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WSTĘP
Podstawą sporządzenia opracowania było pismo Starosty Rzeszowskiego znak:
BR.033.21.2014 z dnia 17 października 2014 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 2013 r. i przekazanie jej do Starostwa Powiatowego
w Rzeszowie.
W opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informacji
przedstawiony został stan środowiska w powiecie rzeszowskim głównie w oparciu o dane, pozyskane
w ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w 2013 r. jak również
z przeprowadzonych przez Inspektorat w 2013 r. kontroli w zakładach korzystających ze środowiska
na terenie powiatu rzeszowskiego.
Państwowy monitoring środowiska 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 WIOŚ 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 posiadają 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.

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.
Region zamieszkuje 164 765 tys. osób.
Na terenie powiatu występują gleby o bardzo dobrej jakości (okolice Boguchwały), jak gleby
słabe (Kamień, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski). Cały powiat posiada stosunkowo dobre
warunki przyrodnicze, istotne dla produkcji rolniczej. Najlepszą przestrzeń produkcyjną posiadają
gminy Boguchwała, 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.
Potencjał gospodarczy powiatu ziemskiego tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa
zatrudniające do 9 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 zajmuje pierwsze
miejsce wśród powiatów ziemskich województwa pod względem liczby podmiotów gospodarki
narodowej (zarejestrowanych w rejestrze REGON). 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.
Jednym z głównych atutów powiatu 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 międzynarodowy
port lotniczy w Jasionce przystosowany zarówno do obsługi ruchu pasażerskiego jak i towarowego.
W powiecie istnieją dogodne warunki do rozwoju agroturystyki, jak również rolnictwa
ekologicznego. Na terenie 11 gmin powiatu funkcjonuje we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 19 gospodarstw agroturystycznych, które dysponują 166
miejscami noclegowymi.

2.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCENA JAKOŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH

Mieszkańcy oraz przemysł powiatu rzeszowskiego korzystają głównie z ujęć wód podziemnych,
zlokalizowanych 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 dzielnicy
Zwięczyca.
Wody podziemne na potrzeby produkcyjne 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.
Wody powierzchniowe w powiecie narażone są na znaczące presje ze strony punktowych
źródeł emisji ścieków komunalnych i przemysłowych. Istotny wpływ na jakość wód rzecznych maja
także 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. Problem eutrofizacji występuje również w wodach rzeki
Wisłok, w części wód, która graniczy z gminami Lubenia, Boguchwała i Tyczyn (JCWP „Wisłok od
Stobnicy do Zb. Rzeszów”).
Na terenie powiatu rzeszowskiego ścieki komunalne oczyszczane są w 14 oczyszczalniach
mechaniczno-biologicznych. Oczyszczalnie te eksploatowane są przez:
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Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy (oczyszczalnia w Kamyszynie),
Urząd Gminy Lubenia (oczyszczalnia w Siedliskach zmodernizowana w 2010 r.),
Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o.,
Urząd Gminy Chmielnik,
Zakład Usług Komunalnych w Krasnem,
„EKOGŁOG” Sp. z o.o. w Głogowie Młp.,
Zakład Gospodarki Wodno - Ściekowej w Trzebownisku (oczyszczalnia w Nowej Wsi oraz
oczyszczalnia w Łące),
8)
Zakład Usług Komunalych i Rekreacyjnych GOSiR w Hyżnem,
9)
Gmina Sokołów Młp.,
10) Gmina Kamień,
11) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium” im. Jana Pawła II
w Górnie,
12) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie,
13) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej z/s w Dynowie (oczyszczalnia
w Bachórzu).
Na rys. 2.1. przedstawiono lokalizację oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych na
tle jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu rzeszowskiego oraz Miasta
Rzeszowa.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Rys. 2.1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych na tle jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa (źródło: [2], [6], [8], [16])
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Ścieki z komunalnych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu odprowadzane są do
następujących cieków (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”,
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 Chmielnicka Rzeka - 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 odbiornikiem ścieków ze Świlczy i Nowej Wsi) – JCWP „Mrowla”,
10) Rudnia – (jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z Gminy Kamień) – JCWP „Rudnia”.
W 2013 r. z terenu powiatu rzeszowskiego odprowadzono do wód powierzchniowych łącznie
3 741 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
2009-2013 wybudowano w powiecie ok. 230 km kanalizacji sanitarnej.
Na rys. 2.2. przedstawiono ilości ścieków komunalnych oczyszczanych i odprowadzanych do
wód powierzchniowych w powiecie rzeszowskim w latach 2009-2013.
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Rys. 2.2. Ilości ścieków oczyszczanych i odprowadzanych do wód powierzchniowych w powiecie rzeszowskim w latach
2009-2013 (źródło: [3])
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Na rys. 2.3. przedstawiono długość sieci kanalizacyjnej w powiecie rzeszowskim w latach 20092013.
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Rys. 2.3. Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie rzeszowskim w latach 2009-2013 (źródło: [3])
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Największe zakłady przemysłowe powiatu zlokalizowane są w gminach Boguchwała, Głogów
Młp. i Trzebownisko i są to:
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 w/w zakładów przemysłowych są
odpowiednio rzeki Wisłok (JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka”), Łęg (JCWP „Łęg do
Turka”) oraz potok Mogielnica (JCWP Mogielnica).
W 2013 r. emisja ścieków przemysłowych z terenu powiatu rzeszowskiego wyniosła 344 tys. m3
i miała nieistotny udział w emisji tego typu ścieków w województwie.
Zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, ocena stanu wód w 2013 r.
została wykonana na podstawie projektu rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych, a także na podstawie wytycznych GIOŚ.
Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód na
podstawie wyników klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie
zmienionych i sztucznych) i stanu chemicznego uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowokontrolnym.
Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny w przypadku
wód silnie zmienionych i sztucznych) określa się na podstawie badań elementów biologicznych
(fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, fitoplankton), oraz na podstawie elementów
wspierających, czyli elementów elementy hydromorfologicznych i elementów fizykochemicznych.
Stan ekologiczny jednolitej części wód klasyfikuje się nadając jej jedną z pięciu klas jakości:
I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby,
V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny potencjał,
II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły
potencjał ekologiczny.
Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określany jest na podstawie wyników badań
substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, prowadzonych w reprezentatywnych
punktach pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do środowiskowych norm jakości określonych
w projekcie rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
priorytetowych. Projekt w/w rozporządzenia nie zakłada zmian w zakresie środowiskowych norm
jakości dla substancji priorytetowych w porównaniu z obowiązującymi przepisami.
W przypadku, gdy jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym,
ocenę stanu wód (stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny) wykonuje się dodatkowo w punkcie
monitoringu obszarów chronionych uwzględniając jednocześnie ocenę spełniania wymagań
dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. Ocena ostateczna jednolitej części wód położonej
w obszarze chronionym polega na porównaniu wyników oceny uzyskanej w punkcie
reprezentatywnym oraz oceny wykonanej w punkcie (punktach) monitoringu obszarów chronionych.
Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód determinowana jest zawsze przez gorszy z uzyskanych
stanów.
Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego
z elementów składowych oceny stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny osiągnął
stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów
chronionych. Stan wód oceniany jest wówczas jako zły.
Jedną z zasad projektowania sieci monitoringu wód powierzchniowych, jest zasada lokalizacji
punktu reprezentatywnego w jednolitej części wód, zapewniająca realizację kilku programów
monitoringu jednocześnie, w tym programów monitoringu obszarów chronionych. W idealnej sytuacji
ocena stanu jednolitej części wód występującej na obszarze chronionym jest możliwa na podstawie
danych uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.
Na rys. 2.4. przedstawiono schemat oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód
powierzchniowych.
Na rys. 2.5. przedstawiono schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.
Na rys. 2.6. przedstawiono schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
w obszarach chronionych.
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Rys. 2.4. Schemat oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych (źródło: [9])

