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1.

WSTĘP

Podstawą sporządzenia opracowania jest pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Strzyżowie
znak: OR-BR.0002.25.2012 z dnia 24 października 2012 r., skierowane do Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w którym informuje o planowanej na koniec miesiąca
listopada sesji Rady Powiatu w Strzyżowie, podczas której omawiane będą m. in. informacje o stanie
środowiska na terenie powiatu strzyżowskiego. W związku z tym Przewodniczący Rady zwraca się
z prośbą o przygotowanie ww. informacji w terminie do 21 listopada 2012 r. w celu przesłania radnym
do wcześniejszego zapoznania się z przygotowanym materiałem.
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 strzyżowskiego, 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 internetowej
WIOŚ w zakładce „Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli” i są na bieżąco aktualizowane.
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1.1 DANE OGÓLNE O POWIECIE STRZYŻOWSKIM
Powiat strzyżowski położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego w odległości
ok. 30 km od Rzeszowa, Jasła i Krosna. Zajmuje powierzchnię 50 347 ha, a na jego terenie
zamieszkuje 62 318 mieszkańców (stan na koniec 2011 r.). Przez obszar powiatu przepływa rzeka
Wisłok a jej doliną przebiega linia kolejowa i droga wojewódzka nr 988 Rzeszów – Jasło. Tranzytowe
znaczeniu ma przebiegająca przez powiat trasa międzynarodowa, łącząca Warszawę i Rzeszów
z przejściem granicznym w Barwinku, a dalej Słowacją, Węgrami i krajami Półwyspu Bałkańskiego droga nr 9. Jest ona jednocześnie najpopularniejszym połączeniem stolicy z Bieszczadami.
Administracyjnie na obszar powiatu składają się tereny 5 gmin: gmina miejsko-wiejska Strzyżów
oraz gminy wiejskie: Czudec, Frysztak, Niebylec i Wiśniowa.
Powiat strzyżowski zajmuje 2,8 % obszaru województwa podkarpackiego i skupia 3 % ogółu jego
mieszkańców. Od północy graniczy z powiatami: dębickim, ropczycko-sędziszowskim i rzeszowskim;
od południa z: jasielskim, krośnieńskim i brzozowskim. Centrum administracyjnym, gospodarczym
i społecznym powiatu jest liczący blisko 10 tys. mieszkańców Strzyżów. Przeciętna gęstość
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zaludnienia wynosi 123 osoby/km .
Region ma charakter rolniczy. W powiecie rozwinięta jest uprawa warzyw i owoców miękkich,
takich jak maliny i truskawki oraz hodowla trzody chlewnej, drobiu i bydła.
W powiecie działają zakłady produkcyjne, spośród których największe to: SFM S.A. w Strzyżowie,
Instal Czudec Sp. z o. o. Zakład wentylacji, klimatyzacji i odpylania, Spółdzielnia „ASPROD”
w Strzyżowie, oraz Cukiernicza Spółdzielnia „Roksana” w Strzyżowie, słynąca z produkcji słodyczy.
Coraz prężniejsze stają się prywatne przedsiębiorstwa działające głównie w branży przetwórczej
mięsa, owoców, drewna, a także metalowej i rękodzielnictwa. W 2011 r. w rejestrze REGON
zarejestrowanych było 3 416 podmiotów gospodarki narodowej.
Region strzyżowski jest jednym z najpiękniejszych terenów pod względem krajobrazowym
w Polsce. Dolina Wisłoka i jego dorzeczy w otoczeniu niewysokich wzgórz Pogórza StrzyżowskoDynowskiego jest wyjątkowo malownicza o każdej porze roku. To na jego terenie znajduje się
Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz 2 Obszary Chronionego Krajobrazu: Hyżnieńsko
- Gwoźnicki (fragment położony w granicach gminy Niebylec) i Sędziszowsko - Strzyżowski. Walory
przyrodnicze chronione są także w rezerwatach: „Góra Chełm” w gminie Frysztak oraz „Wielki Dział”
w gminie Czudec.

Rys. 1.1.1. Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy

2. 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.
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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 roku 2015 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 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 lub poprawa 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 wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych lub rolniczych.
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 klasastan umiarkowany
- potencjał umiarkowany
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IV klasastan 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 strzyżowskiego:
1. JCWP „Kopytko” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w punkcie pomiarowo-kontrolnym
zlokalizowanym w m. Wysoka Strzyżowska, gmina Strzyżów), (2010 r.),
2. JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” (ocena na podst. badań przeprowadzonych
w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w m. Dobrzechów, gmina Strzyżów), (2011 r.),
3. JCWP „Stobnica od Łądzierza do ujścia” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych
w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w m. Godowa, gmina Strzyżów), (2011 r.)
4. JCWP ,Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” (ocena na podst. badań przeprowadzonych
w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w m. Zwięczyca, obecnie w granicach
administracyjnych Miasta Rzeszowa), (2011 r.),

Rys. 2.1. Stanowisko badawcze monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowane w JCWP „Kopytko”
w m. Wysoka Strzyżowska (gmina Strzyżów), 2010 r.

Rys. 2.2. Stanowisko badawcze monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowane w JCWP „Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy” w m. Dobrzechów (gmina Strzyżów), 2011 r.
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Na rys. 2.3. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach
wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu strzyżowskiego, objętych
monitoringiem w latach 2010-2011.

