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WSTĘP
Podstawą sporządzenia opracowania było pismo Przewodniczącego Rady Powiatu w Strzyżowie
znak: OR-BR.0002.37.2013 z dnia 4 października 2012 r. skierowane do Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, o planowanej na dzień 30 października 2013 r. sesji Rady Powiatu
w Strzyżowie, podczas której omawiane będą m. in. informacje Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska o stanie środowiska w powiecie strzyżowskim. W związku z tym Przewodniczący Rady
zwrócił się z prośbą o przygotowanie i przedłożenie pisemnej informacji.
W opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informacji
przedstawiony został stan środowiska w powiecie strzyżowskim głównie w oparciu o dane, pozyskane
w ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w 2012 r. jak również
z przeprowadzonych przez Inspektorat w 2012 r. kontroli w zakładach korzystających ze środowiska na
terenie powiatu strzyżowskiego.
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 panują na obszarach położonych 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 STRZYŻOWSKIM

Powiat strzyżowski położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego w odległości
ok. 30 km od Rzeszowa. Zajmuje powierzchnię 504 km 2, a na jego terenie zamieszkuje 62,3 tys.
mieszkańców (stan na koniec 2012 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 liczące blisko 10 tys. mieszkańców miasto Strzyżów. Przeciętna gęstość
zaludnienia w powiecie w 2012 r. wynosiła 125 osób/km2.
Region ma charakter rolniczy. Według stanu na koniec 2011 r. użytki rolne w powiecie wynosiły
łącznie 33 465 ha. Grunty leśnie, łącznie z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi zajmują powierzchnię
14 389 ha, natomiast powierzchnia gruntów leśnych to 13 819,8 ha. Lesistość w powiecie to 27,3 %, przy
średniej lesistości dla województwa wynoszącej 37,6 %.
W końcu 2012 r. w powiecie w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3,5 tys. podmiotów
gospodarki narodowej. Działalność prowadziło 11 spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego.
Malownicze położenie regionu, duże kompleksy leśne, a także formy ochrony przyrody sprzyjają
rozwojowi turystyki i rekreacji. Wiele unikatowych zabytków dodatkowo podnosi walory turystyczne powiatu.

2. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCENA STANU WÓD
Podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę w powiecie strzyżowskim są wody
podziemne.
Główne ujęcia wód podziemnych w powiecie zlokalizowane są w gminach: Miasto i Gmina Strzyżów,
Gmina Wiśniowa oraz Gmina Frysztak.
Wody podziemne do celów produkcyjnych wykorzystywane są przez Cukierniczą Spółdzielnię
„Roksana” w Strzyżowie.
W ostatnich latach odnotowano nieznaczny spadek zużycia wody w powiecie, co przy wzroście
długości sieci wodociągowej jest pozytywnym zjawiskiem.
Na rys.2.1. przedstawiono wielkość zużycia wody ogółem w powiecie strzyżowskim w latach 20082012, natomiast na rys.2.2. przedstawiono przyrost długości sieci wodociągowej w powiecie w latach 20082012.
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Rys.2.1. Wielkość zużycia wody ogółem w powiecie strzyżowskim w latach 2008-2012 (źródło: [3])
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Rys.2.2. Długość sieci wodociągowej w powiecie strzyżowskim w latach 2008-2012 (źródło: [3])

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych w powiecie są zrzuty ścieków
komunalnych. Degradację jakości wód rzecznych powodują również zanieczyszczenia obszarowe
w postaci spływów powierzchniowych.
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 wiejskiej Strzyżów, w wodach rzeki Stobnica, stwierdza
się występowanie zjawiska eutrofizacji spowodowanej odprowadzaniem do wód zanieczyszczeń ze źródeł
komunalnych. Występowanie zjawiska eutrofizacji stwierdzono także w wodach rzeki Wisłok oraz potoku
Kopytko.
Na terenie powiatu strzyżowskiego ścieki komunalne oczyszczane są w 6 mechanicznobiologicznych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnie te eksploatowane są przez:
1.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie (oczyszczalnia
ścieków w Strzyżowie),
2.
Gmina Niebylec (oczyszczalnia ścieków w Małówce, oczyszczalnia ścieków w Lutczy),
3.
Gmina Wiśniowa (oczyszczalnia ścieków w Wiśniowej),
4.
Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku (oczyszczalnia ścieków w Pułankach),
5.
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu (oczyszczalnia ścieków w Przedmieściu Czudeckim).
Na rys.2.3. przedstawiono lokalizację oczyszczalni ścieków komunalnych w jednolitych częściach
wód powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu strzyżowskiego.
Ścieki z komunalnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarze powiatu strzyżowskiego
kierowane są do odbiorników, którymi są następujące cieki (cieki przyporządkowano do określonych
jednolitych części wód JCWP):
0.
Wisłok (jest odbiornikiem ścieków z Gminy Frysztak, Miasta i Gminy Strzyżów oraz Gminy Czudec)
- JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” oraz JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika
Rzeszów”,
1.
Szufnarówka (jest odbiornikiem ścieków z Gminy Wiśniowa) - JCWP Szufnarówka,
2.
Stobnica (jest odbiornikiem ścieków z Gminy Niebylec) - JCWP Stobnica od Łądzierza do ujścia,
3.
Gwoźnica (jest odbiornikiem ścieków z Gminy Niebylec) - JCWP Gwoźnica.
W 2012 r. z terenu powiatu strzyżowskiego odprowadzono do wód powierzchniowych łącznie
704 tys. m3 oczyszczonych ścieków komunalnych. W latach 2008-2010 obserwowano trend wzrostu ilości
oczyszczonych ścieków komunalnych, natomiast od roku 2011 widoczny jest spadek ilości oczyszczanych
ścieków. W latach 2008-2012 wybudowano w powiecie ok. 50 km kanalizacji sanitarnej.
W najbliższych latach w Gminie Strzyżów planowana jest budowa 2 komunalnych oczyszczalni
ścieków (oczyszczalnia w Wysokiej Strzyżowskiej (2013 r.) oraz oczyszczalnia w Godowej (2015 r.)).
Na rys.2.4. przedstawiono ilości ścieków komunalnych oczyszczanych i odprowadzanych do wód
powierzchniowych w powiecie strzyżowskim w latach 2008-2012, natomiast na rys.2.5. przedstawiono
długość sieci kanalizacyjnej w powiecie w latach 2008-2012.