Rys. 2.5. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych (źródło: [10])
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Rys. 2.6. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych (źródło: [10])

Ocena stanu wód powierzchniowych w 2013 r. obejmuje jednolite części wód monitorowane
w latach 2011-2013. Zgodnie z zaleceniami GIOŚ w ocenie wybranych JCWP wykorzystano także
dane pochodzące z 2010 r.
W ocenie stanu wód zastosowano procedurę dziedziczenia oceny, która polega na
przeniesieniu do aktualnej oceny wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych,
hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat poprzednich (w ocenie za 2013 z lat 20112012 i w wybranych przypadkach z 2010 r.) w przypadku, gdy jednolita część wód nie została objęta
monitoringiem w 2013 r., bądź była nim objęta w węższym zakresie. Dziedziczeniu nie podlegają te
elementy, które badane są w każdym roku cyklu badawczego. W zakresie tych elementów
odziedziczone oceny aktualizowane są o dane najnowsze. Ocena stanu wód za 2013 r. uwzględnia
ocenę stanu wód na obszarach chronionych.
W 2013 roku WIOŚ w Rzeszowie wykonał ocenę w następujących jednolitych częściach wód
powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego:
1)
JCWP „Łęg do Turka” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2012 r.),
2)
JCWP „Dynówka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r.),
3)
JCWP „San od Tyrawki do Olszanki” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2012 r.),
4)
JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” (ocena na podst. badań przeprowadzonych
w latach 2011 i 2013),
5)
JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych
w 2012 r.),
6)
JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka” (ocena na podst. badań
przeprowadzonych w latach 2011 i 2013),
7)
JCWP „Mrowla” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2013 r.),
8)
JCWP „Żyłka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2010 i 2013),
9)
JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” (ocena na podst. badań przeprowadzonych
w latach 2010, 2012, 2013),
Na rys. 2.7. przedstawiono lokalizację reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych
w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu
rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2010-2013.
W tab. 2.1. przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego
i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu
rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2010-2013. Wykonana ocena uwzględnia ocenę
stanu wód na obszarach chronionych. W dalszej części opracowania przedstawiono stosowne
komentarze do oceny stanu w/w jednolitych części wód powierzchniowych.
Na rys. 2.17. przedstawiono w formie graficznej wyniki klasyfikacji stanu w/w jednolitych części
wód. Prezentowana ocena stanu wód jest oceną jednolitych części wód monitorowanych przez WIOŚ
w Rzeszowie w latach 2010-2013.
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Tab. 2.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu
rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2010-2013 – ocena za 2013 r. (źródło: [17])
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Punkty reprezentatywne MD i MO są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MORE, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych
punktach reprezentatywnych MD i MO realizowany był także program monitoringu wybranych obszarów chronionych (MOC)
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OBJAŚNIENIA:
stan / potencjał ekologiczny
potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny
BARDZO DOBRY
DOBRY

stan bardzo dobry /
potencjał maksymalny
stan / potencjał dobry

MAKSYMALNY
DOBRY

UMIARKOWANY

stan / potencjał
umiarkowany

UMIARKOWANY

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

stan chemiczny
DOBRY

stan dobry

PSD_sr
PSD_max
poniżej stanu dobrego
PSD

przekroczone stężenia
średnioroczne
przekroczone stężenia
maksymalne
Przekroczone środowiskowe
normy jakości na obszarach
chronionych przeznaczonych
do zaopatrzenia ludności w
wodę pitną

stan
DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
Program monitoringu
- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MOC – monitoring obszarów chronionych
IFPL
- wskaźnik fitoplanktonowy
IO
- Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
MIR
- Makrofitowy Indeks Rzeczny
Wskaźnik FLORA
- zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych
MMI
- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych
Wskaźnik MZB
- wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych
Klasa elementów BIOL
Klasa elementów HYMO
Klasa elementów FCH
Klasa elementów FCH-SZ

- klasa elementów biologicznych
- klasa elementów hydromorfologicznych
- klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5)
- klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (gr. 3.6)

Monitoring obszarów chronionych:
MOPI
- jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
N2000
- obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
MORE
- jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
MOEU
- obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych
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Rys. 2.7. Lokalizacja reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód
powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2010-2013
(źródło: [2], [6], [8])

1. JCWP „Łęg do Turka”
JCWP „Łęg do Turka” przepływa w kierunku północnym przez obszar gminy Głogów Młp.,
a następnie przez obszar gminy Raniżów w powiecie kolbuszowskim. Ocenę stanu JCWP wykonano
na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowokontrolnym „Łęg – Wola Raniżowska” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru
chronionego), zlokalizowanym poza obszarem powiatu rzeszowskiego, we wsi Wola Raniżowska
w gminie Raniżów (rys. 2.8). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz
monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego
(silnie zmieniona część wód), ocenę potencjału ekologicznego w obszarze chronionym oraz ocenę
spełniania wymagań dodatkowych, określonych dla obszaru chronionego. Parametrem biologicznym
badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy). Elementy
hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne,
sklasyfikowano poza II klasą potencjału ekologicznego (klasyfikacja poniżej dobrego potencjału
ekologicznego), z uwagi na przekroczone dopuszczalne średnioroczne wartości wskaźników azot
amonowy i azot Kjeldahla. Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne (węglowodory ropopochodne) sklasyfikowano w II klasie potencjału
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ekologicznego. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany
potencjał ekologiczny w obszarze chronionym (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny –
fitobentos oraz wskaźniki fizykochemiczne – azot amonowy i azot Kjeldahla). JCWP nie spełniła
wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – wskaźniki decydujące w ocenie:
fitobentos, azot amonowy, azot Kjeldahla). JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na
umiarkowany potencjał ekologiczny, w tym umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze
chronionym oraz niespełnione wymagania dodatkowe określone dla obszaru chronionego.

Rys. 2.8. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Łęg do Turka” w m. Wola Raniżowska
(gmina Raniżów, powiat kolbuszowski), 2012 r. (źródło: [7])

2. JCWP „Dynówka”
JCWP „Dynówka” przepływa w kierunku południowo-wschodnim przez obszar gminy Dynów,
płynie w tym samym kierunku przez obszar miasta Dynów, w którym zmienia kierunek na północny,
a następnie północno-wschodni i uchodzi do Sanu w rejonie ulicy Błonie. Ocenę stanu JCWP
wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. w reprezentatywnym punkcie
pomiarowo-kontrolnym „Dynówka - Dynów” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru
chronionego), zlokalizowanym w mieście Dynowie (rys. 2.9).

