustycznej
obejmującej określony powiat, właściwemu wojewodzie i staroście.

9. GLEBY
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Rzeszowie prowadziła w latach 2008-2011 badania
gleb użytkowanych rolniczo w województwie podkarpackim. Dotyczyły one oznaczenia odczynu
gleby, zawartości makroelementów (P2O5, K2O, Mg), azotu mineralnego, zawartości próchnicy
i wybranych metali ciężkich. Badania gleby prowadzone były zarówno w oparciu o stałe punkty
monitoringu jak i zlecane przez producentów rolnych i obejmowały poziom 0 – 60 cm ppt gleby.
Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych badań znajdują się w opracowaniu „Raport
o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 roku”.
W 2011 r. 38 % przebadanych próbek gleby pobranych na terenie powiatu rzeszowskiego
(z powierzchni 1 106 ha) wykazało pH niskie (gleby bardzo kwaśne) natomiast 29 % odpowiadało
glebom kwaśnym. Potrzeby wapnowania w stopniu koniecznym i potrzebnym wystąpiły dla 63 %
gleb użytkowanych rolniczo.
W 2011 r. 44 % gleb użytkowanych rolniczo powiatu rzeszowskiego wykazywało bardzo niski
i niski poziom zawartości fosforu, natomiast 57 % gleb bardzo niski i niski poziom zawartości
potasu.
Oceny zawartości azotu mineralnego w glebach województwa podkarpackiego dokonano
w oparciu o wyniki badań ze stałych punktów monitoringowych, których na terenie województwa
jest 213 i badań zleconych przez producentów rolnych (407 punktów). Wyniki badań gleb dla
9 przebadanych punktów zlokalizowanych na terenie gminy Trzebownisko wykazało zawartość
azotu mineralnego w zakresie 40 – 105 kg/ha (zleceniodawcy zewnętrzni), natomiast od 80 – 223
kg/ha w stałym punkcie monitoringu. Przeprowadzone badania wykazały, że większość gleb na
terenie gminy Trzebownisko zawiera azot mineralny na poziomie bardzo niskim i niskim.
Zagrożeniem dla wód gruntowych może być zawartość azotu mineralnego osiągająca wartość
powyżej 500 kg azotu mineralnego na hektar, ale takich zawartości w glebach użytkowanych
rolniczo w gminie Trzebownisko nie stwierdzono.
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O dostępności metali ciężkich dla roślin decyduje wiele czynników środowiska
przyrodniczego, a do najważniejszych należą: skład granulometryczny gleb, odczyn (pH)
i zasobność gleb w próchnicę. Większość metali ciężkich jest łatwo pobierana przez rośliny
w warunkach kwaśnego odczynu. Wzrost odczynu gleby do wartości pH w granicach 6,5-7,5
zmniejsza pobieranie metali ciężkich przez rośliny.
Przeprowadzone w 2011 r. badania gleb użytkowanych rolniczo na terenie wybranych gmin
powiatu rzeszowskiego nie wykazały zanieczyszczenia kadmem, ołowiem, niklem, cynkiem, czy
miedzią. Podwyższoną zawartość rtęci wykazała gleba, której próbki do badań pobrane zostały
na terenie gminy Świlcza. Dla gleb z grupy B, do których zaliczane są użytki rolne wartość
dopuszczalna stężenia rtęci w glebie to 2,0 mg Hg/kg s.m (głębokość 0-0,3 m p.p.t.).
Zawartość metali ciężkich w próbkach gleb pobranych z terenu wybranych gmin powiatu
rzeszowskiego przedstawiono w tab. 9.1 i tab. 9.2.
Tab. 9.1 Zawartość kadmu, ołowiu niklu i cynku w glebie użytkowanej rolniczo na terenie wybranych gmin powiatu
rzeszowskiego w 2011 r.

Gmina

Głogów
Młp.
Sokołów
Młp.
Świlcza

Kadm - Cd
ilość
średnia
próbek
2

0,3

3

0,3

5

0,3

POWIAT RZESZOWSKI
Zawartość w mg/kg powietrznie suchej masy gleby
Ołów – Pb
Nikiel – Ni
ilość
ilość
ilość
od-do
średnia
od-do
średnia
próbek
próbek
próbek
14,216,22
21,2
2
21,2
2
28,3
26,2
18,110,23
19,3
3
13,9
3
21,0
18,7
14,914,25
16,1
5
16,1
5
16,4
17,4

Cynk - Zn
od-do

średnia

56,075,7
19,921,0
56,7132,0

Tab. 9.2. Zawartość miedzi, chromu i rtęci w glebie użytkowanej rolniczo na terenie wybranych gmin powiatu
rzeszowskiego w 2011 r.