Rys. 2.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych
przepływających przez obszar powiatu strzyżowskiego, objętych monitoringiem w latach 2010-2011
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Rys. 2.4. Stanowisko badawcze monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowane w JCWP „Wisłok od Stobnicy
do Zbiornika Rzeszów” na terenie ujęcia wody w Zwięczycy (M. Rzeszów), 2012 r.

W tab. 2.1. przedstawiono ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych
na terenie powiatu strzyżowskiego w latach 2010-2011 r., a następnie dokonano stosownego
komentarza do oceny.
Tab. 2.1. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w powiecie strzyżowskim w latach
2010-2011

Lp.

Kod
jednolitej
części wód
powierzchniowych/
(naturalność JCWP)

Nazwa
jednolitej
części wód
powierzchniowych

Nazwa i kod
punktu
pomiarowokontrolnego

Km
rzeki

Program badań 2/

Rok badań 2010
1.

PLRW200012226389
(naturalna)

Kopytko

Kopytko – Wysoka
Strzyżowska
PL01S1601_3238

0,8

MORW, MOEURW, MORYRW,
MONARW

OCENA JCWP (Ocenę wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk Kopytko – Wysoka Strzyżowska)
ZAKRES OCENY:
Wykonano ocenę stanu wód w zakresie: ocena stanu ekologicznego, ocena spełniania wymagań na obszarach chronionych:
obszary wrażliwe na eutrofizację komunalną, obszary ochrony siedlisk i gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym - wody przeznaczone do bytowania ryb).
WYNIKI OCENY:
- Klasyfikacja elementów biologicznych: badane elementy biologiczne: fitobentos (IO) – klasa III,
- Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych: stan fizyczny - klasa I, warunki tlenowe - klasa I,
zasolenie - klasa I, zakwaszenie - klasa I, substancje biogenne - klasa I,
- Wynikowa klasa elementów fizykochemicznych:: KLASA I – STAN BARDZO DOBRY
- STAN 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 - IO),
2. obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) – spełnione wymagania
3. obszary ochrony siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie – wymagania niespełnione (umiarkowany potencjał ekologiczny)
- STAN EKOLOGICZNY NA OBSZARACH CHRONIONYCH: UMIARKOWANY – KLASA III
- STAN WÓD: ZŁY
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Tab. 2.1. c. d. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w powiecie strzyżowskim w latach
2010-2011
Rok badań 2010
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
WYNIKI OCENY:
- 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.

PLRW200014226399
(silnie zmieniona)

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy

Wisłok – Dobrzechów
PL01S1601_1933

100,2

MORWS, MOEURWS, MORYRW,
MONARWS,

OCENA JCWP (Ocenę wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk Wisłok - Dobrzechów)
ZAKRES OCENY:
Wykonano kompleksową ocenę stanu wód w zakresie: ocena potencjału ekologicznego, ocena stanu chemicznego w zakresie
WWA, ocena spełniania wymagań na obszarach chronionych (obszary wrażliwe na eutrofizację komunalną, obszary ochrony
siedlisk i gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,
obszary ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym - wody przeznaczone do bytowania ryb).
WYNIKI OCENY:
- Klasyfikacja elementów biologicznych: badane elementy biologiczne: fitobentos (IO) – klasa IV,
- Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych: stan fizyczny – klasa I, warunki tlenowe – klasa II (BZT5),
zasolenie: klasa I, zakwaszenie: klasa II (zasadowość ogólna), substancje biogenne – klasa II (azot Kjeldahla),
- Wynikowa klasa elementów fizykochemicznych: KLASA II (STAN DOBRY)
- 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 - IO)
2. obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) – wymagania niespełnione (azot amonowy)
3. obszary ochrony siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie – wymagania niespełnione (słaby potencjał ekologiczny)
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY NA OBSZARACH CHRONIONYCH: SŁABY – KLASA IV
- STAN CHEMICZNY: DOBRY
- STAN WÓD: ZŁY
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Tab. 2.1. c. d. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w powiecie strzyżowskim w latach
2010-2011
Rok badań 2011
4.

PLRW200014226499
(silnie zmieniona)

Stobnica od Łądzierza
do ujścia

Stobnica - Godowa
PL01S1601_1936

0,3

MORWS, MOEURWS, MORYRW,
MONARWS,

OCENA JCWP (Ocenę wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk Stobnica - Godowa)
ZAKRES OCENY:
Wykonano kompleksową ocenę stanu wód w zakresie: ocena potencjału ekologicznego, ocena spełniania wymagań na
obszarach chronionych (obszary wrażliwe na eutrofizację komunalną, obszary ochrony siedlisk i gatunków (NATURA 2000),
dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary ochrony gatunków zwierząt
wodnych o znaczeniu gospodarczym - wody przeznaczone do bytowania ryb).
WYNIKI OCENY:
- Klasyfikacja elementów biologicznych: badane elementy biologiczne: fitobentos (IO) – klasa IV,
- Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych: stan fizyczny – klasa I, warunki tlenowe – klasa I,
zasolenie: klasa I, zakwaszenie: klasa II (zasadowość ogólna), substancje biogenne – klasa II (azot Kjeldahla),
- Wynikowa klasa elementów fizykochemicznych: KLASA II (STAN DOBRY)
- 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 - IO)
2. obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) – wymagania niespełnione (fosfor ogólny)
3. obszary ochrony siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie – wymagania niespełnione (słaby potencjał ekologiczny)
- POTENCJAŁ EKOLOGICZNY NA OBSZARACH CHRONIONYCH: SŁABY – KLASA IV
- STAN WÓD: ZŁY

5.