4

Rys.2.3. Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w podziale sieci hydrograficznej na jednolite części wód
powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu strzyżowskiego (źródło: [2], [7], [8], [21])
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Rys.2.4. Ilości ścieków komunalnych oczyszczanych i odprowadzanych do wód powierzchniowych w powiecie
strzyżowskim w latach 2008-2012 (źródło: [3])
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Rys.2.5. Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie strzyżowskim w latach 2008-2012 (źródło: [3])

Badania i ocena stanu wód powierzchniowych prowadzona jest w ramach Państwowego monitoringu
środowiska. Ocena stanu wód w 2012 r. obejmuje okres 2010-2012. W wyniku zastosowania zasady
dziedziczenia ocen stanu wód, oceny z lat 2010-2011 zachowują swoją aktualność w roku 2012.
Podstawą sporządzenia oceny stanu wód było rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(2011) oraz wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, obejmujące: procedurę postępowania
przy weryfikacji oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, w oparciu o projekt nowelizacji
rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011), a także procedurę sporządzenia oceny
za rok 2012 oraz procedurę dziedziczenia oceny. Poprzez dziedziczenie oceny należy rozumieć
przeniesienie wyników oceny elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych oraz
chemicznych na kolejny rok w przypadku, gdy nie były one objęte monitoringiem. Dziedziczenie oceny jest
procesem
aktualizacji
wykonanej
oceny
o
wyniki
uzyskane
w kolejnym roku realizacji Państwowego monitoringu środowiska w zakresie wód powierzchniowych.
Ponadto podstawą sporządzenia oceny były:
1. Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (2002),
2. Rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące
środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (2002).
W latach 2010-2012 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 2010 r.),
2.
JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” (ocena na podst. badań przeprowadzonych
w latach 2011-2012),
3.
JCWP „Stobnica od Łądzierza do ujścia” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych
w 2011 r.),
4.
JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” (ocena na podst. badań przeprowadzonych
w latach 2011-2012).
Na rys.2.6. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód
powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu strzyżowskiego, objętych monitoringiem
w latach 2010-2012.
W tab.2.1. przedstawiono dane charakterystyczne oraz ocenę stanu/potencjału ekologicznego,
ocenę stanu chemicznego wraz z oceną stanu jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych
na terenie powiatu strzyżowskiego w latach 2010-2012. Wykonana ocena uwzględnia ocenę spełniania
wymagań określonych dla obszarów chronionych wyznaczonych w jednolitych częściach wód.
Prezentowana ocena stanu wód jest oceną jednolitych części wód monitorowanych przez WIOŚ
w Rzeszowie w latach 2010-2012.
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Rys.2.6. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych
przepływających przez obszar powiatu strzyżowskiego, objętych monitoringiem w latach 2010-2012
(źródło: [2], [7], [8])
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Program monitoringu

1

Nazwa i kod
punktu
pomiarowokontrolnego

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE

Silnie zmieniona JCW (T/N)

Nazwa i kod
Lp. ocenianej jednolitej
części wód (JCW)

Typ abiotyczny

Tab.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w monitorowanych jednolitych częściach wód rzecznych w 2012 r. na obszarze powiatu
strzyżowskiego (na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2010-2012) (źródło: [20])
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Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny, T – tak (silnie zmieniona JCW), N – nie (naturalna JCW)
IFPL - wskaźnik fitoplanktonowy,
IO - Multimetryczny Indeks Okrzemkowy,
MIR - Makrofitowy Indeks Rzeczny,
MMI - wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych,
Klasa elementów BIOL - klasa elementów biologicznych,
Klasa elementów HYMO - klasa elementów hydromorfologicznych,
Klasa elementów FCH - klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5),
Klasa elementów FCH-SZ - klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (gr. 3.6),
Monitoring obszarów chronionych:
MOEU - obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (czerwone tło – wymagania niespełnione),
MORY - obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) - (niebieskie tło – wymagania spełnione),
MORY - obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb) - (czerwone tło – wymagania niespełnione),
MOPI – obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia - (czerwone tło – wymagania niespełnione),
OCENA ŁĄCZNA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ NA OBSZARCH CHRONIONYCH: TAK – wymagania spełnione, NIE – wymagania niespełnione

8

Objaśnienia do oceny
stan / potencjał ekologiczny
potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny
BARDZO DOBRY

stan bardzo dobry /
potencjał maksymalny

DOBRY

stan / potencjał dobry

UMIARKOWANY

stan / potencjał
umiarkowany

UMIARKOWANY

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

DOBRY I POWYŻEJ
DOBREGO

stan chemiczny
DOBRY
PSD_sr
PSD_max
PSD

DOBRY

stan dobry
przekroczone stężenia
średnioroczne
przekroczone stężenia
poniżej stanu dobrego
maksymalne
przekroczone stężenia
średnioroczne
i maksymalne
stan
stan dobry

ZŁY
stan zły
Podstawa oceny:
1.
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),
2.
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),
3.
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. z 2002 r. Nr 176, poz. 1455),
4.
Wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska w sprawie:
- wykonania weryfikacji oceny jednolitych części wód powierzchniowych (rzek, zbiorników zaporowych, wód przejściowych i przybrzeżnych) za lata 2010 i 2011,
- sporządzenia oceny dla jcw ww. kategorii za rok 2012. Warszawa 2013 r.
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Komentarz do oceny jednolitych części wód przedstawionej w Tab.2.1
1. JCW Kopytko
JCW „Kopytko” wpływa na teren powiatu strzyżowskiego w jego południowej części, ok. 4,5 km
na południe od miejscowości Wysoka Strzyżowska w gminie Strzyżów. Ocenę stanu JCW wykonano
na podstawie badań przeprowadzonych w 2010 r. w ppk „Kopytko – Wysoka Strzyżowska” (rys.2.7)
w ramach monitoringu operacyjnego. Ocena stanu JCW objęła ocenę stanu ekologicznego (naturalna
część wód), ocenę stanu ekologicznego na obszarach chronionych (obszary chronione wrażliwe na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz obszary ochrony
gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb), a także wynikową ocenę stanu wód. Parametrem
biologicznym badanym w JCW był fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy). Elementy
hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne
sklasyfikowano na poziomie I klasy stanu ekologicznego. JCW osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny
(w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny). W odniesieniu do oceny spełniania wymagań
określonych dla obszarów chronionych, JCW osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny i nie spełniła
wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. JCW nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi
na umiarkowany stan ekologiczny oraz niespełnione wymagania określone dla obszarów chronionych.

