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9. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ OCHRONY ŚRODOWISKA 

9.1. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY 
ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

9.1.1. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA (Agnieszka Fitał) 

Podstawowym celem działań kontrolnych WIOŚ w Rzeszowie, jest zapewnienie odpowiednich 
standardów jakości środowiska przez egzekwowanie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony 
środowiska. 
 Wydział Inspekcji realizuje zadania w oparciu o System Kontroli wprowadzony do stosowania 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska we wszystkich wojewódzkich inspektoratach ochrony 
środowiska w Polsce. Podstawowym narzędziem Systemu kontroli jest Informatyczny System 
Wspomagania Kontroli służący do gromadzenia danych o kontrolowanych zakładach, 
przeprowadzonych kontrolach i działaniach pokontrolnych oraz do planowania działalności kontrolnej. 
System ten wykorzystywany jest również do częściowego przetwarzania zawartych w nim danych 
i informacji. 
 Zakres działalności kontrolnej wyznaczony został w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska 
(1991) oraz innych ustawach, z których najważniejsze to ustawa Prawo ochrony środowiska (2001), 
Prawo wodne (2001), ustawa o odpadach (2012), ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji (2005), ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2005), ustawa 
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (2007).  
 Kontroli podlegają wyłącznie podmioty korzystające ze środowiska tj. przedsiębiorcy i inne 
jednostki organizacyjne nie będące podmiotami gospodarczymi. Do kontroli przedsiębiorców znajdują 
zastosowanie przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (2004). Zgodnie z ustawą 
o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991) kontroli nie podlegają osoby fizyczne. 
 Kontrola przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez osoby fizyczne należy do zadań 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, o czym stanowi ustawa Prawo ochrony środowiska (2001). 
Ustawa ta powierza również zadania kontrolne w zakresie ochrony środowiska staroście i marszałkowi 
województwa.  

Zgodnie z Systemem kontroli, organy Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują kontrole 
terenowe oraz kontrole oparte na analizie dokumentów dostarczonych przez zakłady do Inspektoratu 
w ramach realizacji obowiązków wynikających z mocy prawa. Dokumentami tymi są przede wszystkim 
wyniki pomiarów dotyczących korzystania ze środowiska. 

Wydział Inspekcji w 2012 r. wykonywał zadania kontrolne w oparciu o przedłożony Wojewodzie 
Podkarpackiemu „Plan Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na rok 
2012”. Przygotowując plan kontroli uwzględniono przede wszystkim „Ogólne kierunki działania 
organów Inspekcji Ochrony Środowiska na lata 2007-2013” określone przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. 

W „Planie Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie na rok 2012” 
ustalono 27 celów kontroli. Cele te obejmowały przestrzeganie wymogów w następujących obszarach 
ochrony środowiska: 

Krajowe cele kontroli - ustalone przez GIOŚ: 
1. poprawa stanu środowiska oraz zwiększenie ochrony zdrowia ludzi przed skutkami 

oddziaływania zakładów przemysłowych pod kątem ograniczania istotnych źródeł emisji 
w strefach przekroczenia, a zwłaszcza PM10 i B(a)P, 

2. poprawa przestrzegania przepisów prawa w obszarze gospodarki odpadami ze szczególnym 
uwzględnieniem ograniczania występowania tzw. „szarej strefy”, 

3. sprawdzenie realizacji przez gminy zadań dotyczących zamykania składowisk odpadów 
komunalnych, zgodnie z wytycznymi określonymi w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 
2014, 

4. sprawdzenie realizacji przez gminy zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (1996) w zakresie organizacji przez gminy systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi i nadzoru gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ograniczania 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, 

5. sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w odniesieniu do punktowych 
źródeł zanieczyszczeń komunalnych z uwagi na stwierdzoną, w ramach badań 
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monitoringowych, eutrofizację w jednolitych częściach wód, w których ww. punktowe źródła są 
zlokalizowane, 

6. sprawdzenie wiarygodności danych dostarczanych przez prowadzących instalacje w ramach 
Krajowego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, 

7. sprawdzenie zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach 
energetycznego spalania paliw oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 

8. sprawdzenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji kontrolowanych, 
9. zapewnienie spełniania wymagań ochrony środowiska przez prowadzących fermy norek, 

w których liczba zwierząt jest nie mniejsza niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych 
inwentarza (DJP), zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (2010), 

10. sprawdzenie prawidłowości realizacji przemieszczania odpadów do krajowych instalacji 
posiadających zezwolenia wstępne dla przywozu odpadów z listy bursztynowej. 
Wojewódzkie cele kontroli: 

1. sprawdzenie przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
2. sprawdzenie przestrzegania przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(WEEE) oraz w zakresie postępowania z bateriami i akumulatorami, 
3. sprawdzenie przestrzegania przepisów rozporządzenia Nr 1013/2006 w sprawie 

przemieszczania odpadów, w instalacjach prowadzących odzysk odpadów sprowadzanych 
z zagranicy (2006), 

4. ocena spełniania zasadniczych lub innych wymagań dotyczących kontroli wyrobów 
wprowadzanych do obrotu, 

5. sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji substancji 
i energii do powietrza, 

6. sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie emisji hałasu, 
7. sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie magazynowania 

i dystrybucji paliw płynnych, 
8. sprawdzenie przestrzegania przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (2007), przez 

gospodarstwa rolne prowadzące chów lub hodowlę zwierząt oraz stosujących nawozy na 
gruntach rolnych i ograniczanie nieprawidłowości w tym zakresie, 

9. nadzór nad likwidacją zanieczyszczeń środowiska, w tym „bomb ekologicznych”, 
10. sprawdzenie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska dla 

zakładów dużego ryzyka i zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, 

11. sprawdzenie przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów ochrony środowiska przez 
potencjalnych sprawców poważnych awarii, 

12. ocena stanu bezpieczeństwa w zakładach dokonujących transportu substancji i mieszanin 
niebezpiecznych w zakresie ochrony środowiska, 

13. nadzór nad substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi (REACH i CLP), 
14. analiza wykazów substancji niebezpiecznych (cel był realizowany poprzez kontrole inne niż 

typowe oparte na analizie dokumentów), 
15. ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska dotyczących ochrony wód, 
16. sprawdzenie realizacji harmonogramów stanowiących podstawę do odroczenia kar pieniężnych, 
17. analiza wyników badań automonitoringowych emisji i imisji zanieczyszczeń w środowisku, 

hałasu emitowanego do środowiska, poboru wody oraz weryfikacja sprawozdań PRTR (cel był 
realizowany poprzez kontrole inne niż typowe oparte na analizie dokumentów). 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizował w 2012 r. dwa cykle 

kontrolne: 
1. „Ocena wypełniania wymogów ochrony środowiska wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495 z późn. 
zm.) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 
z późn. zm.) przez wybrane podmioty wprowadzające na rynek sprzęt chłodniczy 
i przetwarzające zużyty sprzęt chłodniczy” - cykl krajowy. Realizacja cyklu prowadzona była 
w 2012 r., a kontynuacja i zakończenie zgodnie z wytycznymi GIOŚ przewidziane jest na 
2013 r., 

2. „Sprawdzenie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w zakresie gospodarki olejami 
odpadowymi” - cykl wojewódzki. Raport z realizacji tego cyklu kontrolnego znajduje się na 
stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie. 
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Zakłady do planu pracy na rok 2012 zostały wygenerowane z Informatycznego Systemu 
Wspomagania Kontroli w oparciu o tabele ryzyka. System uwzględnił ilość zakładów wybranych do 
kontroli w zależności od poszczególnych kategorii: 
1. kategoria I (ryzyko najwyższe) - kontrola co roku - 100 % zakładów, 
2. kategoria II (ryzyko wysokie) - kontrola co 2 lata - 50 % zakładów, 
3. kategoria III (ryzyko średnie) - kontrola co 3 lata - 33 % zakładów, 
4. kategoria IV (ryzyko niskie) - kontrola co 4 lata lub rzadziej - 25 % zakładów. 