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 (obszary przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, obszary
wrażliwe na eutrofizację komunalną, obszary ochrony siedlisk i gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, obszary ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym wody przeznaczone do bytowania ryb).
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:
1. obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę pitną – spełnione wymagania (fizykochemia: A2,
mikrobiologia: A3)
2. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych – wymagania
niespełnione - EUTROFIZACJA (fitobentos)
3. obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) – spełnione wymagania
4. obszary ochrony siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie –
wymagania niespełnione (słaby potencjał ekologiczny)
- 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
Podstawa oceny:
1.
2.
3.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r., Nr 204, poz. 1728).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe
będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455).
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2/

Objaśnienia

MDRWS
MORWS
MOPIRWS
MOEURWS
MORYRWS
MONARWS
MIR
IO
MMI
RW
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
- RW przy kodzie programu monitoringu oznacza monitoring naturalnych części wód rzecznych
- RWS przy kodzie programu monitoringu oznacza monitoring silnie zmienionych części wód rzecznych
W nawiasach wpisano m.in. nazwy wskaźników decydujących o ocenie

W 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania jakości wód JCWP „Kopytko” w ramach
monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych (obszary wrażliwe na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary ochrony siedlisk lub
gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem
w ich ochronie oraz wody przeznaczone do bytowania ryb). Badania przeprowadzono w punkcie
pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w m. Wysoka Strzyżowska (km 0,8) (gmina Strzyżów).
Badania elementów biologicznych (fitobentos (indeks okrzemkowy) wykazały umiarkowany stan
ekologiczny wód badanej JCWP (klasa III). Wartości wspierających elementów fizykochemicznych
charakteryzujących stan fizyczny, warunki tlenowe, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne nie
przekroczyły wartości granicznych określonych dla bardzo dobrego stanu wód (klasa I). Ocena stanu
wód na obszarach chronionych wykazała eutrofizację wód (wskaźnik decydujący: indeks
okrzemkowy). Pomimo spełniania wymagań dla wód przeznaczonych do bytowania ryb, wody JCWP,
z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny, nie spełniały wymagań określonych dla obszarów ochrony
siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie. Stan ekologiczny wód na obszarach chronionych oceniono jako
umiarkowany. W związku z osiągnięciem przez JCWP umiarkowanego stanu ekologicznego
i niespełnieniem przez wody wymagań określonych dla obszarów chronionych, stan wód JCWP
oceniono jako zły stan wód.
W 2010 r. przeprowadzono badania jakości 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.
Badania jakości wód JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” (2011 r.) zostały
przeprowadzone w ramach monitoringu operacyjnego (do zakresu badań włączono również
substancje priorytetowe – WWA) oraz monitoringu obszarów chronionych (obszary wrażliwe na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary ochrony
siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie oraz wody przeznaczone do bytowania ryb). Badania przeprowadzono
w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w m. Dobrzechów (km 100,2) (gmina Strzyżów).
Badania elementów biologicznych (fitobentos (indeks okrzemkowy) wykazały słaby potencjał
ekologiczny wód badanej JCWP (klasa IV). Klasyfikacja wspierających elementów fizykochemicznych
przedstawiała się następująco: stan fizyczny – klasa I, warunki tlenowe – klasa II (wskaźnik
decydujący: BZT5), zasolenie: klasa I, zakwaszenie: klasa II (wskaźnik decydujący: zasadowość
ogólna), substancje biogenne – klasa II (wskaźnik decydujący: azot Kjeldahla).
Ocena stanu chemicznego wykonana w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA) wykazała dobry stan chemiczny wód JCWP.
Ocena stanu wód na obszarach chronionych wykazała eutrofizację wód (wskaźnik decydujący:
indeks okrzemkowy) oraz niespełnienie wymagań określonych dla wód przeznaczonych do bytowania
ryb (wskaźnik decydujący: azot amonowy). Ponadto z uwagi na słaby potencjał ekologiczny, nie były
spełnione warunki określone dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 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.
Badania jakości wód JCWP „Stobnica od Łądzierza do ujścia” (2011 r.) zostały przeprowadzone
w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych (obszary wrażliwe na
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eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary ochrony
siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie oraz wody przeznaczone do bytowania ryb). Badania przeprowadzono
w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w m. Godowa (km 0,3) (gmina Strzyżów). 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 I, warunki tlenowe – klasa I,
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) oraz niespełnienie
wymagań określonych dla wód przeznaczonych do bytowania ryb (wskaźnik decydujący: fosfor
ogólny). Ponadto z uwagi na słaby potencjał ekologiczny, nie były spełnione warunki określone dla
obszarów ochrony siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa stanu
wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 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 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kompleksową ocenę stanu wód w JCWP „Wisłok od
Stobnicy do Zbiornika Rzeszów”. Badania przeprowadzono w punkcie pomiarowo-kontrolnym
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 przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
2. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych,
3. obszary ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym (wody przeznaczone do
bytowania ryb),
4. obszary ochrony siedlisk lub gatunków (NATURA 2000), dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.
Wśród badanych elementów biologicznych (fitobentos – klasa III, makrofity – klasa IV,
makrozoobentos – wynik odrzucony w weryfikacji) o ocenie potencjału ekologicznego JCWP
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 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.
Na rys. 2.5. przedstawiono wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych na
terenie powiatu strzyżowskiego w latach 2010-2011.
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Rys. 2.5. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu strzyżowskiego
w latach 2010-2011

12

Rys.2.5. Stanowisko badawcze monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowane w JCWP „Stobnica od
Łądzierza do ujścia” w m. Godowa (gmina Strzyżów), 2011 r.