Rys. 2.9. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowany w JCWP „Dynówka” w m. Dynów, 2012 r.
(źródło: [7])

Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego (naturalna część wód), ocenę
stanu ekologicznego w obszarze chronionym oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych,
określonych dla obszaru chronionego. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos
(wskaźnik IO oceniony na poziomie II klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie
stanu ekologicznego, natomiast elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie stanu
ekologicznego. JCWP osiągnęła dobry stan ekologiczny i jednocześnie dobry stan ekologiczny
w obszarze chronionym (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny – fitobentos). W odniesieniu
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do oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, stwierdzono
spełnienie wymagań dodatkowych.
3. JCWP „San od Tyrawki do Olszanki”
JCWP „San od Tyrawki do Olszanki” przepływa w południowej części powiatu, w kierunku
północno-wschodnim wzdłuż granicy gminy Dynów. Następnie płynie na północ przez obszar miasta
Dynów i dalej na wschód przez obszar gminy wiejskiej Dynów. Ocenę stanu JCWP wykonano na
podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym
„San – Krasice” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego), zlokalizowanym
poza obszarem powiatu rzeszowskiego, we wsi Krasice (gmina Krasiczyn) w powiecie przemyskim
(rys. 2.10). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część
wód), ocenę potencjału ekologicznego w obszarze chronionym oraz ocenę spełniania wymagań
dodatkowych, określonych dla obszaru chronionego. Parametrem biologicznym badanym w JCWP
był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie II klasy). Elementy hydromorfologiczne oraz
elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła
dobry potencjał ekologiczny i jednocześnie dobry potencjał ekologiczny w obszarze chronionym
(w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny – fitobentos). W odniesieniu do oceny spełniania
wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, stwierdzono spełnienie wymagań
dodatkowych.

Rys. 2.10. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowany w JCWP „San od Tyrawki do Olszanki”
w m. Krasice (gmina Krasiczyn, powiat przemyski), 2012 r. (źródło: [7])

4. JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów”
JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” przepływa w kierunku północno-wschodnim
przez południowo-zachodnią cześć powiatu rzeszowskiego, wzdłuż granic gmin Lubenia, Boguchwała
i Tyczyn. W dalszej części płynie przez obszar Miasta Rzeszowa w dzielnicy Zwięczyca do Zbiornika
Rzeszów. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2011
i 2013 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Wisłok – Zwięczyca” (punkt składa się
z 2 stanowisk pomiarowych i jest jednocześnie punktem monitorowania obszarów chronionych).
Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów fizykochemicznych i chemicznych
zlokalizowane jest poza obszarem powiatu rzeszowskiego, w mieście Rzeszowie w dzielnicy
Zwięczyca (teren ujęcia wody – rys. 2.11). Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów
biologicznych zlokalizowane jest w we wsi Zarzecze (gmina Boguchwała). Badania przeprowadzono
w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów
chronionych (obszary ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, obszary chronione wrażliwe na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary chronione
przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia). Ocena stanu JCWP
objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego,
ocenę potencjału ekologicznego i stanu chemicznego na obszarach chronionych oraz ocenę
spełniania wymagań dodatkowych, określonych dla obszarów chronionych. Parametrami
biologicznymi badanymi w JCWP były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy),
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makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy IV) oraz makrobezkregowce bentosowe
(wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy IV). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano
w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, w tym specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła
słaby potencjał ekologiczny (w klasyfikacji zadecydowały parametry biologiczne – makrofity oraz
makrobezkręgowce bentosowe) i dobry stan chemiczny (zaktualizowana w 2013 r. ocena w zakresie
WWA). W odniesieniu do oceny spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych, JCWP
osiągnęła analogicznie słaby potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. W związku ze słabym
potencjałem ekologicznym w obszarach chronionych, nie były spełnione podstawowe wymagania dla
obszarów Natura 2000 (wymagany co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny).
W JCWP stwierdzono spełnienie wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. JCWP nie spełniła
wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (wskaźnik decydujący – fitobentos). JCWP
nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na słaby potencjał ekologiczny, słaby potencjał ekologiczny w
obszarach chronionych oraz niespełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację komunalną.

Rys. 2.11. Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów fizykochemicznych i chemicznych, zlokalizowane
w JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” na terenie ujęcia wody w Zwięczycy (gmina miasto Rzeszów),
2012 r. (źródło: [7])

5. JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia”
JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia” przepływa w kierunku północno-zachodnim
przez obszar gminy i miasta Tyczyn, a następnie uchodzi do Zbiornika Rzeszów na terenie miasta
Rzeszowa. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r.
w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Strug - Biała” (punkt składa się z 2 stanowisk
pomiarowych i jest jednocześnie punktem monitorowania obszaru chronionego). Stanowisko
pomiarowe na potrzeby poboru elementów fizykochemicznych zlokalizowane jest na obszarze miasta
Rzeszowa (Biała – rys. 2.12), natomiast stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów
biologicznych zlokalizowane jest w m. Tyczyn. Badania przeprowadzono w ramach monitoringu
operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizacje wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę
potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę potencjału ekologicznego w obszarze
chronionym oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych, określonych dla obszaru chronionego.
Parametrem biologicznym badanym w JCWP był fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie III
klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy
fizykochemiczne, sklasyfikowano poza II klasą potencjału ekologicznego (klasyfikacja poniżej dobrego
potencjału ekologicznego), z uwagi na przekroczoną dopuszczalną średnioroczną wartość wskaźnika
zasadowość ogólna. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie
umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym (w klasyfikacji zadecydował parametr
biologiczny – fitobentos oraz wskaźnik fizykochemiczny – zasadowość ogólna). W odniesieniu do
oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, w JCWP nie były
spełnione wymagania dodatkowe (wskaźnik decydujący: fitobentos). JCWP nie osiągnęła dobrego

16

stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny, umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze
chronionym oraz niespełnione wymagania dodatkowe określone dla obszaru chronionego.