W 2012 r. wykonano ogółem 1 864 kontroli. Na liczbę tę składa się 727 kontroli planowych 
terenowych, 146 kontroli pozaplanowych, 122 kontrole transportów towarów lub odpadów, 35 kontroli 
interwencyjnych w terenie bez ustalonego podmiotu oraz 834 kontrole opartych na analizie 
dokumentów.  

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska dokonano oceny naruszeń 
stwierdzonych podczas wszystkich kontroli wykonanych w 2012 r. 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 47 % ogólnej liczby przeprowadzonych w terenie kontroli zakładów stwierdzono naruszenia 

wymagań ochrony środowiska, z tego kontrole z naruszeniami 1 kategorii stanowiły 57 %, kontrole 
z naruszeniami 2 kategorii stanowiły 29 %, kontrole z naruszeniami 3 kategorii stanowiły 13 %, 
kontrole z naruszeniami 4 kategorii stanowiły 1 %. Powyższe dane przedstawiono na rys. 9.1.1.2. 
W roku 2012 w stosunku do roku 2011, o 5 % wzrosła liczba kontroli z naruszeniami kategorii 2 
natomiast bardzo nieznacznie zmalała liczba kontroli z naruszeniami kategorii 1, 3 i 4 - odpowiednio 
o 1 %, 2 % i 2 %. 
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Rys. 9.1.1.1. Procentowy udział kontroli zakładów z naruszeniami poszczególnych kategorii w łącznej ilości 
kontroli z naruszeniami za lata 2011-2012 (źródło: [41]) 

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonych w 2012 r., podejmowane były przez 
inspektorów działania dyscyplinujące kontrolowane podmioty do przestrzegania wymagań ochrony 
środowiska. W okresie sprawozdawczym wydano 343 zarządzenia pokontrolne, skierowano 4 wnioski 
do organów ścigania, z czego w 2 przypadkach przez organy te sprawy zostały umorzone - 1 ze 
względu na niewielki stopień szkodliwości społecznej czynu i 1 z innych przyczyn. Nie skierowano 
żadnego wniosku do sądów powszechnych. W 2012 r. wymierzono 102 mandaty karne na łączną 
kwotę 23 700 zł (o prawie 3 000 zł wyższą niż w roku 2011). Ponadto wydano 14 decyzji o karach 
biegnących, 36 decyzji o karach za okres trwania naruszenia - na łączną kwotę 1 429 094 zł 
(o niespełna 270 tys. zł wyższą niż w roku 2011). Ponadto wydano 13 decyzji odraczających termin 
płatności kar na łączną kwotę 694 122 zł, 11 decyzjami rozliczono kary w związku z realizacją 
inwestycji - pomniejszono o cały wymiar wymierzonej kary. W okresie sprawozdawczym wydanych 
zostało 7 decyzji o kosztach poniesionych w związku z prowadzeniem kontroli na łączną kwotę 
10 219,30 zł. 
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Ocena poziomu przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez skontrolowane podmioty 
w 2012 r. w zakresie wybranych branż i obszarów ochrony środowiska 

W 2012 r. zaplanowano i przeprowadzono 55 kontroli planowych oczyszczalni ścieków powyżej 
2000 RLM. W trakcie 22 kontroli stwierdzono naruszenia, w tym 9 z kategorii 1 i 12 z kategorii 2, 
natomiast 1 z kategorii 4. W związku z 22 kontrolami ze stwierdzonymi naruszeniami zastosowano 
60 rodzajów działań pokontrolnych w postaci pouczeń, mandatów karnych, zarządzeń pokontrolnych, 
wystąpień do innych organów. W 1 przypadku wymierzono administracyjną karę pieniężną. Nie 
podejmowano decyzji wstrzymujących użytkowanie oczyszczalni ścieków. Przeprowadzono 6 kontroli 
pozaplanowych, w trakcie których nie stwierdzono naruszeń. Natomiast stwierdzono naruszenia 
podczas przeprowadzonych 3 kontroli interwencyjnych, 2 naruszenia kategorii 2 oraz 1 kategorii 1. 