3. OCENA STANU CHEMICZNEGO WÓD PODZIEMNYCH W 2010 ROKU
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 – Państwowy Instytut Badawczy.
Badania i ocenę stanu chemicznego wód podziemnych wykonuje się dla tzw. jednolitych części
wód podziemnych (JCWPd). Powiat strzyżowski prawie w całości położony jest na obszarze jednolitej
części wód podziemnych Nr 157 (kod JCWPd: PLGW2200157). Niewielki obszar we wschodniej
części powiatu leży w jednolitej części wód podziemnych nr 158 (kod JCWPd: PLGW2200158).
Ocena stanu chemicznego wód w/w jednolitych części wód podziemnych została przeprowadzona
w 2011 r. na podstawie badań wykonanych w 2010 r. w ramach monitoringu diagnostycznego.
Monitoring diagnostyczny JCWPd prowadzony jest w celu dokonania oceny wpływu oddziaływań
wynikających z działalności człowieka oraz na potrzeby oceny długoterminowych zmian wynikających
zarówno z warunków naturalnych, jak i antropogenicznych. Punkty pomiarowe monitoringu w/w
jednolitych części wód są zlokalizowane poza obszarem powiatu strzyżowskiego.
Ocenę stanu chemicznego JCWPd Nr 157 przeprowadzono na podstawie analizy wyników badań
uzyskanych w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach: Brzostek (Nr otw. 2302),
Kąty (Nr otw. 2012) i Krosno (nr otw. 406).
Ocenę stanu chemicznego JCWPd Nr 158 przeprowadzono na podstawie analizy wyników badań
uzyskanych w 7 punktach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach: Makłuczka
(Nr otw. 147), Trepcza (Nr otw. 1193), Sanok (Nr otw. 393), Bezmiechowa Górna (Nr otw. 1028),
Radoszyce (Nr otw. 396), Bystre (Nr otw. 151), Rabe (1878).
Analiza wyników uzyskanych w w/w punktach pomiarowych wykazała, że w 2010 r. części wód
Nr 157 i Nr 158 były w dobrym stanie chemicznym.
Podstawą oceny stanu chemicznego wód podziemnych było rozporządzenie w sprawie kryteriów
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008).
Na rys. 3.1 przedstawiono położenie powiatu strzyżowskiego na tle obszarów jednolitych części
wód podziemnych.
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Rys. 3.1. Położenie powiatu strzyżowskiego na tle obszarów jednolitych części wód podziemnych

4. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi zebrane zostały na podstawie ankietyzacji
gmin z terenu całego województwa, przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie w roku 2012.
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. przedstawiono odpady komunalne zebrane ogółem i wyselekcjonowane w powiatach
województwa podkarpackiego w 2011 r.
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Rys. 4.1. Odpady komunalne zebrane ogółem i wyselekcjonowane w powiatach województwa podkarpackiego
w 2011 r.

Na terenie powiatu strzyżowskiego w 2011 r. zebrano łącznie 924,7 Mg odpadów komunalnych,
co stanowiło 0,25 % ogólnej ilości odpadów komunalnych zebranych w województwie.
Z terenu Podkarpacia zebrano łącznie 41,9 tys. Mg wysegregowanych odpadów. Największą ilość
stanowiło: szkło 34 %, bioodpady 18,2 %, tworzywa sztuczne 17,9 %, papier i makulatura 12,3 %.
W grupie wyselekcjonowanych odpadów zużyte urządzenia stanowiły 2,3 %, odpady
wielkogabarytowe 1,7 %, materiały budowlane 1,5 %, wyroby tekstylne1,4 %, odpady z ogrodów
i parków oraz metale po 1,2 %, opony 0,8 %. Pozostałe odpady stanowiły łącznie 7,5 %, a w ich skład
weszły w największej ilości odpady z czyszczenia ulic, baterie i akumulatory, leki, azbest, odpady
z mechanicznej obróbki odpadów oraz zmieszane odpady z budowy i remontów.
Na terenie powiatu strzyżowskiego w 2011 r. zebrano selektywnie łącznie 924,7 Mg odpadów.
Szkło stanowiło największą ilość w zebranych odpadach - 348,7 Mg (37,7 %), odpady z tworzyw
sztucznych to 204,9 Mg (22,1 %), 117,5 Mg (12,7 %) stanowił zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, a odpady z czyszczenia ulic i placów 95,6 Mg (10,3 %). Pozostałe zebrane selektywnie
odpady to: papier i tektura 45,3 Mg (5 %), odpady wielkogabarytowe 38,7 Mg (4,2 %), gleba i ziemia
w tym kamienie 31,2 Mg (3,4 %), metale 21,7 Mg (2,3 %), opony 5,1 Mg (1,2 %) i drewno 4,5 Mg
(0,5 %).
Na rys. 4.2. przedstawiono strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie w 2011 r. na
terenie powiatu strzyżowskiego .
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Rys. 4.2. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie strzyżowskim w 2011 r.