Rys.2.7. Stanowisko badawcze monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowane w JCWP „Kopytko”
w m. Wysoka Strzyżowska (gmina Strzyżów), 2010 r. (źródło: [1])

2. JCW Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy
JCW „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” wpływa na teren powiatu strzyżowskiego w jego
zachodniej części w rejonie miejscowości Widacz i Twierdza w gminie Frysztak. Ocenę stanu JCW
wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk „Wisłok - Dobrzechów” (rys.2.8) w latach
2011-2012 w ramach monitoringu operacyjnego. W roku 2012 badania obejmowały tylko substancje
z grupy WWA. Ocena stanu JCW objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód),
ocenę stanu chemicznego (wg danych z roku 2012), ocenę potencjału ekologicznego na obszarach
chronionych (obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
ze źródeł komunalnych oraz obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb), a
także wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi badanymi w JCW były: fitobentos
(wskaźnik IO oceniony na poziomie IV klasy) oraz ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie II
klasy). Badania i ocena ichtiofauny zostały wykonane przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w
Olsztynie. Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy
fizykochemiczne sklasyfikowano na poziomie II klasy potencjału ekologicznego. JCW osiągnęła słaby
potencjał ekologiczny (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny - fitobentos) oraz dobry stan
chemiczny (zaktualizowana w 2012 r. ocena w zakresie WWA). W odniesieniu do oceny spełniania
wymagań określonych dla obszarów chronionych, JCW osiągnęła słaby potencjał ekologiczny. JCW nie
spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (wskaźnik decydujący – fitobentos). Nie
spełnione były również wymagania określone dla obszarów ochrony gatunków ryb (przekroczone normy
dla wskaźnika azot amonowy). JCW nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na słaby potencjał ekologiczny
oraz niespełnione wymagania określone dla obszarów chronionych.
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Rys.2.8. Stanowisko badawcze monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowane w JCWP „Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy” w m. Dobrzechów (gmina Strzyżów), 2011 r. (źródło: [1])

3. JCW Stobnica od Łądzierza do ujścia
JCW „Stobnica od Łądzierza do ujścia” wpływa na teren powiatu w południowej jego części,
ok. 3 km na południowy-wschód od miejscowości Lutcza w gminie Niebylec. Ocenę stanu JCW
wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w ppk „Stobnica - Godowa” (rys.2.9) w 2011 r.
w ramach monitoringu operacyjnego. Ocena stanu JCW objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie
zmieniona część wód), ocenę potencjału ekologicznego na obszarach chronionych (obszary chronione
wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz
obszary ochrony gatunków ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb), a także wynikową ocenę stanu
wód. Parametrem biologicznym badanym w JCW był fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie IV
klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego Elementy
fizykochemiczne sklasyfikowano na poziomie II klasy potencjału ekologicznego. JCW osiągnęła słaby
potencjał ekologiczny (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny).
W odniesieniu do oceny spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych, JCW
osiągnęła słaby potencjał ekologiczny. JCW nie spełniła wymagań określonych dla obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych (wskaźnik decydujący – fitobentos). Nie spełnione były również wymagania określone dla
obszarów ochrony gatunków ryb (przekroczone normy dla wskaźnika fosfor ogólny). JCW nie osiągnęła
dobrego stanu z uwagi na słaby potencjał ekologiczny oraz niespełnione wymagania określone dla
obszarów chronionych.

Rys.2.9. Stanowisko badawcze monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowane w JCWP „Stobnica od
Łądzierza do ujścia” w m. Godowa (gmina Strzyżów), 2011 r. (źródło: [1])
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4. JCW Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów
JCW „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” przepływa przez obszar miasta Strzyżów, od
ujścia rzeki Stobnica w kierunku północno-wschodnim, a następnie w kierunku południowo-wschodnim
do granicy miasta. W dalszej części płynie wzdłuż granic miasta na północy-zachód, wpływa na teren
gminy wiejskiej Strzyżów w rejonie miejscowości Żarnowa, a następnie na teren gminy Czudec
w rejonie miejscowości Zaborów. Ocenę stanu JCW wykonano na podstawie badań przeprowadzonych
w latach 2011-2012 w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Wisłok – Zwięczyca” (rys.2.10), zlokalizowanym
poza obszarem powiatu strzyżowskiego, w mieście Rzeszowie (punkt reprezentatywny dla oceny
wskazanej JCW). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego
oraz badawczego (monitoring badawczy w zakresie WWA w 2012 r.). Ocena stanu JCW objęła ocenę
potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego (wg danych z roku
2012), ocenę potencjału ekologicznego na obszarach chronionych (obszary chronione wrażliwe na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary chronione
przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, obszary ochrony gatunków
ryb (wody przeznaczone do bytowania ryb), a także wynikową ocenę stanu wód. Parametrami
biologicznymi badanymi w JCW były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy), 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. JCW osiągnęła słaby potencjał
ekologiczny (w klasyfikacji zadecydowały parametry biologiczne – makrofity oraz makrobezkręgowce
bentosowe) i dobry stan chemiczny (zaktualizowana w 2012 r. ocena w zakresie WWA). W odniesieniu
do oceny spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych, JCW osiągnęła słaby potencjał
ekologiczny. JCW nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (wskaźnik
decydujący – fitobentos). Nie spełnione były również wymagania określone dla obszarów chronionych
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (w klasyfikacji
decydowały następujące wskaźniki jakości wód: zawiesina ogólna, BZT 5, amoniak, liczba bakterii grupy
Coli typu kałowego). JCW nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na słaby potencjał ekologiczny oraz
niespełnione wymagania określone dla obszarów chronionych.

Rys.2.10. Stanowisko badawcze monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowane w JCWP „Wisłok od Stobnicy
do Zbiornika Rzeszów” w m. Rzeszów – dzielnica Zwięczyca (Miasto Rzeszów), 2011 r. (źródło: [1])

Z przedstawionej oceny wynika, że monitorowane w latach 2010-2012 jednolite części wód,
przepływające przez teren powiatu strzyżowskiego nie osiągnęły stanu dobrego.
Na rys.2.11. przedstawiono wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych
przepływających przez obszar powiatu strzyżowskiego, objętych monitoringiem w latach 2010-2012.
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Rys.2.11. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu
strzyżowskiego, objętych monitoringiem w latach 2010-2012 (źródło: [2], [7], [8], [20])

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.
System obserwacji monitoringowych wód podziemnych obejmuje zwykłe (słodkie) wody
podziemne o zawartości substancji rozpuszczonych (mineralizacji) poniżej 1000 mg/l. Badania dotyczą
w szczególności wód gruntowych o zwierciadle swobodnym, a więc tych, które pozostają pod
największą presją czynników zewnętrznych zarówno o charakterze naturalnym jak
i antropogenicznym. Specyficzna grupa naturalnych wód podziemnych jakimi są wody lecznicze,
termalne i solanki zaliczana jest do kopalin podstawowych i podlega odrębnym przepisom prawnym.
Badania i ocenę stanu chemicznego wód podziemnych wykonuje się dla tzw. jednolitych części
wód podziemnych (JCWPd), definiowanych jako „(…) określona objętość wód podziemnych
występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych”. W granicach
administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest siedem jednolitych części wód
podziemnych w obszarze dorzecza Wisły (w całości lub w części) o numerach 109, 126,139, 157, 158 i

13

160 oraz jednolita część wód podziemnych o numerze 159, która znajduje się w obszarze dorzecza
Dniestru.
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). Na rys.2.12. przedstawiono położenie
powiatu strzyżowskiego na tle jednolitych części wód podziemnych.