Rys. 2.12. Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów fizykochemicznych zlokalizowane w JCWP „Strug od
Chmielnickiej Rzeki do ujścia” w m. Rzeszów (gmina miasto Rzeszów), 2012 r. (źródło: [7])

6. JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka”
JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka” przepływa w kierunku północnowschodnim, a następnie wschodnim, przez obszar gminy Trzebownisko. W dalszej części płynie przez
obszar gminy Czarna w powiecie łańcuckim. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań
przeprowadzonych w latach 2011 i 2013 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Wisłok
– Czarna” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego), zlokalizowanym poza
obszarem powiatu rzeszowskiego, we wsi Czarna (gmina Czarna) w powiecie łańcuckim (rys. 2.13).
Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizacje wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część
wód), ocenę stanu chemicznego (aktualizacja 2013 r.) w zakresie wybranych wskaźników (nikiel,
trichlorometan, tetrachloroetylen), ocenę potencjału ekologicznego i analogiczną ocenę stanu
chemicznego w obszarze chronionym oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych, określonych dla
obszaru chronionego. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO
oceniony na poziomie II klasy). Elementy hydromorfologiczne oraz elementy fizykochemiczne,
sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Badane w/w elementy chemiczne odpowiadały
wymaganiom określonym dla dobrego stanu chemicznego. JCWP osiągnęła dobry potencjał
ekologiczny oraz dobry stan chemiczny i jednocześnie dobry potencjał ekologiczny i dobry stan
chemiczny w obszarze chronionym. W odniesieniu do oceny spełniania wymagań dodatkowych
określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych, stwierdzono spełnienie wymagań dodatkowych. Jednolita
cześć wód osiągnęła dobry stan.

Rys. 2.13. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowany w JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego
Wisłoka” w m. Czarna (gmina Łańcut, powiat łańcucki), 2011 r. (źródło: [7])
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7. JCWP „Mrowla”
JCWP „Mrowla” przepływa w kierunku wschodnim przez zachodnią i środkową część powiatu
(obszary gmin Świlcza, Głogów Młp. i Trzebownisko), a następnie uchodzi do Wisłoka w rejonie
miejscowości Terliczka. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych
w 2013 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Mrowla – Nowa Wieś” (punkt składa
się z 2 stanowisk pomiarowych i jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego) (rys. 2.14.). Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów fizykochemicznych zlokalizowane
jest w miejscowości Nowa Wieś (gmina Trzebownisko), natomiast stanowisko pomiarowe na potrzeby
poboru elementów biologicznych zlokalizowane jest w m. Zaczernie (gmina Trzebownisko). Badania
JCWP przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę
potencjału ekologicznego w obszarze chronionym oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych
określonych dla obszaru chronionego. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos
(wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie
potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano poza II klasą potencjału
ekologicznego (klasyfikacja poniżej dobrego potencjału ekologicznego), z uwagi na przekroczone
dopuszczalne średnioroczne wartości wskaźników: azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany. JCWP
osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny
w obszarze chronionym (w klasyfikacji zadecydowały następujące wskaźniki: fitobentos, azot
amonowy, azot Kjeldahla, fosforany). W odniesieniu do oceny spełniania wymagań dodatkowych
określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych, w JCWP nie były spełnione wymagania dodatkowe (wskaźniki
decydujące: fitobentos, azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany). JCWP nie osiągnęła dobrego stanu
z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny, umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze
chronionym oraz niespełnione wymagania dodatkowe określone dla obszaru chronionego.

Rys. 2.14. Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów biologicznych zlokalizowane w JCWP „Mrowla”
w m. Zaczernie (gmina Trzebownisko), 2013 r. (źródło: [7])

7. JCWP „Żyłka”
JCWP „Żyłka” przepływa w kierunku południowo-wschodnim przez obszar gminy Kamień,
a następnie przez obszar gminy Nowa Sarzyna w powiecie leżajskim. Ocenę stanu JCWP wykonano
na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowokontrolnym „Żyłka – Wola Zarczycka” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru
chronionego), zlokalizowanym we wsi Wola Zarzycka w gminie Nowa Sarzyna (rys.2.15). Badania
przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego (naturalna część wód), ocenę stanu
ekologicznego w obszarze chronionym oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla
obszaru chronionego. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO
oceniony na poziomie I klasy). Elementy hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne sklasyfikowano
w I klasie stanu ekologicznego. JCWP osiągnęła bardzo dobry stan ekologiczny i jednocześnie bardzo
dobry stan ekologiczny w obszarze chronionym. W odniesieniu do oceny spełniania wymagań
dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
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zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, stwierdzono spełnienie wymagań
dodatkowych.

Rys. 2.15. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Żyłka” w m. Wola Zarczycka (gmina Nowa Sarzyna,
powiat leżajski), 2013 r. (źródło: [7])

9. JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia”
JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” przepływa w kierunku północno-wschodnim przez
obszar gminy Sokołów Młp., a następnie w tym samym kierunku płynie przez obszar gminy Nowa
Sarzyna w powiecie leżajskim i uchodzi do Sanu w rejonie miejscowości Sarzyna. W granicach
administracyjnych powiatu rzeszowskiego znajduje się ok. 3 km odcinek w/w części wód. Ocenę stanu
JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2010, 2012 i 2013 w punkcie
pomiarowo-kontrolnym „Trzebośnica - Grzęba” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru
chronionego), zlokalizowanym poza obszarem powiatu rzeszowskiego, w m. Grzęba w gminie Nowa
Sarzyna (rys. 2.16).

Rys. 2.16. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” w m. Grzęba
(gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski), 2012 r. (źródło: [7])

Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego, monitoringu badawczego oraz
monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego
(silnie zmieniona część wód) ocenę stanu chemicznego w zakresie wybranych wskaźników jakości
wód (trichlorometan, trichloroetylen), ocenę potencjału ekologicznego i analogiczna ocenę stanu
chemicznego w obszarze chronionym oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla
obszaru chronionego. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był fitobentos (wskaźnik IO
oceniony na poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału
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ekologicznego. Elementy fizykochemiczne z grup 3.1.-3.5 sklasyfikowano w II klasie potencjału
ekologicznego, natomiast elementy z grupy 3.6. (fenole lotne) sklasyfikowano w I klasie potencjału
ekologicznego. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny (w klasyfikacji zadecydował
parametr biologiczny – fitobentos) i dobry stan chemiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał
ekologiczny i dobry stan chemiczny w obszarze chronionym. W odniesieniu do oceny spełniania
wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, w JCWP nie były spełnione wymagania
dodatkowe (wskaźnik decydujący: fitobentos). JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na
umiarkowany potencjał ekologiczny, umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym oraz
niespełnione wymagania dodatkowe określone dla obszaru chronionego.

Rys. 2.17. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach
wód powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 20102013 (źródło: [2], [6], [8], [17])

Badania w zakresie stanu wód podziemnych prowadzone są w ramach Państwowego
monitoringu środowiska. Wykonawcą badań, na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Badania i ocenę stanu wód
podziemnych wykonuje się dla tzw. jednolitych części wód podziemnych (JCWPd).
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Powiat rzeszowski położony jest zasadniczo na obszarze dwóch jednolitych części wód
podziemnych: Nr 127 i Nr 158. Niewielki obszar w północno-zachodniej części powiatu leży
w jednolitej części wód podziemnych Nr 126. Niewielki obszar w środkowo-zachodniej części powiatu
leży w jednolitej części wód podziemnych Nr 157. Na rys. 2.18. przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu
chemicznego jednolitej części wód podziemnych Nr 126 w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w
miejscowości Turza w 2013 r.