Z zebranych danych zawartych w ankietach dotyczących gospodarki odpadami w poszczególnych
gminach powiatu strzyżowskiego wynika, że większość z nich przeprowadza na swoim terenie
okresowe zbiórki odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, występujące w strumieniu
odpadów komunalnych. Zbiórki te przeprowadzane są okresowo, w wyznaczonych miejscach na
terenie gminy, w formie obwoźnej lub poprzez ustawienie pojemników do gromadzenia danego
rodzaju odpadów. Pojemniki umieszczane są w szkołach, przedszkolach, punktach usługowohandlowych, w budynkach urzędów miast i gmin.
Nie wszyscy mieszkańcy powiatu strzyżowskiego objęci zostali zorganizowaną zbiórka odpadów
z gospodarstw domowych, co w dużej mierze przyczyniło się do powstania „dzikich” składowisk
odpadów w lasach, wąwozach, nad brzegami cieków wodnych. Na terenie powiatu strzyżowskiego
(według danych przekazanych przez gminy w przeprowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie ankietyzacji
dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi w gminie) w 2011 r. zlikwidowano 3 niezorganizowane
(„dzikie”) składowiska odpadów. Koszty ich likwidacji wyniosły łącznie 3 278,55 zł.
W przypadku, gdy nielegalne wysypisko znajduje się na terenie prywatnym, właściciel
zobowiązywany zostaje do usunięcia odpadów na swój koszt. Według informacji przekazanych przez
gminy, właściciele prywatnych posesji po ustnym upomnieniu pracownika gminy uprzątnęli należący
do nich teren, gdzie znajdowały się odpady. Jedna z gmin współpracuje z placówkami oświatowymi
zlokalizowanymi na swoim terenie i stara się likwidować ”dzikie składowiska” odpadów również
poprzez coroczne akcje „Sprzątanie Świata”, w których bierze udział młodzież szkolna.

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).
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego emisja zanieczyszczeń do powietrza w 2011 r.
z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na terenie powiatu strzyżowskiego, wynosiła
25 Mg zanieczyszczeń gazowych (bez emisji CO 2) i 9 Mg zanieczyszczeń pyłowych. Emisja pyłów
stanowiła 0,5 %, a gazów 0,12 % emisji w skali województwa.
Powiat strzyżowski zajął 19 miejsce w emisji pyłów i 22 w emisji gazów w województwie.
W porównaniu z 2010 r. emisja zanieczyszczeń gazowych zmalała o 19 Mg, a pyłowych o 3 Mg.
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Na rys. 5.1. i 5.2. przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO 2) 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: dwutlenek siarki 9 Mg, tlenki azotu 4 Mg,
tlenek węgla 11 Mg, pozostałe zanieczyszczenia gazowa 1 Mg.
Na rys. 5.3. przedstawiono wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza
w powiecie strzyżowskim w 2011 r. w rozbiciu na podstawowe zanieczyszczenia.
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Rys. 6.3. Wielkość rocznej emisji gazów (bez CO2) w powiecie strzyżowskim 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,
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.

Rys. 6.1. Pobornik pyłu PM10

Rys. 6.2. Analizator NO-NO2-NOX

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).
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Według obowiązujących przepisów prawa województwo podkarpackie zostało podzielone na
2 strefy tj. strefę miasto Rzeszów oraz strefę podkarpacką, którą stanowi pozostała część
województwa. Powiat strzyżowski położony jest na terenie strefy podkarpackiej.
Na rys. 6.3. przedstawiono podział stref w województwie podkarpackim.

Rys. 6.3. Podział stref w województwie podkarpackim

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.

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 strzyżowskiego nie był
prowadzony monitoring powietrza atmosferycznego.
Na rys. 6.1.1. przedstawiono rozmieszczenie stacji monitoringu powietrza w województwie
podkarpackim w 2011 r.
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Rys. 6.1.1. 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
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powiększonego o margines tolerancji – dotyczy tylko pyłu PM2,5), klasy C (wartości przekraczają
poziom dopuszczalny/docelowy lub poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji).
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
3
w przedziale 4,8-7,2 µg/m (tj. 24-36 % normy), zaś stężenie średnioroczne dwutlenku azotu wyniosło
3
18,0 µg/m (tj. 45 % normy).
Średnioroczne stężenia benzenu na terenie strefy podkarpackiej nie przekroczyły w 2011 r. 55 %
3
normy rocznej i kształtowały się w przedziale 1,6-2,6 µg/m (32-52 %).
Na rys. 6.1.2. przedstawiono średnioroczne stężenia benzenu na stanowiskach pomiarowych
w strefie podkarpackiej w 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
3
podkarpackiej zostały dotrzymane i kształtowały się na poziomie arsen: 1,3-1,7 ng/m (21,7-28,3 %),
3
3
3
kadm: 1,4-2,1 ng/m (28,0-42,0 %), nikiel: 1,2-1,9 ng/m (6,0-9,5 %), ołów: 0,02-0,03 µg/m
(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. 6.1.3. Stężenia średnioroczne arsenu 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
3
35,1-48,7 µg/m (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
3
30,6-36,6 µg/m (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
3
poziomie 28 µg/m .
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
3
i kształtowały się w przedziale 4,1-7,5 ng/m (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 strzyżowski, 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 strzyżowskiego. Na
tej podstawie wyznaczone zostaną obszary występowania przekroczeń analizowanych substancji
w strefie podkarpackiej. Termin zakończenia prac nad programem przewidywany jest na koniec roku
2012.
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7. HAŁAS KOMUNIKACYJNY
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 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 inspektor
ochrony środowiska ma obowiązek sukcesywnego gromadzenia danych nt. wykonanych map
i przechowywania ich w rejestrze.
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 prowadził pomiary poziomu hałasu w 2010 r. w miejscowości
Strzyżów. Badania monitoringowe hałasu obejmowały wyznaczenie równoważnego poziomu hałasu
(LAeqD, LAeqN) oraz poziomu długookresowego (LDWN, LN). Pomiary prowadzono w rejonie ulic:
Łukaszewicza i Słowackiego.
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 L DWN - 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 L N - 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). Uzyskane wyniki pomiarów przestawiono
w poniższych tabelach.
Tab.7.1. Wyniki pomiaru hałasu drogowego w Strzyżowie w 2010 r. – równoważny poziom dźwięku

Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom LAeqD

Wynik
pomiaru
(LAeqD)

Wielkość
przekroczenia

Łukasiewicza

60

69,8

9,8

Dopuszczalny
poziom LAeqN

Wynik
pomiaru
(LAeqN)

Wielkość
przekroczenia

50

59,1

9,1

[dB]
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200),
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600).

Tab. 7.2. Wyniki pomiaru hałasu drogowego w Strzyżowie w 2010 r. – długookresowy średni poziom dźwięku

Nazwa ulicy

Dopuszczalny
poziom LDWN

Wynik
pomiaru
(LDWN)

Wielkość
przekroczenia

Słowackiego

60

63,4

3,4

Dopuszczalny
poziom LN

Wynik
pomiaru
(LN)

Wielkość
przekroczenia

50

55,4

5,4

[dB]
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600 do godz.1800), pory
00
00
00
00
do godz. 22 ) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 22 do godz.6 ),
00
00
długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak przedział czasu od godz. 22 do godz. 6 ).
wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 18

LN –

W obu punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono niekorzystne warunki akustyczne
i przekroczenie standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
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 988 przebiegającego przez
powiat strzyżowski. 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 środowiska, gdzie hałas drogowy przekracza obowiązujące normy do 5 dB
i > 5-10 dB.
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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.

8. WYNIKI BADAŃ POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W latach 2010-2011 WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu strzyżowskiego badania poziomów
pól elektromagnetycznych przeprowadził na obszarze gminy Niebylec (punkt pomiarowy
w m. Niebylec zlokalizowany w pobliżu drogi krajowej nr 9) (2010 r.) oraz na obszarze gminy Czudec
(punkt pomiarowy zlokalizowany w m. Czudec w rejonie ul. Rynek) (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 strzyżowskiego 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 strzyżowskiego
w latach 2010-2011 r. przedstawiono w tab. 8.1.
Tab. 8.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu strzyżowskiego
w latach 2010-2011

Lp.

1

2

Współrzędne
punktu
pomiarowego

Lokalizacja punktu
pomiarowego

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

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

N 49º51’19,8”
E 21º54’07,5”

Rok badań 2010
Niebylec, rejon drogi
0,2+/-0,04*
krajowej nr 9
Rok badań 2011

0,2+/-0,04

N 49º56’46,1”
E 21º50’15,3”

Czudec, rejon ul. Rynek

0,2+/-0,04

0,2+/-0,04*

Dopuszczalna
wartość
składowej
elektrycznej
pola Ep [V/m]

7,0

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

Lokalizację punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu
strzyżowskiego wraz z wynikami pomiarów w latach 2010-2011 przedstawiono na rys. 8.1.
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Rys. 8.1. Lokalizacja punktów sieci monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) oraz wyniki
pomiarów PEM na obszarze powiatu strzyżowskiego w latach 2010-2011

9.GLEBY
9.1. MONITORING CHEMIZMU GLEB ORNYCH – BADANIA INSTYTUTU UPRAW,
NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA W PUŁAWACH
Monitoring chemizmu gleb ornych stanowi jeden z elementów krajowej sieci Państwowego
monitoringu środowiska i został rozpoczęty w 1995 r. Badania odbywają się co 5 lat (1995, 2000, 2005
i 2010) i wykonywane są przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach na zlecenie
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Badaniami monitoringowymi objęte zostały zmiany właściwości gleb zachodzące wraz
z upływem czasu pod wpływem czynników przyrodniczych i działalności człowieka. Na obszarze
województwa podkarpackiego zlokalizowano 14 punktów badawczych monitoringu gleb.
Na terenie powiatu strzyżowskiego w miejscowości Godowa zlokalizowany został 1 punkt
pomiarowo-kontrolny monitoringu krajowego powierzchniowej warstwy gleby (0-20cm) użytkowanej
rolniczo. Przekrój pomiarowo-kontrolny zlokalizowano w miejscu, gdzie uznano, że nie ma wyraźnego
oddziaływania zanieczyszczeń na jakość gleby.
Badana gleba została zakwalifikowana do klasy bonitacyjnej IIIb (gleby orne średnio dobre),
kompleksu przydatności rolniczej 10 (pszenny górski). Badania przeprowadzone w 2010 r. wykazały,
że jest to gleba bardzo kwaśna (pH w 1N KCl wynosiło 4,3), wymagająca wapnowania (wapnowanie
konieczne),
nie
zanieczyszczona
metalami
ciężkimi
(kadm,
miedź,
nikiel,
ołów
i cynk o zawartości naturalnej). Zawartość siarki siarczanowej w glebie była niska, nie stwierdzono
degradacji gleby z powodu zasolenia, wielopierścieniowe związki aromatyczne (WWA) występowały
w zawartości naturalnej.
Wyniki badań gleby użytkowanej rolniczo przeprowadzone w latach 1995 – 2010 w miejscowości
Godowa zestawiono w tab. 9.1.1., zaś na rys. 9.1.1. przedstawiono punkty pomiarowo-kontrolne sieci
monitoringu krajowego zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego.
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Tab. 9.1.1. Wyniki badań gleby użytkowanej rolniczo przeprowadzone w latach 1995 – 2010 w miejscowości
Godowa
Kompleks: 10 (pszenny górski);
Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane);
Klasa bonitacyjna: IIIb
Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płi (pył ilasty)
PTG 2008: pyi (pył ilasty)
USDA: SiL (silt loam)
1,0-0,1 mm
0,1-0,02 mm
< 0.02 mm
Uziarnienie
2,0-0,05 mm
0,05-0,002 mm
< 0.002 mm
Odczyn "pH " w zawiesinie
H2O
Odczyn i węglany
Odczyn "pH " w zawiesinie
KCl
Węglany (CaCO3)
Próchnica
Węgiel organiczny
Substancja
organiczna gleby
Azot ogólny
Stosunek C/N
Kwasowość hydrolityczna
(Hh)
Kwasowość wymienna
(Hw)
Glin wymienny "Al"
Właściwości
Wapń wymienny (Ca2+)
sorpcyjne gleby
Magnez wymienny (Mg2+)
Sód wymienny (Na+)
Potas wymienny (K+)
Suma kationów
wymiennych (S)
Pojemność sorpcyjna gleby
Właściwości
(T)
sorpcyjne gleby
Wysycenie kompleksu
sorpcyjnego kationami
zasadowymi (V)
Fosfor przyswajalny
Zawartość
pierwiastków
przyswajalnych dla
roślin