Rys.2.12. Położenie powiatu strzyżowskiego na tle obszarów jednolitych części wód podziemnych
(źródło: [2], [7])

Ocena stanu chemicznego wód w/w jednolitych części wód podziemnych została
przeprowadzona na podstawie badań wykonanych w 2012 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 zarówno na terenie jak i poza obszarem powiatu
strzyżowskiego.
Ocenę stanu chemicznego JCWPd Nr 157 przeprowadzono na podstawie analizy wyników badań
uzyskanych w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach: Brzeżanka
(nr otw.145), Widacz (nr otw.1234) i Strzyżów (nr otw.1879).
Ocenę stanu chemicznego JCWPd Nr 158 przeprowadzono na podstawie analizy wyników badań
uzyskanych w 7 punktach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach: Mokłuczka
(nr otw.147), Trepcza (nr otw.1193), Sanok (nr otw.393), Bezmiechowa Górna (nr otw.1028), Radoszyce
(nr otw.396), Bystre (nr otw.151) i Rabe (nr.otw.1878).
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Analiza wyników badań wód podziemnych uzyskanych w 2 punktach pomiarowych jednolitych
części wód Nr 157: Widacz (1234) i Strzyżów (1879) wykazała dobry stan chemiczny, natomiast wodę
w punkcie pomiarowym Brzeżanka (145) charakteryzował słaby stan chemiczny.
Wody w pięciu punktach pomiarowych JCWPd Nr 158 były w dobrym stanie chemicznym.
Obejmowały one punkty zlokalizowane w miejscowościach: Trepcza (1193), Sanok (393),
Bezmiechowa Górna (1028), Radoszyce (396) i Bystre (151) a wody podziemne w punktach
pomiarowych zlokalizowanych w miejscowościach Mokłuczka (147) i Rabe (1878) charakteryzowały się
słabym stanem chemicznym.
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
ATMOSFERYCZNEGO
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 2012 r. z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na terenie powiatu strzyżowskiego,
wyniosła 18 Mg zanieczyszczeń gazowych (bez emisji CO 2) i 7 Mg zanieczyszczeń pyłowych. Emisja
pyłów stanowiła 0,4 %, a gazów 0,1 % emisji w skali województwa. Powiat strzyżowski zajął 20 miejsce
w emisji pyłów i 21 w emisji gazów w województwie. W porównaniu do roku poprzedniego emisja
zanieczyszczeń gazowych zmalała o 7 Mg, a pyłowych o 2 Mg w skali roku.
Na rys.3.1. i 3.2. przedstawiono procentowy udział emisji zanieczyszczeń gazowych (bez CO2)
i pyłowych w powiecie strzyżowskim na tle województwa podkarpackiego w 2012 r.
powiat
strzyżowski
0,1%

powiat
strzyżowski
0,4%

województwo
podkarpackie
99,9%

województwo
podkarpackie
99,6%

Rys.3.1. Procentowy udział emisji zanieczyszczeń
gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych
w powiecie strzyżowskim na tle województwa
podkarpackiego w 2012 r. (źródło: [3])

Rys.3.2. Procentowy udział emisji zanieczyszczeń
pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie
strzyżowskim na tle województwa podkarpackiego
w 2012 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 2012 r.
Wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń gazowych do powietrza, w rozbiciu na podstawowe
zanieczyszczenia w 2012 r. przedstawiała się następująco: dwutlenek siarki 6 Mg, tlenki azotu 4 Mg,
tlenek węgla 7 Mg.
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Rys.3.3. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie
podkarpackim według powiatów w 2012 r. (źródło: [3])

Rys.3.4. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie podkarpackim
według powiatów w 2012 r. (źródło: [3])

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. Na stacjach tych 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 niektórych
substancji w powietrzu.
Na terenie powiatu strzyżowskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza
atmosferycznego. Stan powietrza na terenie powiatu określono na podstawie wyników pracy wykonanej
przez „EKONOMETRIA” Sp. z o. o. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pt.
„Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015,2020 na podstawie modelowania z
wykorzystaniem wskaźników emisyjnych”.
Jakość powietrza na terenie powiatu strzyżowskiego, w zakresie podstawowych zanieczyszczeń,
przedstawia się następująco:
1.
dwutlenek siarki: 4,4-5,8 µg/m3 (22,0-29,0 % wartości dopuszczalnej ustalonej na poziomie
20 µg/m3 normowanej jedynie ze względu na ochronę roślin),
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dwutlenek azotu: 5,9-8,0 µg/m3 (14,75-20,0 % wartości dopuszczalnej ustalonej na poziomie
40 µg/m3),
3.
pył PM10: 20,3-25,0 µg/m3 (50,75-62,5 % wartości dopuszczalnej ustalonej na poziomie
40 µg/m3),
4.
pył PM2,5: 15,7-18,6 µg/m3 (62,8-74,4 % wartości dopuszczalnej ustalonej na poziomie
25 µg/m3),
Na rys.3.5.-3.8. przedstawiono maksymalne średnioroczne stężenia podstawowych
zanieczyszczeń na terenie gmin powiatu strzyżowskiego.
2.
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Rys.3.5. Maksymalne średnioroczne stężenia dwutlenku siarki na terenie powiatu strzyżowskiego
z podziałem na gminy (źródło: [22])
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Rys.3.6. Maksymalne średnioroczne stężenia dwutlenku azotu na terenie powiatu strzyżowskiego
z podziałem na gminy (źródło: [22])
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Rys.3.7. Maksymalne średnioroczne stężenia pyłu PM10 na terenie powiatu strzyżowskiego
z podziałem na gminy (źródło: [22])
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Rys.3.8. Maksymalne średnioroczne stężenia pyłu PM2,5 na terenie powiatu strzyżowskiego
z podziałem na gminy (źródło: [22])

Maksymalne stężenia średnioroczne podstawowych zanieczyszczeń kształtowały się poniżej
wartości kryterialnych określonych w w/w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu.

4. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Odpady komunalne zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o odpadach 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.
Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi zebrane zostały na podstawie sprawozdań
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanych przez wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast z terenu całego województwa do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka
Województwa Podkarpackiego.
Ze zgromadzonych danych wynika, że w 2012 r. z terenu powiatu strzyżowskiego zebrano łącznie
2 218,7 Mg odpadów komunalnych zmieszanych, co stanowiło 0,65 % ogólnej ilości odpadów
komunalnych zmieszanych zebranych w województwie.
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Na terenie powiatu strzyżowskiego w 2012 r. zebrano selektywnie i wysegregowano ze
zmieszanych odpadów komunalnych łącznie 1 240,42 Mg odpadów. Opakowania ze szkła stanowiły
największą ilość w ww. odpadach - 524,5 Mg (42,3%), opakowania z tworzyw sztucznych to 226,7 Mg
(18,3 %), 219,9 Mg (17,7 %) stanowił zmieszane odpady opakowaniowe, a papier i tektura 79,8 Mg
(6,4 %). Pozostałe zebrane selektywnie odpady to: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
64,5 Mg (5,2 %), odpady wielkogabarytowe 64,5 Mg (5,2%), zużyte opony 31,7 Mg (2,6%) i opakowania
z metali 28,8 Mg (2,3 %).
Na rys.4.1 przedstawiono strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie
i wysegregowanych z odpadów komunalnych zmieszanych w 2012 r. na terenie powiatu strzyżowskiego
.
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Rys.4.1. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych ze zmieszanych odpadów
komunalnych w powiecie strzyżowskim w 2012 r. (źródło: [6])

5. WYNIKI BADAŃ POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Badania i ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonywana jest w ramach
systemu Państwowego monitoringu środowiska. W 2012 r. WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu
strzyżowskiego badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadził w mieście Strzyżowie
(punkt pomiarowy zlokalizowany przy ul. Daszyńskiego) oraz w miejscowości Frysztak (punkt
pomiarowy zlokalizowany na Placu Św. Floriana).
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 2012 r.
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 2012 r. przedstawiono w tab.5.1.
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Tab.5.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu strzyżowskiego
w 2012 r. (źródło: [20])

Lp.

Współrzędne
punktu
pomiarowego

Lokalizacja
punktu
pomiarowego

1

N 49º52’14,8”
E 21º47’13,6”

Strzyżów, Rynek,
ul. Daszyńskiego

2

N 49º50’03,5”
E 21º36’38,4”

Frysztak, Plac Św.
Floriana

Poziom pola
elektromagnetycznego
(wartość składowej
elektrycznej pola Ep
[V/m]
0,20+/-0,04*

0,20+/-0,04*

Ocena
poziomów PEM

Dopuszczalna
wartość
składowej
elektrycznej
pola Ep [V/m]

< 0,4 [V/m]
(poniżej progu
czułości sondy
pomiarowej)

7,0

* UWAGA ! Zgodnie z wytycznymi GIOŚ, w przypadku uzyskania wyników pomiarów na poziomie poniżej progu czułości sondy pomiarowej, na
potrzeby obliczeń średniej arytmetycznej wartości składowej elektrycznej PEM, jako wynik pomiaru przyjmuje się wartość połowy progu czułości
sondy pomiarowej.

6. PRZYRODA
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 leśnych rezerwatach przyrody: „Góra Chełm” w gminie Frysztak oraz
„Wielki Las” w gminie Czudec.
Czarnorzecko–Strzyżowski Park Krajobrazowy utworzony został 4 kwietnia 1993 r. na mocy
rozporządzeń wojewodów rzeszowskiego, tarnowskiego i krośnieńskiego. Obejmuje łącznie 25 784 ha,
a powierzchnia jego otuliny to 34 394 ha. Obejmuje makroregion Pogórza Środkowobeskidzkiego,
mezoregion: Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie i Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską a na powiat
strzyżowski przypada 12 220 ha (24,28 % powierzchni ogólnej powiatu). Park obejmuje tereny leżące
na pograniczu Pogórza Strzyżowskiego i Dynowskiego. Najwyższe partie Pogórzy wchodzące w skład
parku porastają lasy bukowo-jodłowe, należące do regla dolnego, piętra charakterystycznego dla pasm
beskidzkich. Interesującym elementem krajobrazu jest przełom Wisłoka, który tworzy tzw. Bramę
Frysztacką a także częste wychodnie skalne piaskowców uformowane w formie ciekawych
i malowniczych ostańców. Są one chronione w formie pomników przyrody i rezerwatów przyrody
(np ” Herby”). Walory krajobrazowe tego rejonu wynikają z unikatowej budowy geologicznej,
interesującej rzeźby terenu, występowania cennych zbiorowisk roślinnych jak również bogatej fauny.
Charakterystyczną cechą flory i fauny tego terenu jest przenikanie się wzajemne elementów górskich
i niżowych. Z gatunków roślin chronionych występują; buławnik wielokwiatowy i mieczolistny, kukułka
(storczyk) plamista i szerokolistna, pióropusznik strusi, storczyk samczy. W parku żyje 140 gatunków
kręgowców chronionych i liczne gatunki rzadkie umieszczone w „Polskiej czerwonej Księdze Zwierząt”,
takie jak traszka karpacka, bocian czarny, orlik krzykliwy, wilk, wydra czy ryś.
Z bezkręgowców spotyka się tu chronionego chrząszcza jelonka rogacza, 26 gatunków biegaczy,
19 gatunków trzmieli oraz szereg rzadkich motyli podlegających ochronie - pazia żeglarza, pazia
królowej czy tęczowca.
Leśny Rezerwat Przyrody „Góra Chełm” usytuowany jest na Pogórzu Strzyżowskim. Leży na
terenie miejscowości Stępina i Jaszczurowa (gminy: Frysztak i Wiśniowa), w Nadleśnictwie Strzyżów,
Leśnictwo Cieszyna, w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Powierzchnia rezerwatu to
155,40 ha obejmuje przede wszystkim: las bukowo-jodłowy, zbiorowisko grądów oraz łęgów
podgórskich. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie lasów bukowych porastających górę Chełm
(528 m n.p.m.) oraz wspaniałych terenów źródliskowych (w tym wód mineralnych). W rezerwacie
występują rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, kruszczyk siny, listera jajowata,
gnieźnik leśny. Dogodne warunki życia znalazło tu wiele gatunków zwierząt: sarny, dziki, borsuki,
jastrzębie, krogulce, sowy uszate, grubodzioby. Ciekawostką rezerwatu jest wyrobisko po
nieistniejącym kamieniołomie odsłaniające interesujące stadium budowy geologicznej tego terenu.
Leśny Rezerwat Przyrody „Wielki Las” należy geograficznie do Pogórza Strzyżowskiego
i położony jest na wysokości 350-400 m n.p.m. w miejscowości Pstrągowa, gmina Czudec. Rezerwat
obejmuje 70,75 ha powierzchni, którą w całości stanowi las zarządzany przez Nadleśnictwo Strzyżów.
Chroni on jeden z najpiękniejszych drzewostanów bukowych tutejszego Pogórza. Nasiona z tego
drzewostanu, których część przechowuje się w Leśnym Banku Genów w Kostrzycy, przeznaczone są
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do produkcji sadzonek na szczególnie piękne uprawy leśne, aby wyhodować dla następnych pokoleń
równie piękne lasy. Do najcenniejszych roślin występujących w rezerwacie należą: buławnik
mieczolistny, gnieźnik leśny, kłokoczka południowa, obrazek alpejski.