W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 50 składowisk odpadów. Zaplanowano 
i przeprowadzono 12 kontroli ww. składowisk. Na podstawie 5 kontroli stwierdzono naruszenia, 
wszystkie kategorii 1. Ponadto 1 składowisko zostało objęte kontrolą pozaplanową oraz 1 kontrolą 
interwencyjną. W trakcie kontroli interwencyjnej stwierdzono naruszenie kategorii 1. Wszystkie 25 
aktualnie funkcjonujących składowisk, przyjmujących odpady komunalne, spełnia wymagania prawa 
unijnego i polskiego. 

W 2012 r. zaplanowano i przeprowadzono w terenie 3 kontrole planowe spalarni odpadów, z 5 
funkcjonujących na terenie województwa podkarpackiego. W trakcie 1 kontroli stwierdzono naruszenie 
kategorii 1. Przeprowadzono dodatkowo 1 kontrolę pozaplanową, w trakcie której nie stwierdzono 
naruszeń. 

W 2012 r. WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził 54 kontrole stacji demontażu pojazdów, w tym 
w trzech przypadkach stacje skontrolowano dwukrotnie, na wnioski innych organów bądź 
przedsiębiorcy, 4 stacje kontrolowane były na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego 
przed rozpoczęciem działalności. Podczas 24 kontroli stwierdzono naruszenia wymagań ochrony 
środowiska, których podział według przyjętej kategoryzacji naruszeń przedstawia się następująco: 16 
kontroli wykazało naruszenia 1 kategorii, 7 kontroli wykazało naruszenia 2 kategorii, 1 kontrola 
wykazała naruszenie 3 kategorii. Stwierdzone uchybienia wynikały zarówno z niedotrzymywania 
warunków zawartych w posiadanych przez przedsiębiorców regulacjach prawnych, jak również 
z nieprzestrzegania przepisów prawa określających wymagania oraz obowiązki dla podmiotów 
prowadzących stacje demontażu pojazdów. 

W 2012 r. WIOŚ w Rzeszowie skontrolował 3 zakłady przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego (100 %). Podczas 2 kontroli stwierdzono nieprawidłowości, 
zakwalifikowane do 1 kategorii. Przeprowadzono 25 kontroli planowych pozostałych przedsiębiorców 
objętych przepisami ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (wprowadzających 
i zbierających zużyty sprzęt) oraz 2 kontrole pozaplanowe, w tym jedna przeprowadzona została na 
wniosek GIOŚ, natomiast druga w związku z otrzymaną interwencją. W 13 przypadkach stwierdzono 
naruszenia do kategorii 1 przepisów o ochronie środowiska. 

WIOŚ Rzeszów przeprowadził w 2012 r. w zakładach łącznie 16 kontroli z zakresu 
transgranicznego przemieszczania odpadów, w tym 11 kontroli dotyczyło sprawdzenia m. in. 
przestrzegania warunków decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na podstawie 
przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości dotyczące nie tylko przepisów 
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów: w 1 przypadku z 3 kategorii naruszeń, w 3 
przypadkach z 2 kategorii naruszeń, w 4 przypadkach z 1 kategorii naruszeń. Podczas kontroli 
przeprowadzanych przez WIOŚ w Rzeszowie w okresie 2012 r. nie stwierdzono nielegalnego 
międzynarodowego przemieszczania odpadów. 

Wnioski o interwencję 

W 2012 r. wpłynęło do WIOŚ w Rzeszowie 278 wniosków o interwencję, o 11 % mniej niż 
w roku 2011. Podobnie jak w roku ubiegłym przekazano według właściwości do załatwienia innym 
organom 136 wniosków. We własnym zakresie załatwiono 142 wnioski - o 20 % mniej niż w 2011 r. 
Sposób załatwiania wniosków przedstawiono na rys. 9.1.1.3. 
 W porównaniu z rokiem 2011, w 2012 r., znacznie zmniejszyła się - o 33 %, liczba wniosków 
dotyczących ochrony powietrza i o 24 % zmalała liczba wniosków dotycząca uciążliwości hałasowej. 
W latach 2011 i 2012 liczba wniosków dotyczących naruszenia przepisów w zakresie gospodarowania 
odpadami oraz liczba wniosków dotyczących ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej 
kształtowały się na podobnym poziomie. Analizę powyższych danych przedstawia rys. 9.1.1.4. 
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Rys. 9.1.1.2. Sposób postępowania z wnioskami 

w latach 2011-2012 (źródło: [41]) 