Potas przyswajalny
Magnez przyswajalny
Siarka przyswajalna

Całkowita
zawartość makro elementów

Całkowita
zawartość
pierwiastków
śladowych

Pozostałe
właściwości

Fosfor
Wapń
Magnez
Potas
Sód
Siarka
Glin
Żelazo
Mangan
Kadm
Miedź
Chrom
Nikiel
Ołów
Cynk
Kobalt
Wanad
Lit
Beryl
Bar
Stront
Lantan
Wielopierścieniowe
węglowodory aromatyczne
suma 13 WWA
Radioaktywność
Przewodnictwo elektryczne
właściwe
Zasolenie

Rok
Jednostka

udział w %

1995

2000

2005

2010

13
48
39
n.o.
n.o.
13

12
49
39
n.o.
n.o.
14

10
53
37
n.o.
n.o.
11

9
46
45
23
62
15

5.7

5.9

5.4

5.8

pH
%
%

cmol(+)*kg-1

%
mg P2O5*
100g-1
mg K2O*100g-

4.6

4.5

4.2

4.3

n.o.
1.74
1.01
0.059
17.1

n.o.
1.93
0.97
0.080
12.1

n.o.
1.40
0.81
0.098
8.3

n.o.
1.57
0.91
0.123
7.4

4.80

4.65

4.43

4.28

1.12

1.35

0.77

0.74

0.94
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0.94
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6.36
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11.52

11.18

10.79

14.15

58.33

58.41

58.94

69.76

3.7

3.7

3.2

2.3

1

4.1

7.8

7.6
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mg Mg*100g-1
mg SSO4*100g-1

9.40

10.40

12.20

19.20

%

mg*kg-1

µg*kg-1

1.25

0.95

0.85

1.02

0.069
0.14
0.27
0.16
0.007
0.021
1.29
1.40
575
0.36
8.8
12.8
19.1
17.9
55.0
7.47
29.7
8.7
0.40
42.3
10.0
16.6

0.067
0.14
0.22
0.17
0.008
0.021
1.25
1.42
550
0.34
9.2
12.3
17.6
18.6
51.7
7.95
33.0
9.1
0.43
48.1
9.4
13.6

0.059
0.14
0.20
0.14
0.008
0.021
0.92
1.30
494
0.27
9.9
13.1
14.0
17.3
48.2
7.43
28.3
8.1
0.37
40.6
7.9
13.1

0.043
0.17
0.32
0.15
0.007
0.018
1.07
1.90
543
0.24
10.9
20.4
21.9
16.4
58.1
8.07
23.9
9.0
0.49
40.2
8.2
14.2

781

168

188

149

-1

726

762

744

783

mS*m-1

3.52

4.60

5.30

6.48

9.30

12.10

13.90

17.10

Bq*kg

mg KCl*100g1
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Rys. 9.1.1. Punkty pomiarowo-kontrolne sieci monitoringu krajowego zlokalizowane na terenie województwa
podkarpackiego