Rys.6.1. Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy (źródło: [1])

Rezerwat Przyrody Nieożywionej „Herby”o powierzchni 145,85 ha, zlokalizowany jest na
pograniczu gmin Wiśniowa i Frysztak w miejscowościach Podlesie i Jazowa. Ciekawe wychodnie skalne
umiejscowione na grzbiecie pasma Herbów, porośniętego lasami grabowymi i buczyną. Ochroną objęte
są oryginalne form skalne - piaskowców istebniańskich - w formie 7 zwartych ciągów skałek,
dochodzących do 5 metrów wysokości oraz dobrze wykształconych i zachowanych zbiorowisk żyznej
buczyny karpackiej, porastających grzbiet ,,Herbów” jak również malowniczy przełom Wisłoka - „Brama
Karpacka”. Występują tu także liczne chronione i górskie gatunki roślin; m.in. podrzeń żebrowiec,
paprotka zwyczajna, śnieżyca wiosenna, wawrzynek wilczełyko.
Hyżnieńsko-Gwoźnicki Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został 14 lipca 1992 r. na
mocy rozporządzenia wojewody Rzeszowskiego. Zajmuje powierzchnię 24 011 ha na południowozachodniej części Pogórza Dynowskiego. Rosną tu grądy i buczyna karpacka, a w dolinach rzecznych
pozostałości lasów łęgowych.
Strzyżowsko-Sędziszowski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został 12 lipca
1992 r. rozporządzeniem Wojewody Rzeszowskiego i zajmuje powierzchnię 14 312 ha.
Charakterystyczną cechą tego Obszaru jest obecność pokrywy lessowej w jego północnej części oraz
strefy przejściowej do pokrywy z utworów fliszowych w południowej części. Spotyka się tu wilgotne łąki
z ostrożniem oraz z rajgrasem wyniosłym.
Według stanu na koniec 2011 r. na terenie powiatu strzyżowskiego było 28 pomników przyrody.
Pomniki przyrody znajdują się m. in. w Wiśniowej: park przy dworze Mycielskich, Strzyżowie: dęby przy
pałacu Konopków, Babicy: najstarsza lipa Podkarpacia przy pałacu Jarochowskich, Kozłówku: lipy,
Połomi: lipy, w Czudcu: park przy dworze Grabińskich.
Na terenie powiatu strzyżowskiego wyznaczone zostały i zatwierdzone decyzją Komisji
Europejskiej 3 Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk: Klonówka, Ostoja Czarnorzecka, Wisłok Środkowy
z dopływami.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Klonówka jest to obszar o powierzchni 136,7 ha,
obejmujący tereny gminy Frysztak. Tworzy go zwarty kompleks leśny porastający pasmo Klonowej
Góry, rozciągające się pomiędzy Stępiną na wschodzie i Kamienną Górą na zachodzie. Od południa
jest ograniczony doliną Jeleniego Potoku z miejscowościami Huta Gogołowska i Kamienna Góra, a od
północy rozległym obszarem zabudowanym wsi Jaszczurowa. Obszar obejmują zalesione pasmo
Klonowej Góry jest najdalej na północny zachód wysuniętą częścią Czarnorzecko-Strzyżowskiego
Parku Krajobrazowego. Podłoże geologiczne stanowią: warstwy gezowe i piaskowce grodziskie,
warstwy lgockie, łupki cieszyńskie górne. W pokrywie glebowej dominują gleby brunatne kwaśne
i płowe. Lasy iglaste zajmują jedynie 2 % powierzchni obszaru (północno-wschodnia część obszaru),
lasy liściaste (żyzna buczyna karpacka w formie podgórskiej i reglowej na szczytach) - 55 %, a mieszane
– 43 %. Obrzeża kompleksu zajmuje grąd subkontynentalny, a doliny cieków porastają łęgi - głównie
podgórski łęg jesionowy. Obszar ma znaczenie przede wszystkim dla ochrony buczyn. Znajduje się tu
również populacja kumaka górskiego i traszki karpackiej.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja Czarnorzecka (PLH 180027) jest to obszar
o powierzchni 989,6 ha, obejmujący zwarty kompleks leśny porastający najwyższe wzniesienie Pogórza
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Dynowskiego: pasmo Suchej Góry (585 m n.p.t.) oraz pasmo Królewskiej Góry (554 m n.p.t.). W podłożu
występują utwory płaszczowiny magurskiej. W obrębie rozległej wychodni piaskowców ciężkowickich,
ciągnącej się od ruin zamku Kamieniec po Sokoli Grzbiet (542 m p.p.t.), wznoszący się nad
Czarnorzekami powstały jaskinie erozyjno-wietrzeniowe. Największe ich skupienie chronione jest w
rezerwacie „Prządki”. W nieczynnych sztolniach i na strychu cerkwi w Rzepniku znajdują się zimowiska
nietoperzy - gatunków z Dyrektywy Siedliskowej (nocka i mopka). Tereny Ostoi Czrnorzeckiej
zlokalizowane są na obszarze 3 powiatów: brzozowskiego (gmina Jasienica Rosielna), krośnieńskiego
(gminy: Korczyna i Wojaszówka) oraz strzyżowskiego (gminy Strzyżów, Frysztak i Wiśniowa). Ostoja
od strony południowej góruje nad Kotliną Jasielsko-Krośnieńską z rozległą doliną Wisłoka, od północy
i północnego zachodu otoczony jest przez inne pasma Pogórza Dynowskiego - Czarny Dział (G. Kiczora
516 m n.p.m.), Pasmo Brzeżanki (477 m n.p.m.) i Pasmo Jazowej (Czarnówka 492 m n.p.m.),
oddzielone dolinami potoków: Kopytko (m. Węglówka) i Krościenka (m. Krasna). 95 % powierzchni ostoi
zajmują cenne siedliska leśne z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (uboga buczyna karpacka, kwaśna
buczyna, jedliny, podgórski łęg jesionowy, bagienna olszyna górska i 0,25 ha jaworzyny z języcznikiem
wykształconej na stromym stoku opadającym do potoku Marcinek). Stanowisko ma istotne znaczenie
dla ochrony siedliska jaworzyny z języcznikiem.
Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Wisłok Środkowy z dopływami (PLH 180030) obejmuje
rzekę Wisłok od zbiornika Besko do Rzeszowa wraz z rzeką Stobnicą od mostu w miejscowości
Domaradz. Brzegi Wisłoka porośnięte wąskim pasem zadrzewień. Wody śródlądowe zajmują 9 %
powierzchni, siedliska rolnicze 53 % powierzchni, siedliska łąkowe i zaroślowe 31 %, a leśne tylko 1 %.
W Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej wymieniono tu 4 cenne siedliska, zaś z załącznika II Dyrektywy
Siedliskowej stwierdzono występowanie ponad 30 gatunków ryb, takich jak: minóg strumieniowy, kiełb
białopłetwy, kiełb Kesslera. Łąki w dolinie rzeki Stobnicy, od mostu w Domaradzu do mostu w Lutczy są
miejscem występowania wielu płazów oraz licznych bezkręgowców, a także miejscem gniazdowania
i żerowania bociana białego. Stwierdzono również występowanie cennych roślin: czosnku kątowego,
zimowita jesiennego, mieczyka dachówkowatego, pierwiosnka wyniosłego oraz cebulicy dwulistnej.
Obszary chronione obejmują tereny gmin powiatu strzyżowskiego położone wzdłuż przebiegu Wisłoka
i jego dopływów.