Rys. 2.18. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych Nr 126 w 2013 r. w punkcie
pomiarowym 1219 Turza (źródło: [2], [6], [8], [17])

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa
podkarpackiego, wykonana na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego
z 2012 r. oraz danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej w zakresie stanu ilościowego, wykazała
słaby stan wód w jednolitej części wód podziemnych Nr 126. Stan pozostałych jednolitych części wód
oceniono jako dobry.
W związku ze stwierdzeniem słabego stanu wód jednolitej części wód Nr 126, od 2013 r.
prowadzony jest monitoring operacyjny jej stanu chemicznego w 9 punktach pomiarowych: Mielec,
Nowa Dęba, Kolbuszowa, Cmolas, Przyszów, Stany, Jeziórko, Grębów i Turza.
W 2013 r. badania stanu chemicznego wód JCWPd Nr 126 na obszarze powiatu
rzeszowskiego, przeprowadzono dwukrotnie (wiosna, jesień) 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”). 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 stanu wód
podziemnych na poziomie klasy III były tlen rozpuszczony oraz azotyny. Klasyfikacja elementów
fizykochemicznych na poziomie klasy III oznacza dobry stan chemiczny wód JCWPd Nr 126 w
punkcie pomiarowym „Turza”.
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Podstawą oceny stanu chemicznego wód podziemnych było rozporządzenie w sprawie
kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008).

3.

EMISJA DO POWIETRZA I OCENA JAKOŚCI POWIETRZA

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne
w powietrzu w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka oraz pozostałe
elementy środowiska (wodę, glebę, przyrodę żywą).
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) i składniki pyłu takie jak: metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne, w tym mutagenny benzo(a)piren.
Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić można na naturalne (m. in. wybuchy wulkanów,
pożary lasów, burze piaskowe, erozja skał i gleb) oraz związane z działalnością człowieka, do których
zaliczyć należy przede wszystkim: procesy energetycznego spalania paliw i przemysłowe procesy
technologiczne, odprowadzające substancje do powietrza w sposób zorganizowany (tzw. emisja
punktowa), ogrzewanie mieszkań w sektorze komunalno-bytowym (tzw. emisja powierzchniowa),
transport (tzw. emisja liniowa).
Emisja punktowa to emisja pochodząca z emitorów dużych zakładów energetycznego spalania
paliw i zakładów przemysłowych wymagających znacznych ilości energii do procesów
technologicznych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego emisja zanieczyszczeń do
powietrza w 2013 r. z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na terenie powiatu
rzeszowskiego, wyniosła 373 Mg zanieczyszczeń gazowych (bez emisji CO 2) i 77 Mg zanieczyszczeń
pyłowych. Emisja pyłów stanowiła 4,5 %, a gazów 1,9 % emisji w skali województwa.
Na rys. 3.1. i 3.2. przedstawiono procentowy udział emisji zanieczyszczeń gazowych (bez CO 2)
i pyłowych w powiecie rzeszowskim na tle województwa podkarpackiego w 2013 r.

Rys. 3.1. Procentowy udział emisji zanieczyszczeń gazowych
z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie rzeszowskim
na tle województwa podkarpackiego w 2013 r. (źródło: [3])

Rys. 3.2. Procentowy udział emisji zanieczyszczeń pyłowych
z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie rzeszowskim
na tle województwa podkarpackiego w 2013 r. (źródło: [3])

Na rys. 3.3. i 3.4. przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO 2) i pyłowych
w województwie podkarpackim według powiatów w 2013 r.

Rys. 3.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie
podkarpackim według powiatów w 2013 r. (źródło: [3])
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Rys. 3.4. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie podkarpackim
według powiatów w 2013 r. (źródło: [3])

Emisja powierzchniowa to emisja pochodząca z niskich emitorów odprowadzających produkty
spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni szczególnie negatywnie wpływająca na jakość
powietrza w sezonie grzewczym. Stosowanie w gospodarstwach domowych niskosprawnych
i przestarzałych urządzeń i instalacji grzewczych, ich zły stan techniczny, nieprawidłowa eksploatacja
i zły stan techniczny przewodów kominowych pogarszają parametry emisji zanieczyszczeń.
Dodatkowo spalanie w domowych kotłach i piecach paliw złej jakości (węgiel o niskich parametrach
grzewczych) oraz wszelkich odpadów z gospodarstw domowych (w tym szczególnie szkodliwych gum
i plastików) powoduje emisję do atmosfery niebezpiecznych substancji. Cechą charakterystyczną
emisji powierzchniowej jest to, że emisja substancji następuje z emitorów (kominów) o małej
wysokości, co powoduje, że przy zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się
wokół miejsca ich powstawania, stając się poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym
lokalnych społeczności. Emisja powierzchniowa jest dominującym źródłem emisji pyłów
i benzo(a)pirenu, a także ważnym źródłem emisji dwutlenku siarki.

Rys. 3.5. Emisja z sektora komunalno-bytowego w Głogowie Małopolskim,
pow. rzeszowski 2013 r. (źródło: [7])

Emisja liniowa to emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem i paliwami.
Najważniejszym źródłem emisji liniowej w regionie jest transport samochodowy. Substancje
emitowane z silników pojazdów oddziaływają negatywnie na jakość powietrza szczególnie
w najbliższym otoczeniu dróg, zwłaszcza podczas tworzących się korków ulicznych. Przyczyną
zwiększonej emisji ze środków transportu jest również zły stan techniczny pojazdów i ich
nieprawidłowa eksploatacja. Emisja liniowa jest głównym źródłem emisji dwutlenku azotu i benzenu.
Również rolnictwo jest źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza (erozja eoliczna, pylenie
z pól, kompostowanie, emisje produktów rozkładu materii organicznej i hodowle zwierząt). Dodatkowo
do atmosfery dostają się zanieczyszczenia powstające podczas użytkowania pojazdów i maszyn
rolniczych oraz rozpylane pestycydy i cząstki nawozów sztucznych. Emisja z rolnictwa jest źródłem
emisji pyłów do powietrza atmosferycznego.
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi pomiary jakości powietrza
atmosferycznego na terenie województwa podkarpackiego w ramach Państwowego monitoringu
środowiska na stacjach i stanowiskach pomiarowych wchodzących w skład wojewódzkiej sieci
monitoringu powietrza. Stanowiska pomiarowe zlokalizowane są w większych miastach województwa
podkarpackiego. Lokalizację stacji monitoringu powietrza przedstawiono na rys. 3.6.
Na stacjach prowadzone są pomiary dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu,
ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, metali ciężkich w pyle PM10 (ołów, kadm, nikiel, arsen)
oraz benzo(a)pirenu w pyle PM10. Wyniki monitoringu powietrza atmosferycznego w Polsce
interpretowane są w oparciu rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu
(2012), które określa wartości dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń wybarnych substancji
w powietrzu.