9.2. BADANIA GLEB UŻYTKOWANYCH ROLNICZO WYKONANE PRZEZ OKRĘGOWĄ
STACJĘ CHEMICZNO- ROLNICZĄ W RZESZOWIE
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 0-60cm pod poziomem terenu.
W 2011 r. powiat strzyżowski znalazł się w grupie 8 powiatów województwa podkarpackiego (obok
bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, leskiego, kolbuszowskiego, krośnieńskiego
i mieleckiego), gdzie wystąpiły bardzo duże (największe) potrzeby wapnowania w stopniu koniecznym
i potrzebnym (65-71 % gleb użytkowanych rolniczo). W 2011 r. przebadana została na terenie powiatu
strzyżowskiego powierzchnia 297 ha gleb użytkowanych rolniczo, pobrano 377 próbek do badań pH
gleby. Badania wykazały, że 71 % to gleby bardzo kwaśne i kwaśne, gdzie wapnowanie jest
konieczne i potrzebne
W przypadku zasobności gleb w fosfor i potas stwierdzono również zróżnicowanie, ale tutaj
uwidacznia się wyraźny podział na gleby o wyraźnym deficycie fosforu i umiarkowanej zasobności
w potas – południowa część województwa (powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, leski,
krośnieński, sanocki i strzyżowski) i tereny o bardzo niskiej zasobności w potas i umiarkowanej
zasobności w fosfor – powiaty: kolbuszowski, leżajski, lubaczowski, przeworski. W 2011 r. 64 % gleb
użytkowanych rolniczo powiatu strzyżowskiego wykazywało bardzo niski i niski poziom zawartości
fosforu, natomiast 53 % gleb potasu.
Oceny zawartości azotu mineralnego (N-min.) 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).
Przeprowadzone badania wykazały, że większość gleb wykazuje bardzo niski i niski poziom
zawartości azotu mineralnego. 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 powiecie strzyżowskim nie stwierdzono.
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O dostępności metali ciężkich dla roślin decyduje wiele czynników środowiska przyrodniczego,
a do najważniejszy 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 strzyżowskiego nie wykazały zanieczyszczenia kadmem, ołowiem. czy rtęcią. Wyniki badań
gleb dla powiatu strzyżowskiego zestawiono w tab. 9.2.1.-9.2.3.
Tab. 9.2.1. Zawartość azotu mineralnego (N –min.) w poziomie 0- 60 cm ppt gleby na terenie powiatu
strzyżowskiego w 2011 r.
Zleceniodawcy zewnętrzni

Powiat

Gmina

strzyżowski

Stały monitoring

Zawartość N min.
kg/ ha

ilość przebadanych
punktów
0-60 cm ppt

zakres

średnia

ilość
przebadanych
punktów
0-60 cm ppt

zawartość N min.
kg//ha

zakres

średnia

Czudec

2

21 - 35

33

2

69 1091

370

Frysztak

2

160 - 266

213

1

71 - 27

99

Niebylec

2

73 - 427

250

1

9 - 53
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Strzyżów

2

64 - 132

96

3

80 -186

122

Wiśniowa

2

29 - 64

46

2

52 - 127

100

Tab. 9.2.2. Zawartości próchnicy w glebach wybranych gmin powiatu strzyżowskiego w 2011 r.
Zawartość próchnicy w %
Gmina

ilość próbek

zakres

średnia

Czudec

5

0,84-2,43

1,74

Strzyżów

5

1,1 – 1,67

1,43

Frysztak

6

0,84-2,83

2,0

Wiśniowa

5

1,31 – 2,40

1,8

Niebylec

5

0,93-2,12

1,5

Tab. 9.2.3.Zawartości kadmu, ołowiu i rtęci w glebach wybranych gmin powiatu strzyżowskiego w 2011 r.
Powiat
strzyżowski:
Gmina
Czudec
Frysztak
Niebylec
Strzyżów
Wiśniowa

Zawartość metali
w mg/kg w powietrznie suchej masie gleby
Kadm - Cd
Ołów - Pb
Rtęć - Hg
Ilość próbek
zawartość
Ilość próbek
Zawartość
Ilość próbek
Zawartość
1
<0,3
1
19,9
1
0,0491
1
<0,3
1
12,2
1
0,0323
1
<0,3
1
12,2
1
0,0369
1
<0,3
1
19,8
1
0,0436
1
<0,3
1
21,4
1
0,0462

10. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
W 2011 r. w ewidencji WIOŚ w Rzeszowie znajdowały się 52 zakłady z terenu powiatu
strzyżowskiego, co stanowi prawie 1,8 % ogólnej liczby podmiotów ujętych w ewidencji z całego
województwa. Zgodnie z obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska systemem kontroli,
zakłady na terenie powiatu strzyżowskiego zakwalifikowano do czterech kategorii:
1. Kategoria I – ryzyko najwyższe, kontrola minimum raz w roku – 3 zakłady,
2. Kategoria II – ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej – 4 zakłady,
3. Kategoria III – ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej – 11 zakładów,
4. Kategoria IV – ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej – 34 zakłady.
W 2011 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzili 11 kontroli zakładów znajdujących się
na terenie powiatu strzyżowskiego. Według danych WIOŚ, w powiecie strzyżowskim funkcjonują 2
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instalacje, które podlegają obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego (IPPC) i te
pozwolenia uzyskały. Są to:
1. Zakład Ceramiki Budowlanej „Cegielnia Glinik Dolny” s. c.,
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Składowisko odpadów
komunalnych w Strzyżowie.
Na terenie powiatu strzyżowskiego nie występują zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku
wytępienia poważnej awarii przemysłowej, w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska (2001).
W powiecie strzyżowskim funkcjonuje 6 oczyszczalni ścieków komunalnych, 1 składowisko
odpadów oraz 3 stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Obiekty te są systematycznie
kontrolowane przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Na stronie internetowej www.wios.rzeszow.pl Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie udostępnia informacje dokumentujące efekty kontroli, również z terenu powiatu
strzyżowskiego.
Ustalenia przeprowadzonych kontroli nie dały podstaw do wydawania decyzji wstrzymujących
działalność lub użytkowanie instalacji, jak też wymierzających administracyjne kary pieniężne.
Działania pokontrolne ograniczały się do wydania zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących do
usunięcia stwierdzonych podczas kontroli uchybień i nieprawidłowości.
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