7.TURYSTYKA , REKREACJA, AGROTURYSTYKA I ŻYWNOŚĆ EKOLOGICZNA
Obszar powiatu posiada znaczące walory turystyczne co sprawia, że jest terenem rekreacyjnym
i stanowi bazę wypadową dla mieszkańców okolicznych ośrodków miejskich do krótkiego wypoczynku,
sobotnio-niedzielnego (wyciągi narciarskie, kąpieliska, usługi agroturystyczne). Malownicze położenie
powiatu z nieskażonym naturalnym środowiskiem, unikatowymi formami przyrodniczymi i licznymi
zabytkami sprzyjają pieszym i rowerowym wycieczkom.
Warunki glebowe, struktura gospodarstw rolnych, których przeciętna wielkość wynosi 3,0 ha,
nadmiar siły roboczej, stwarzają szczególnie korzystne warunki dla rozwoju pracochłonnych form
produkcji rolniczej, w tym ogrodnictwa, sadownictwa, warzywnictwa, szkółkarstwa, rolnictwa
ekologicznego, na którego produkty ciągle wzrasta zapotrzebowanie.
Atrakcyjne przyrodnicze położenie wielu terenów, szeroka gama atrakcji przyrodniczokulturowych: obszarów chronionych, rzadkich gatunków roślin i zwierząt, zabytków kultury w sposób
szczególny kwalifikuje obszar powiatu do dołączenia funkcji turystycznej dla wielu gospodarstw
nastawionych dotychczas tylko na produkcję rolną. Aby jednak te działania były możliwe, konieczne jest
wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę sprzyjającą rozwojowi funkcji turystycznych
i rekreacyjnych oraz wzmocnienie przemysłu przetwórczego powiązanego z producentami rolnymi
z terenu powiatu. Ilość gospodarstw agroturystycznych w powiecie strzyżowskim współpracujących
z Podkarpacki Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale zestawiono w tab.7.1.
Tab.7.1 Ilość gospodarstw agroturystycznych w powiecie strzyżowskim współpracujących z
Podkarpacki Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (stan: lipiec 2013) (źródło: [4])
Lp.
1
2
3
4