 

Rys. 9.1.1.3. Liczba wniosków o interwencję w rozbiciu 
na grupy problemowe w latach 2011-2012 (źródło: [41])  

W związku z wniesionymi wnioskami o podjęcie interwencji przeprowadzono w 2012 r. 61 
kontroli interwencyjnych zakładów oraz 35 kontroli innych niż typowe, z wyjazdem w teren bez 
ustalonego podmiotu, czyli łącznie 96 kontroli - o 5 % mniej niż w 2011 r. 

W wyniku stwierdzonych w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie 
wykroczenia nałożono o 34 % mniej mandatów. Na podstawie ustaleń kontroli i stwierdzonych 
nieprawidłowości oraz uchybień wydano o 26 % mniej, niż w roku 2011, zarządzeń pokontrolnych 
i skierowano o 7 % więcej wniosków do organów administracji rządowej i samorządowej. Na 
rys. 9.1.1.5. przedstawiono dane obrazujące działania WIOŚ podejmowane w wyniku 
rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji w latach 2011-2012. 
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Rys. 9.1.1.4. Liczba  działań podejmowanych w wyniku rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji w latach 

2011-2012 (źródło: [41]) 

9.1.2. ZAPOBIEGANIE POWAŻNYM AWARIOM ORAZ DZIAŁANIA 
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH (Leszek Dąbal) 

Obowiązki Polski, jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie poważnych awarii 
określa dyrektywa Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii 
związanych z substancjami niebezpiecznymi (SEVESO II) (1996) z uwzględnieniem Dyrektywy 
2003/105/WE zmieniającej Dyrektywę 96/82/WE. 

W Dyrektywie wprowadzono pojęcia zakładów o dużym ryzyku (ZDR), w których występuje 
stosunkowo duża ilość substancji niebezpiecznych oraz zakładów o zwiększonym ryzyku (ZZR), 
z relatywnie mniejszą ilością substancji niebezpiecznych. Dyrektywa Seveso II nakłada większe wymogi 
bezpieczeństwa na zakłady ZDR niż na zakłady ZZR. Celem jej jest zobowiązanie zakładu do 
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wprowadzenia systemu bezpieczeństwa i kontroli nad instalacjami oraz procesami i ryzykiem z nimi 
związanym.  

Postanowienia znowelizowanej dyrektywy, zwanej SEVESO II, zostały ujęte w ustawie Prawo 
ochrony środowiska (2001), w Tytule IV "Poważne awarie". 

Organami kompetentnych władz sprawujących nadzór nad wykonywaniem przepisów 
dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym są organy Państwowej Straży 
Pożarnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. 

W ustawie Prawo ochrony środowiska (2001) dokonano podziału zakładów prowadzących 
działalność niebezpieczną na trzy zasadnicze grupy: zakłady dużego ryzyka (ZDR), zakłady 
zwiększonego ryzyka (ZZR), potencjalni sprawcy poważnych awarii (PSPA). 

Zagadnienia poważnych awarii w terenach przygranicznych reguluje Konwencja w sprawie 
transgranicznych skutków awarii przemysłowych, sporządzona w Helsinkach dnia 17 marca 1992 r. 
Stronami konwencji jest 30 państw europejskich, z wyłączeniem m. in. Ukrainy. Polska ratyfikowała 
konwencję w dniu 21 sierpnia 2003 r. w ramach wdrażania prawa Unii Europejskiej. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie jako instytucja odpowiedzialna m.in. 
za inicjowanie działań tworzących warunki do zapobiegania poważnym awariom realizował w 2012 r. 
szereg zadań związanych z wymogami Konwencji, w tym: 
1. przeprowadzono identyfikację niebezpiecznych rodzajów działalności w terenach 

przygranicznych z Ukrainą i Słowacją, spośród zakładów dużego i zwiększonego ryzyka, 
2. dokonano weryfikacji działalności niebezpiecznych w obszarach przygranicznych ze Słowacją 

i Ukrainą, która wykazała, że na terenach przygranicznych województwa żaden z zakładów nie 
przekracza ilości progowych określonych załącznikiem nr 1 Konwencji i nie podlega jej zapisom, 

3. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Głównym Inspektoracie 
Ochrony Środowiska prowadzony jest dyżur domowy pracowników, na wypadek wystąpienia 
poważnej awarii, w tym również o skutkach transgranicznych, 

4. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie współpracował z Bieszczadzkim 
Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu, który przekazał wykazy materiałów niebezpiecznych 
wwożonych z Ukrainy transportem kolejowym oraz drogowym na teren Polski w 2012 r. 
Województwo podkarpackie posiada w Polsce szczególną lokalizację, gdyż stanowi zewnętrzną 

granicę Unii Europejskiej z Ukrainą, wewnętrzną granicę ze Słowacją, a duża liczba zakładów 
dysponujących substancjami niebezpiecznymi czyni województwo zagrożonym poważnymi awariami. 
Szczególnie transport materiałów niebezpiecznych z Ukrainy, kraju spoza Unii Europejskiej, stwarza 
zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i środowiska na terenie województwa. 

 

Rys. 9.1.2.1. Widok Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Strachocina; przykład Zakładu Dużego Ryzyka 
o wysokim poziomie bezpieczeństwa technicznego, gm. Sanok (źródło: [37]) 

W oparciu o zgłoszenia wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r., ustalono, że na terenie 
województwa podkarpackiego istnieje 12 zakładów zgłoszonych do kategorii Zakładów Dużego 
Ryzyka. Jest to grupa najbardziej niebezpiecznych działalności gospodarczych, ze względu na duże 
ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w magazynach i instalacjach produkcyjnych. 
Koncentracja tego typu zakładów występuje głównie w powiecie dębickim oraz powiecie jasielskim. 
W oparciu o przedstawione do WIOŚ w Rzeszowie zgłoszenia ustalono, że większość zakładów 
dużego ryzyka tj. 7 dysponuje substancjami palnymi, a 4 toksycznymi lub bardzo toksycznymi. Tylko 
jeden zakład dysponuje substancjami wybuchowymi. 
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Na terenie województwa podkarpackiego istniało w 2012 r. 12 zakładów zgłoszonych do 
kategorii Zakładów Zwiększonego Ryzyka. Koncentracja tego rodzaju zakładów występowała 
w powiecie leżajskim oraz dębickim. W oparciu o przedstawione do WIOŚ w Rzeszowie zgłoszenia 
ustalono, że większość zakładów zwiększonego ryzyka dysponowało substancjami toksycznymi 
(7 zakładów) pozostałe 5 zakładów posiadało substancje palne. Na rys. 9.1.2.2. przedstawiono 
rozmieszczenie zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
w województwie podkarpackim w 2012 r. 

 

Ryc. 9.1.2.2. Rozmieszczenie zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
w województwie podkarpackim w 2012 r. (źródło: [28], [41], [45], [49] [Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa 

Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych IMGW na zamówienie Ministra 
Środowiska i sfinansowana ze środków NFOŚiGW]) 
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Na terenie województwa podkarpackiego zinwentaryzowano 53 zakłady zaliczone do kategorii 
Potencjalnych Sprawców Poważnych Awarii (PSPA). Jest to grupa zakładów dysponująca 
substancjami niebezpiecznymi znajdującymi się w magazynach i instalacjach produkcyjnych, 
w ilościach większych aniżeli 5 % wartości progowych ustalonych dla Zakładów Dużego Ryzyka, 
rozporządzeniem w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się 
w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym albo zakładu o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (2002). W tej grupie zakładów największa ich koncentracja 
występowała na terenie powiatów jasielskiego i dębickiego. 