Rys. 3.6. Lokalizacja stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2013 r. (źródło: [1], [17])

Na terenie powiatu rzeszowskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza
atmosferycznego. Stan powietrza na terenie powiatu określono na podstawie wyników pracy
pt. „Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2013 roku na potrzeby oceny
jakości powietrza” wykonanej przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKONOMETRIA”
Sp. z o. o. na zlecenie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki utrzymywał się w województwie
podkarpackim na niskim poziomie. Zarówno wyniki pomiarów, jak również wyniki modelowania
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, przeprowadzone w województwie podkarpackim dla
roku 2013 nie wykazały przekroczenia obowiązujących norm dla tego zanieczyszczenia.
Na terenie powiatu rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia
średniorocznego dwutlenku siarki w przedziale 2,9-12,9 μg/m3 tj. 14,5-64,5% wartości dopuszczalnej.
Na rys. 3.7. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w województwie
podkarpackim z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego dla roku 2013 na podstawie modelowania.
Również stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu utrzymywał się w województwie
podkarpackim na niskim poziomie. Dopuszczalne stężenie średnioroczne oraz 1-godzinne dwutlenku
azotu nie zostało przekroczone na żadnej stacji pomiarowej. Dotrzymanie obowiązujących norm dla
tego zanieczyszczenia potwierdziły wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem
azotu, przeprowadzone w województwie podkarpackim dla roku 2013.
Na terenie powiatu rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia
średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale 1,1-12,0 μg/m3 tj. 2,8-30,0% wartości dopuszczalnej.
Na rys. 3.8. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w województwie
podkarpackim z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego dla roku 2013 na podstawie modelowania.

24

Rys. 3.7. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])

Rys. 3.8. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])

Prowadzone w 2013 r. w województwie podkarpackim badania zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego benzenem nie wykazały przekroczenia obowiązujących norm. Dotrzymanie
obowiązujących norm dla tego zanieczyszczenia potwierdziły przeprowadzone wyniki modelowania
zanieczyszczenia powietrza benzenem.
Na terenie powiatu rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia
średniorocznego benzenu w przedziale 0,06-1,0 μg/m3 tj. 1,2-20,0% wartości dopuszczalnej. Na
rys. 3.9. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzenu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego dla roku 2013 na podstawie modelowania.
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Rys. 3.9. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])

Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 w województwie
podkarpackim wykazały przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego oraz przekroczenie
obowiązującej normy dobowej. Przekroczenia obowiązujących poziomów dopuszczalnych określonych
dla pyłu PM10 potwierdziły wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10.
Na terenie powiatu rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia
średniorocznego pyłu PM10 w przedziale 12,0-60,0 μg/m3 tj. 30,0-150,0% wartości dopuszczalnej. Na
rys. 3.10. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w województwie
podkarpackim z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego dla roku 2013 na podstawie modelowania.

Rys. 3.10. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])

W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 w województwie podkarpackim, w wyniku
modelowania określono percentyl 90,4 obrazujący wartość 36 przekroczenia stężenia dobowego. Na
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terenie powiatu rzeszowskiego percentyl 90,4 zawierał się w przedziale 20-120 μg/m3 (40,0-240,0%
normy). Na rys. 3.11. przedstawiono rozkład stężeń dobowych (percentyl 90,4) pyłu PM10
w województwie podkarpackim z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego dla roku 2013 na podstawie
modelowania.

Rys. 3.11. Rozkład stężeń dobowych pyłu PM10 (percentyl 90,4) w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])

Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 oraz wyniki modelowania
wykazały utrzymujące się nadal wysokie zanieczyszczenie powietrza pyłem PM2.5 w województwie.
Również na terenie powiatu rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały przekroczenia
dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM2,5. Stężenia te kształtowały się w przedziale 10,055,0 μg/m3 tj. 40,0-220,0% wartości dopuszczalnej. Na rys. 3.12. przedstawiono rozkład stężeń
średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 w województwie podkarpackim z uwzględnieniem powiatu
rzeszowskiego dla roku 2013 na podstawie modelowania.

Rys. 3.12. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])
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Badania zawartości benzo(a)pirenu w pyle PM10 wykazały przekroczenia wartości docelowej
we wszystkich punktach pomiarowych. Wysokie stężenia benzo(a)pirenu notowane są głównie
w okresie grzewczym. W okresie letnim stężenie benzo(a)pirenu w większości były niższe od 1 ng/m3.
Przekroczenia obowiązującego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu na znacznych
obszarach województwa, zarówno na terenach miejskich jak i wiejskich potwierdziły wyniki
modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem zawartym w pyle PM10, przeprowadzone
dla 2013 r.
Na terenie powiatu rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia
średniorocznego bezno(a)pirenu w pyle PM10 w przedziale 0,5-3,0 ng/m3 tj. 50,0-300,0% wartości
kryterialnej. Na rys. 3.13. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10
w województwie podkarpackim z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego dla roku 2013 na podstawie
modelowania.

Rys. 3.13. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10 w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów)
utrzymywał się w województwie podkarpackim na niskim poziomie. Zarówno wyniki pomiarów, jak
również wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi, przeprowadzone
w województwie podkarpackim dla roku 2013 nie wykazały przekroczeń obowiązujących norm dla tych
zanieczyszczeń.
Wyniki modelowania rozkładu stężeń średniorocznych metali ciężkich na terenie powiatu
rzeszowskiego dla roku 2013 wykazały występowanie wartości w przedziale:
1)
arsen: 0,1-2,5 ng/m3 tj. 1,7-41,7% poziomu docelowego,
2)
kadm: 0,004-1,0 ng/m3 tj. 0,08-20,0% poziomu docelowego,
3)
nikiel: 0,3-4,0 ng/m3 tj. 1,5-20,0% poziomu docelowego,
4)
ołów: 0,001-0,02 μg/m3 tj. 0,2-4,0% poziomu dopuszczalnego.
Na rys. 3.14.-3.17. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych metali ciężkich w pyle PM10
w województwie podkarpackim z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego dla roku 2013 na podstawie
modelowania.
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Rys. 3.14. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w pyle PM10 w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])

Rys. 3.15. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w pyle PM10 w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])
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Rys. 3.16. Rozkład stężeń średniorocznych niklu w pyle PM10 w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])

Rys. 3.17. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w pyle PM10 w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania (źródło: [1], [17])

4. GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady komunalne zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o odpadach (2012) oznaczają
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych
z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów
powstających w gospodarstwach domowych.
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Dane dotyczące odpadów komunalnych w powiecie zebrane zostały na podstawie sprawozdań
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanych przez wójtów
i burmistrzów do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
W 2013 r. w powiecie rzeszowskim zebrano łącznie 13 610,77 Mg odpadów komunalnych
zmieszanych, co stanowiło 6,0% ogólnej ilości odpadów komunalnych zmieszanych województwa. Na
składowisku złożono 5495,34 Mg (40,4 %).
Na rys. 4.1 przedstawiono ilości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych)
wytworzonych i poddanych składowaniu w poszczególnych powiatach województwa w 2013r.