Gmina
Czudec
Frysztak
Strzyżów
Wiśniowa
RAZEM

Liczba gospodarstw
agroturystycznych
2
5
1
4
12

Liczba
pokoi
6
17
4
9
36

Liczba miejsc
noclegowych
9
46
8
20
83
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8. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
W ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się 54
zakłady z terenu powiatu strzyżowskiego. Zakłady podzielono na 5 kategorii ryzyka oddziaływania na
środowisko. Częstotliwość kontroli zakładów uzależniona jest od kategorii ryzyka:
1.
Kategoria I – ryzyko najwyższe, 3 zakłady - kontrola minimum raz w roku,
2.
Kategoria II – ryzyko wysokie, 4 zakłady - kontrole co dwa lata lub rzadziej,
3.
Kategoria III – ryzyko średnie, 11 zakładów - kontrole raz na trzy lata lub rzadziej,
4.
Kategoria IV – ryzyko niskie, 36 zakłady - kontrole raz na cztery lata lub rzadziej,
5.
Kategoria V – ryzyko mniejsze, nie planuje się do kontroli.
Na terenie powiatu strzyżowskiego nie występują zakłady o dużym i zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska (2001).
Według danych WIOŚ, w powiecie strzyżowskim funkcjonują 2 instalacje, które podlegają
obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego (IPPC) i te pozwolenia uzyskały:
1.
Zakład Ceramiki Budowlanej „Cegielnia Glinik Dolny” S. C.,
2.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Składowisko odpadów
komunalnych w Strzyżowie.
W powiecie strzyżowskim funkcjonuje 6 oczyszczalni ścieków komunalnych, 1 składowisko
odpadów oraz 3 stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
W 2012 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie
przeprowadzili 16 kontroli zakładów znajdujących się na terenie powiatu strzyżowskiego, które zgodnie
z obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska systemem kontroli, zakwalifikowano do czterech
kategorii:
1.
Kategoria I:
Zakład Demontażu Pojazdów Mechanicznych „Auto-Złom” we Frysztaku,
Transkop SD" Stanisław Warzybok, Daniel Warzybok w Strzyżowie,
Recyklingcar Paweł Panocha, stacja demontażu pojazdów w Szufnarowej.
2.
Kategoria II:
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu – Oczyszczalnia ścieków w Przedmieściu Czudeckim,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Strzyżowie –
Oczyszczalnia ścieków w Strzyżowie,
Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku – Oczyszczalnia ścieków w Pułankach.
3.
Kategoria III:
Gmina Niebylec – Oczyszczalnia ścieków w Niebylcu,
Gmina Wiśniowa – Oczyszczalnia ścieków w Wiśniowej,
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Marek Leśniak w Strzyżowie.
4.
Kategoria IV:
Gospodarstwo Ogrodnicze Bogumił Bągard w Dobrzechowie,
PKN Orlen, Oddział w Rzeszowie Stacja Paliw w Strzyżowie,
Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Wiśniowej Stacja Paliw Wiśniowa,
Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku Ujęcie Wody we Frysztaku,
SFM Sp. z o. o. w Strzyżowie,
VENA Wiesław Halinowski w Strzyżowie,
Zakład Masarsko-Wędliniarski Czesław Fiołek w Godowej.
W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami, skierowano do
prowadzących stacje demontażu pojazdów zarządzenia pokontrolne, zobowiązujące do:
1.
sporządzenia i przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie zbiorczego zestawienia
informacji o zakresie korzystania ze środowiska orazo wysokości należnych opłat,
2.
oznakowania pojemników na olej odpadowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi,
3.
dokonania korekty sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za rok 2011,
4.
wyposażenia w sprzęt gaśniczy miejsce do magazynowania opon.
WIOŚ w Rzeszowie został poinformowany o sposobach realizacji zarządzeń pokontrolnych.
W jednym przypadku zastosowano działanie dyscyplinujące w formie pouczenia.
W trakcie kontroli na stacji Paliw w Strzyżowie nie stwierdzono nieprawidłowości. Natomiast na
Stacji Paliw w Wiśniowej wykazano uchybienie w postaci braku systemu zawracania oparów podczas
procesu napełniania zbiorników magazynowych benzyn Pb95 i Pb98. W związku ze stwierdzoną
nieprawidłowością wystosowano zarządzenie pokontrolne. WIOŚ Rzeszów został poinformowany o
sposobie realizacji zarządzenia.
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Działania pokontrolne w Zakładzie Przetwórstwa Mięsnego w Strzyżowie oraz Zakładzie
Masarsko-Wędliniarskim w Godowej ograniczały się do wydania zarządzeń pokontrolnych
zobowiązujących do:
1.
prowadzenia ewidencji ilości pobieranej wody,
2.
przedkładania właściwym organom prezentacji wyników pomiarów ilości pobranej wody.
W obydwu przypadkach zastosowano działanie dyscyplinujące w formie pouczenia. WIOŚ
w Rzeszowie został poinformowany o sposobach realizacji zarządzeń pokontrolnych.
Kontrola przeprowadzona w firmie VENA Wiesław Halinowski w Strzyżowie, wykazała uchybienia
dotyczące nie spełniania zasadniczych wymagań przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń
w zakresie emisji hałasu do środowiska. WIOŚ jako organ wyspecjalizowany sprawuje kontrolę takich
wyrobów zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska oraz ustawy o
systemie oceny zgodności (2004). W związku z powyższym wydano zarządzenie pokontrolne
zobowiązujące do przestrzegania ww. przepisów. Firma poinformowała WIOŚ w Rzeszowie o
sposobach realizacji zarządzania pokontrolnego.
W wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych w Gospodarstwie Ogrodniczym
w Dobrzechowie, Firmie SFM Sp. z o. o. w Strzyżowie, Gminnym Zakładzie Komunalnym we Frysztaku
oraz oczyszczalniach ścieków nie stwierdzono nieprawidłowości.
Przeprowadzone kontrole w zakładach zlokalizowanych w powiecie strzyżowskim nie dały
podstaw do wstrzymania działalności zakładów lub użytkowania instalacji. Nie kierowano zawiadomień
do organów ścigania o wystąpieniu przestępstw przeciwko środowisku.
Gminie Niebylec została wymierzona kara pieniężna za przekroczenie warunków dotyczących
składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Niebylcu do wód. Na wniosek Gminy,
w związku z realizacją zadania pod nazwą modernizacja oczyszczalni ścieków w Niebylcu, została
wydana decyzja PWIOŚ odraczająca termin płatności kary.
W 2012 r. do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wpłynęła jedna
interwencja dotycząca uciążliwości dla środowiska. Dotyczyła ona zagospodarowania odpadów mas
formiersko-rdzeniarskich w zapadlisku na terenie Czudca. Interwencja została przekazana zgodnie
z kompetencją do Starosty Strzyżowskiego celem rozpoznania, czy proces odzysku odpadów jest
prowadzony zgodnie z wydaną decyzją Starosty oraz z zapisami prawa. Wydana decyzja obowiązuje
do końca 2016 r. a Inspektorat informowany jest o działaniach Starosty monitorujących realizację
zapisów określonych w ww. decyzji.
W Planie Kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na 2013 r. do
kontroli zaplanowano 9 zakładów z terenu powiatu strzyżowskiego.
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SPIS RYSUNKÓW
Rys. 2.1.

Wielkość zużycia wody ogółem w powiecie strzyżowskim w latach 2008-2012.

Rys. 2.2.

Długość sieci wodociągowej w powiecie strzyżowskim w latach 2008-2012.

Rys. 2.3.

Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w podziale sieci hydrograficznej na jednolite części wód
powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu strzyżowskiego.

Rys. 2.4.

Ilości ścieków komunalnych oczyszczanych i odprowadzanych do wód powierzchniowych w powiecie
strzyżowskim w latach 2008-2012.

Rys. 2.5.

Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie strzyżowskim w latach 2008-2012.

Rys. 2.6.

Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych
przepływających przez obszar powiatu strzyżowskiego, objętych monitoringiem w latach 2010-2012.

Rys. 2.7.

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

Rys. 2.8.

Stanowisko badawcze monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowane w JCWP „Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy” w m. Dobrzechów (gmina Strzyżów), 2011 r.

Rys. 2.9.

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

Rys. 2.10.

Stanowisko badawcze monitoringu wód powierzchniowych zlokalizowane w JCWP „Wisłok od Stobnicy do
Zbiornika Rzeszów” w m. Rzeszów – dzielnica Zwięczyca (Miasto Rzeszów), 2011 r.

Rys. 2.11.

Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu
strzyżowskiego, objętych monitoringiem w latach 2010-2012.

Rys. 2.12.

Położenie powiatu strzyżowskiego na tle obszarów jednolitych części wód podziemnych

Rys. 3.1.

Procentowy udział emisji zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie
strzyżowskim na tle województwa podkarpackiego w 2012 r.

Rys. 3.2.

Procentowy udział emisji zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiecie
strzyżowskim na tle województwa podkarpackiego w 2012 r.

Rys. 3.3.

Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie
podkarpackim według powiatów w 2012 r.

Rys. 3.4.

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie podkarpackim według
powiatów w 2012 r.

Rys. 3.5.

Maksymalne średnioroczne stężenia dwutlenku siarki na terenie powiatu strzyżowskiego z podziałem na
gminy.

Rys. 3.6.

Maksymalne średnioroczne stężenia dwutlenku azotu na terenie powiatu strzyżowskiego z podziałem na
gminy.

Rys. 3.7.

Maksymalne średnioroczne stężenia pyłu PM10 na terenie powiatu strzyżowskiego z podziałem na gminy.

Rys. 3.8.

Maksymalne średnioroczne stężenia pyłu PM2,5 na terenie powiatu strzyżowskiego z podziałem na gminy.

Rys. 4.1.

Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych ze zmieszanych odpadów
komunalnych w powiecie strzyżowskim w 2012 r.

Rys. 6.1.

Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy.
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SPIS TABEL
Tab. 2.1.

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w monitorowanych
jednolitych częściach wód rzecznych w 2012 r. na obszarze powiatu strzyżowskiego (na podstawie badań
przeprowadzonych w latach 2010-2012

Tab. 5.1.

Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu strzyżowskiego
w 2012 r.

Tab. 7.1.

Ilość gospodarstw agroturystycznych w powiecie strzyżowskim współpracujących z Podkarpacki Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale (stan: lipiec 2013)
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