Miedź - Cu

Gmina
ilość
próbek
Głogów
Młp.
Sokołów
Młp.
Świlcza

2
3
5

od-do
15,3 17,0
9,6 11,2
10,8 13,2

POWIAT RZESZOWSKI
Zawartość w mg/kg powietrznie suchej masy gleby
Chrom – Cr
ilość
ilość
średnia
od-do
średnia
próbek
próbek
21,0 16,1
2
24,4
2
28,3
18,2 10,3
3
18,8
3
19,4
17,7 12,0
5
20,8
55
23,5

Rtęć - Hg
od-do
0,0561 0,0754
0,0032 0,0057
0,01140
-6,5715

średnia
0,0675
0,0041
0,1886

10. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie w 2011 r. znajduje się 190 zakładów z terenu powiatu
rzeszowskiego, co stanowi prawie 7% ogólnej liczby podmiotów ujętych w ewidencji z całego
województwa. Zgodnie z obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska systemem kontroli,
zakłady dzielą się na pięć kategorii uzależnionych od kryterium ryzyka związanego ze
środowiskiem. Zakłady na terenie powiatu rzeszowskiego zakwalifikowano następująco:
1. Kategoria I – ryzyko najwyższe, kontrola minimum raz w roku – 4 zakłady,
2. Kategoria II – ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej – 29 zakłady,
3. Kategoria III – ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej – 17 zakładów,
4. Kategoria IV – ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej – 140 zakładów,
5. Kategoria V – pozostałe, co do zasady nie objęte planowaniem – 0 zakładów.
W 2011 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzili 50 kontroli zakładów znajdujących
się na terenie powiatu rzeszowskiego. Na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie udostępnia się informacje dokumentujące efekty kontroli,
również z terenu powiatu rzeszowskiego.
Według danych WIOŚ, w powiecie rzeszowskim funkcjonuje 5 instalacji, które podlegają
obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego (IPPC) i te pozwolenia uzyskały. Są to:
1. Cegielnia w Nienadówce,
2. Cegielnia Ceramika Budowlana w Trzebusce,
3. Cegielnia Przewrotne w Przewrotnem,
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65,8
17,3
76,7

4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, Składowisko odpadów komunalnych w Dynowie,
5. Instalacja do recyklingu i unieszkodliwiania padliny zwierzęcej należąca do Saria Małopolska,
Oddział w Przewrotnem.
Zgodnie z ewidencją WIOŚ w Rzeszowie, na terenie powiatu rzeszowskiego znajduje się
jeden zakład podprogowy, jeśli chodzi o ryzyko wytępienia poważnej awarii. Jest to dawna
Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska „Resmlecz” w Trzebownisku, a obecnie Spółdzielnia
Mleczarska „Mlekovita”.
Na terenie powiatu rzeszowskiego znajdują się trzy stacje demontażu pojazdów, w tym dwie
w Rudnej Małej i jedna w Boguchwale. WIOŚ sprawuje nadzór nad tymi zakładami i kontroluje
prawidłowość funkcjonowania instalacji demontażu pojazdów, według norm wskazanych
w dokumentach ustawodawczych i wykonawczych.

Rys. 10.1. Stacja demontażu pojazdów „”AUTO-ZŁOM”
Rudna Mała

Rys. 10.2. Stacja demontażu pojazdów „Auto Kasacja
Recykling” Rudna Mała

Jednym z problemów z terenu powiatu rzeszowskiego są interwencje mieszkańców
miejscowości Łąka na uciążliwości zapachowe pochodzące z Wytwórni podłoża do pieczarki
„Res-Fungis” w Łące. WIOŚ w Rzeszowie stale kontroluje przedsiębiorstwo, a kontrole nie
wykazują żadnych nieprawidłowości poza zapachem, na co nie ma, jak dotąd, żadnych norm
prawnych.
Innym przykładem uciążliwości zapachowych na terenie powiatu rzeszowskiego może być
konflikt pomiędzy Dworem „Ostoya”, a Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną „Postęp” w Jasionce,
która wykorzystuje w celach nawożenia odchody z hodowli drobiu.
Kolejnym problemem z terenu powiatu rzeszowskiego są liczne interwencje mieszkańców
Głogowa Małopolskiego związane z nieprawidłowościami stwierdzonymi w funkcjonowaniu
oczyszczalni ścieków w Głogowie Małopolskim. Kontrola przeprowadzona przez WIOŚ
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Głogowie Małopolskim zakończyła się decyzją PWIOŚ
o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej.
W miejscowości Przewrotne, firma Global Technology Sp. z o. o. w Rzeszowie prowadzi
rekultywację wyrobiska pocegielnianego w miejscowości Przewrotne. Firma ta posiada decyzję
Starosty Rzeszowskiego na prowadzenie odzysku odpadów. Do WIOŚ w Rzeszowie zgłaszane
są uwagi mieszkańców dotyczące nieprawidłowości w/w procesu rekultywacji. Postępowanie w
tej sprawie prowadzi Starosta Powiatu Rzeszowskiego. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie, na
prośbę Starosty, dokonało badań prób odpadów. Starosta wezwał Spółkę do zaniechania
naruszeń. Sprawa nadal budzi niepokoje społeczne.

32

Rys. 10.3. Pobór próbek do badań przez WIOŚ w Rzeszowie z wyrobiska pocegielnianego w m. Przewrotne
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