Głównym ustawowym zadaniem w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom 
w województwie podkarpackim realizowanym przez WIOŚ w Rzeszowie jest kontrola podmiotów 
korzystających ze środowiska w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska (2001). Kontrole te 
obejmują: zakłady dużego ryzyka, zwiększonego ryzyka oraz zakłady posiadające mniejsze ilości 
substancji niebezpiecznych. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaplanował do realizacji w 2012 r. 
27 kontroli w zakładach mogących potencjalnie spowodować poważne awarie. W okresie tym zostały 
skontrolowane wszystkie zaplanowane zakłady, w tym 12 zakładów dużego ryzyka. Na rys. 9.1.2.3. 
przedstawiono dane dotyczące kontroli przeprowadzonych w potencjalnych sprawcach poważnych 
awarii przez WIOŚ Rzeszów w latach 2010-2012. 
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Rys. 9.1.2.3. Ilość kontroli u potencjalnych sprawców poważnych awarii przeprowadzonych przez WIOŚ 
w Rzeszowie w latach 2010-2012 (źródło: [41]) 

W trakcie 2 kontroli stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska 1 kategorii.  
Nie przeprowadzono w zakładach ZDR kontroli pozaplanowych, w tym interwencyjnych. 

W okresie sprawozdawczym skontrolowano 6 z 12 zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii. W trakcie 3 kontroli stwierdzono naruszenia kategorii 1. Nie wpłynęła w roku 
sprawozdawczym żadna interwencja dotycząca ZZR. 

Skontrolowano 10 z 53 zakładów potencjalnych sprawców poważnej awarii. W trakcie 2 kontroli 
stwierdzono naruszenia kategorii 1. Nie wpłynęła w roku sprawozdawczym żadna interwencja 
dotycząca tej grupy zakładów. 

Grupa Robocza ds. Przemysłu Naftowego i Gazowego, utworzona przy Głównym Inspektorze 
Pracy z udziałem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej i Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska przygotowała kontrole wybranych zakładów dużego ryzyka. Na terenie 
województwa podkarpackiego wytypowano do kontroli LOTOS Jasło S.A. w Jaśle. Kontrolę w zakresie 
przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w tym zakładzie przeprowadzili we wrześniu 
2012 r. jednocześnie inspektorzy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie - Oddział 
w Tarnobrzegu, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie. 

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli przeprowadzonych w 2012 r. 
nieprawidłowościami, wydano 7 zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących do ich usunięcia. 
Podmioty, do których skierowano zarządzenia pokontrolne, w wyznaczonych terminach poinformowały 
WIOŚ w Rzeszowie o sposobach wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli uchybień. 
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Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) wyróżniają dwa rodzaje zdarzeń 
niebezpiecznych dla ludzi oraz środowiska. Są to poważne awarie oraz poważne awarie przemysłowe. 

W tab. 9.1.2.1. zestawiono poważne awarie, jakie miały miejsce na terenie województwa 
podkarpackiego w latach 2003-2012. 

Tab. 9.1.2.1. Poważne awarie na terenie województwa podkarpackiego w latach 2003-2012 (źródło: [41]) 

Awarie\Lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Poważne awarie 4 8 3 4 7 2 3 4 1 0 
Poważne awarie przemysłowe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowano dotychczas tylko jedno zdarzenie 

zakwalifikowane jako poważna awaria przemysłowa. które miało miejsce w byłych Zakładach Tworzyw 
Sztucznych „ERG” w Pustkowie S.A., posiadających status Zakładu Dużego Ryzyka. 
 WIOŚ w Rzeszowie nie odnotował w 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego zdarzeń 
o charakterze poważnej awarii, poważnej awarii przemysłowej lub awarii przemysłowej o zasięgu 
transgranicznym. Również z terytoriów Ukrainy i Słowacji brak było jakichkolwiek zagrożeń dla ludzi 
lub środowiska województwa podkarpackiego. 
 Ważnym zadaniem w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, 
spoczywającym na zakładach dużego ryzyka jest obowiązek przeprowadzania analizy i przećwiczenia 
realizacji wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego, co najmniej raz na 3 lata, w celu jego 
aktualizacji i dokonania w nim uzasadnionych zmian. 
  