Rys. 4.1.Wielkość zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz tych, które poddano
składowaniu w 2013 r. w województwie podkarpackim w 2013 r. według powiatów (źródło: [5])

Na terenie powiatu rzeszowskiego zebrano selektywnie i wysegregowano łącznie 4 814,67 Mg
odpadów. Największą ilość stanowiły opakowania ze szkła: 1 784,6 Mg i odpady z tworzyw sztucznych
1 136,83 Mg oraz selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji: 1 128,09 Mg. W zebranych
selektywnie i wysegregowanych odpadach 427,6 Mg stanowiły odpady wielkogabarytowe, 170,3 Mg
zużyte opony, 71,79 Mg zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. Pozostałe odpady to: odpady
metali: 42,6 Mg, tekstylia: 36,1 Mg, papier i tektura: 16,7 Mg.
Strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie rzeszowskim w 2013 r.
przedstawiono na rys. 4.2.
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Rys. 4.2. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie rzeszowskim w 2013 r. (źródło:[5])

W porównaniu do roku 2012 w 2013 r. w powiecie rzeszowskim odnotowano spadek ilości
zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o 23,4 %. Zmniejszyła się
również ilość odpadów komunalnych poddanych składowaniu na składowiskach (o 20,1 %).
Równocześnie wzrosła znacząco ilość zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych odpadów
komunalnych.
W regionie zlokalizowane są dwa składowiska odpadów komunalnych: w Sokołowie Młp.
i Dynowie. Funkcjonuje również jedyna sortownia odpadów komunalnych w Błażowej.
Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi opierają się na danych Głównego
Urzędu Statystycznego. Województwo podkarpackie należy do regionów o jednym z najniższych
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wskaźników ilości wytwarzania odpadów przemysłowych. W 2013 r. w województwie 111 zakładów
przemysłowych wytworzyło ogółem1 649,5 tys. Mg odpadów przemysłowych (13 miejsce w kraju).
Na terenie powiatu rzeszowskiego wytworzono ogółem 11,2 tys. Mg odpadów przemysłowych,
co stanowiło 0,7 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2013 r. na terenie całego
województwa podkarpackiego.
Ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w powiatach województwa podkarpackiego
w 2013 r. przedstawiono na rys. 4.3.
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Rys. 4.3. Ilości odpadów przemysłowych wytworzona w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego w
2013 r. (źródło: [3])

Większość wytworzonych odpadów przemysłowych w powiecie rzeszowskim poddano
odzyskowi (9,8 tys. Mg tj. 87,25%). Pozostałą ilość (1,4 tys. Mg) unieszkodliwiono.

5. WYNIKI BADAŃ POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W 2013 r. badania poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu rzeszowskiego
WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził na obszarze gminy Boguchwała w miejscowości Mogielnica (punkt
pomiarowy zlokalizowany w rejonie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II).
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 (2003) 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 gminy Boguchwała w 2013 r. nie
wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Pomierzona wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep (wartość charakteryzująca
oddziaływanie pól elektromagnetycznych) była niższa od wartości progu czułości sondy pomiarowej
(<0,4 [V/m]). Szczegółowe wyniki pomiarów wraz z oceną poziomów PEM na obszarze gminy
Boguchwała przedstawiono w tab. 5.1.
Tab. 5.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze gminy Boguchwała w 2013 r.
(źródło: [15], [17])

Lp.

1

Współrzędne
punktu
pomiarowego

N 49º58’43,5”
E 21º53’31,3”

Lokalizacja punktu
pomiarowego

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

Rok badań 2013
Mogielnica, rejon Szkoły
Podst. im. Jana Pawła II,
0,2+/-0,042*
36-040 Mogielnica 167

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

0,2+/-0,042

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 przyjęto połowę wartości progu czułości
sondy pomiarowej, to jest 0,2 [V/m].
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6. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 249 zakładów z terenu powiatu rzeszowskiego, co
stanowi prawie 6,5% ogólnej liczby podmiotów ujętych w ewidencji zakładów z całego województwa
podkarpackiego. Zgodnie z obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska Systemem Kontroli,
zakłady dzielą się na pięć kategorii wg kryterium ryzyka związanego ze środowiskiem:
1.
kategoria I (ryzyko najwyższe, kontrola minimum raz w roku),
2.
kategoria II (ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej),
3.
kategoria III (ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej),
4.
kategoria IV (ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej),
5.
kategoria V (pozostałe, co do zasady nie objęte planowaniem).
Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska
oceny naruszeń
stwierdzonych podczas wszystkich kontroli dokonuje się według czterostopniowej skali:
1.
kategoria 1: brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim
oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych
(np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania pomiarów),
2.
kategoria 2: naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki
korzystania ze środowiska,
3.
kategoria 3: brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie
przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania lub ograniczania skutków poważnych awarii
przemysłowych,
4.
kategoria 4: zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji
instalacji chroniących środowisko lub innymi działaniami użytkownika instalacji.
W 2013 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wykonali 61 planowych kontroli typowych z wyjazdem
w teren oraz 6 pozaplanowych, w tym interwencyjnych. Podczas 42 terenowych kontroli stwierdzono
naruszenia wymagań ochrony środowiska.
Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie w 2013 r. wykonali również 50 kontroli polegających na analizie
dokumentacji dostarczanej obligatoryjnie do Inspektoratu, zawierającej wyniki pomiarów emisji
substancji i energii do środowiska.
W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami podejmowane były działania
dyscyplinujące kontrolowane podmioty do przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Stwierdzone
w trakcie kontroli nieprawidłowości były podstawą do podjęcia przez WIOŚ w Rzeszowie
następujących działań:
1)
skierowano 36 zarządzeń pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek,
2)
skierowano 8 wystąpień do innych organów administracji publicznej,
3)
wymierzono 3 mandaty karne,
4)
zastosowano 12 pouczeń w trybie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń,
5)
wydano 9 decyzji administracyjnych wymierzających kary pieniężne,
łącznie na podstawie ustaleń 67 kontroli z wyjazdem w teren podjęto 68 działań pokontrolnych.
Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonują 3 stacje demontażu pojazdów wycofanych
z eksploatacji: Zakłady Naprawy Samochodów Sp. z o.o. w Boguchwale, Auto-Kasacja Recykling s.c.
Tadeusz Kloc, Robert Kloc w Rudnej Małej oraz AUTO-ZŁOM Sebastian Mazur w Rudnej Małej.
Wszystkie ww. podmioty zostały skontrolowane zarówno w 2013 jak i w 2014 r. W trakcie kontroli
ww. podmiotów stwierdzono naruszenia przepisów ochrony środowiska. Wobec stwierdzonych
naruszeń do kontrolowanych wystosowano zarządzenia pokontrolne. W jednym przypadku została
wymierzona administracyjna kara pieniężna w wysokości 500 zł.
Na obszarze powiatu rzeszowskiego funkcjonuje 1 zakład przetwarzania zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego EKO HYBRES Sp. z o.o. w Rogoźnicy zlokalizowany jest na terenie
Parku Naukowo-Technicznego w Rogoźnicy. W zakładzie przetwarzania zastosowano nową
technologię przetwarzania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Spółka posiada decyzje
zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku odpadów
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i innych odpadów. Podczas przeprowadzonej
kontroli w 2014 r. ustalono, że instalacja do destrukcji odpadów metodą plazmową jest w fazie
rozruchu technologicznego.
W miejscowości Przewrotne prowadzona jest rekultywacja wyrobiska pocegielnianego przez
firmę GLOBAL TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Rzeszowie. Liczne interwencje mieszkańców
spowodowały, wezwanie ww. firmy do zaniechania naruszeń ustawy o odpadach oraz warunków
zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, przez
zaprzestanie przywożenia i usunięcie z terenu wyrobiska odpadów innych niż dozwolonych posiadaną
decyzją. Egzekucję realizacji wezwania winien prowadzić Marszałek Województwa Podkarpackiego.
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Na zlecenie Marszałka Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie prowadziło badania na terenie
rekultywowanego wyrobiska.
Gmina Trzebownisko realizuje inwestycję „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi”. Oczyszczalnię eksploatuje Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej
w Trzebownisku będącym jednostką organizacyjną Gminy Trzebownisko. WIOŚ wymierzył Gminie
Trzebownisko administracyjne kary pieniężne za przekroczenia warunków dotyczących składu
ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi za lata 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013,
które zostały odroczone do dnia 4.09.2015 r. w związku z realizacją w/w inwestycji.
Gmina Głogów Małopolski realizuje przedsięwzięcie „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków w Zabajce”. Oczyszczalnię eksploatuje EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim. WIOŚ w
Rzeszowie wymierzył Gminie Głogów Małopolski administracyjne kary pieniężne za przekroczenia
warunków dotyczących składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Zabajce za lata
2010 i 2011, które zostały odroczone do dnia 21.06.2016 r. w związku z realizacją w/w inwestycji.
W latach 2013-2014 WIOŚ w Rzeszowie prowadził kontrole w ramach wojewódzkiego cyklu
kontrolnego dotyczącego sprawdzenia spełniania wymagań ochrony środowiska przez podmioty
prowadzące zakłady zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec
i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.
Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonują dwie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EURO-PARK Mielec, tj.: podstrefa Głogów Młp. (Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny
AEROPOLIS - Strefa S-2 w m. Rogoźnica, Gmina Głogów Młp) oraz podstrefa Trzebownisko
(Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS - Strefa S-1 w m. Tajęcina, Gmina
Trzebownisko). W ramach ww. cyklu kontrolnego na terenie podstrefy Głogów Młp. i podstrefy
Trzebownisko kontrole przeprowadzono w jedenastu podmiotach.
W związku z stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami w 7 podmiotach WIOŚ
w Rzeszowie podjął następujące działania:
6)
skierowano 5 zarządzeń pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek,
7)
skierowano 2 wystąpienia do Starosty Rzeszowskiego,
8)
wymierzono 3 mandaty karne,
9)
wymierzono 4 kary pieniężne z art. 200 w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach.
Podmioty, do których skierowano zarządzenia pokontrolne, w wyznaczonych terminach
poinformowały Inspektorat o sposobach wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli uchybień.
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stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
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Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
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Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
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Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Inwentaryzacja punktowych zrzutów ścieków
komunalnych i przemysłowych odprowadzanych do wód śródlądowych na obszarze województwa
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SPIS RYSUNKÓW
Rys. 2.1.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych na tle jednolitych części wód
powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu rzeszowskiego oraz miasta Rzeszowa.

Rys. 2.2.

Ilości ścieków oczyszczanych i odprowadzanych do wód powierzchniowych w powiecie rzeszowskim w latach
2009-2013.

Rys. 2.3.

Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie rzeszowskim w latach 2009-2013.

Rys. 2.4.

Schemat oceny stanu ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych.

Rys. 2.5.

Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych.

Rys. 2.6.

Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych.

Rys. 2.7.

Lokalizacja reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód
powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach
2010-2013.

Rys. 2.8.

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Łęg do Turka” w m. Wola Raniżowska (gmina Raniżów,
powiat kolbuszowski), 2012 r.

Rys. 2.9.

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowany w JCWP „Dynówka” w m. Dynów, 2012 r.

Rys. 2.10.

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowany w JCWP „San od Tyrawki do Olszanki”
w m. Krasice (gmina Krasiczyn, powiat przemyski), 2012 r.

Rys. 2.11.

Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów fizykochemicznych i chemicznych, zlokalizowane
w JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” na terenie ujęcia wody w Zwięczycy (gmina miasto
Rzeszów), 2012 r.

Rys. 2.12.

Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów fizykochemicznych zlokalizowane w JCWP „Strug od
Chmielnickiej Rzeki do ujścia” w m. Rzeszów (gmina miasto Rzeszów), 2012 r.

Rys. 2.13.

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowany w JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego
Wisłoka” w m. Czarna (gmina Łańcut, powiat łańcucki), 2011 r.

Rys. 2.14.

Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów biologicznych zlokalizowane w JCWP „Mrowla”
w m. Zaczernie (gmina Trzebownisko), 2013 r.

Rys. 2.15.

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Żyłka” w m. Wola Zarczycka (gmina Nowa Sarzyna,
powiat leżajski), 2013 r.

Rys. 2.16.

Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” w m. Grzęba
(gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski), 2012 r.

Rys. 2.17.

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach
wód powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, objętych monitoringiem
w latach 2010-2013.

Rys. 2.18.

Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych Nr 126 w 2013 r. w punkcie
pomiarowym 1219 Turza.

Rys. 3.1.

Procentowy udział emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie
rzeszowskim na tle województwa podkarpackiego w 2013 r.

Rys. 3.2.

Procentowy udział emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie
rzeszowskim na tle województwa podkarpackiego w 2013 r.

Rys. 3.3.

Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie
podkarpackim według powiatów w 2013 r.

Rys. 3.4.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie podkarpackim
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według powiatów w 2013 r.
Rys. 3.5.

Emisja z sektora komunalno-bytowego w Głogowie Małopolskim, pow. rzeszowski 2013 r.

Rys. 3.6.

Lokalizacja stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim w 2013 r.

Rys. 3.7.

Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 3.8.

Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 3.9.

Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 3.10.

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 3.11.

Rozkład stężeń dobowych pyłu PM10 (percentyl 90,4) w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 3.12.

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 w powietrzu w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 3.13.

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10 w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 3.14.

Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w pyle PM10 w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 3.15.

Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w pyle PM10 w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 3.16.

Rys. 3.17. Rozkład stężeń średniorocznych niklu w pyle PM10 w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 3.17.

Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w pyle PM10 w województwie podkarpackim
z uwzględnieniem powiatu rzeszowskiego w 2013 r. - wyniki modelowania.

Rys. 4.1.

Wielkość zebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz tych, które poddano
składowaniu w 2013 r. w województwie podkarpackim w 2013 r. według powiatów.

Rys. 4.2.

Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie rzeszowskim w 2013 r.

Rys. 4.3.

Ilości odpadów przemysłowych wytworzona w poszczególnych powiatach województwa podkarpackiego
w 2013 r.

SPIS TABEL
Tab. 2.1.

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód
powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 20102013 – ocena za 2013 r.

Tab. 5.1.

Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze gminy Boguchwała w 2013 r.
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