 

Rys. 9.1.2.4. Likwidacja pożaru odwiertu gazu ziemnego - Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego 
w Husowie,  ćwiczenia zorganizowane przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - 

Oddział w Sanoku (źródło: [37]) 

W 2012 r. przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie uczestniczyli w ćwiczeniach zorganizowanych 
przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie - Oddział w Sanoku. Na terenie 
Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Husów w dniu 25 września 2012 r. zademonstrowano 
sposoby gaszenia pożaru gazu ziemnego na odwiercie magazynu. Akcję ratowniczą prowadziły 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Na terenie Rafinerii Nafty „JEDLICZE” S.A. w dniu 27 września 
2012 r. przeprowadzono ćwiczenia gaszenia pożaru cystern kolejowych oraz likwidacji wycieku 
substancji niebezpiecznej z rozszczelnionej cysterny.  Ćwiczenia realizowano z użyciem jednostek 
ochrony przeciwpożarowej RAF-Służba Ratownicza Sp. z o.o. w Jedliczu oraz Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i WIOŚ w Rzeszowie.  

W przypadku wystąpienia poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej, w oparciu 
o art. 245 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, 
jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz 
jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta. 

Natomiast art. 246 ust. 1 ww. ustawy ustala kompetencje w zakresie właściwości w zakresie 
likwidacji skutków poważnej awarii. Wskazuje jednoznacznie, że wojewoda, poprzez komendanta 
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, 
zobowiązany jest do podjęcia działań i zastosowania środków niezbędnych do usunięcia awarii i jej 
skutków. Do wojewody należy również określenie związanych z awarią obowiązków organów 
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administracji oraz podmiotów korzystających ze środowiska. Poważne awarie i poważne awarie 
przemysłowe spełniają uwarunkowania zawarte w definicji sytuacji kryzysowej i podlegają pod 
uregulowania ustawy o zarządzaniu kryzysowym (2007). W świetle uregulowań ustawy Prawo ochrony 
środowiska (2001) zarządzanie tymi szczególnymi sytuacjami kryzysowymi odbywa się na szczeblu 
wojewódzkim. To wojewoda powierza obowiązki m. in.: starostom, wójtom, burmistrzom, prezydentom 
miast w zakresie likwidacji skutków poważnych awarii. W ramach Inspekcji Ochrony Środowiska 
obowiązują dodatkowe uregulowania prawne wprowadzone przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w styczniu 2011 r. „Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii w zakresie należącym do właściwości Inspekcji Ochrony Środowiska oraz zasady 
współdziałania z innymi organami administracji publicznej.” 

Należy uznać, że pojęcie poważnej awarii, zgodnie z zapisami ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym (2007), jest sytuacją kryzysową, a w przypadku większych rozmiarów jej skutków, jest 
klęską żywiołową, zgodnie z definicją podaną w ustawie o stanie klęski żywiołowej (2002). 

W celu usprawnienia zarządzania kryzysowego w województwie, Wojewoda Podkarpacki wydał 
zarządzenia organizacyjne usprawniające zarządzanie oraz przepływ informacji o sytuacjach 
kryzysowych. Zarządzeniem Nr 33/10 Wojewody Podkarpackiego z dnia 24 lutego 2010 r. został 
powołany Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako organ pomocniczy Wojewody 
Podkarpackiego w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego. 

Przewodniczącym zespołu został Wojewoda Podkarpacki. Członkami zespołu są m. in. 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz Podkarpacki Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej.  

Do podstawowych zadań Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
związanych z nadzorem nad likwidacją skutków poważnej awarii należy rozpoznanie zagrożenia dla 
ludzi i środowiska oraz prowadzenie monitoringu środowiska poza terenem prowadzenia akcji 
ratowniczej. W szczególności należy: 
1. zorganizowanie i wysłanie na miejsce zdarzenia zespołu kontrolno-pomiarowego dla potrzeb 

rozpoznania skali zagrożenia i współdziałania przy prowadzeniu akcji ratowniczej, 
2. poinformowanie o wystąpieniu zdarzenia o znamionach poważnej awarii poprzez przekazanie 

raportu dobowego do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wojewódzkiego Sztabu 
Wojskowego w Rzeszowie, 

3. powiadomienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Departamentu Przeciwdziałania 
Poważnym Awariom w Gdańsku, przesyłając specjalny druk karty zgłoszenia poważnej awarii, 

4. powiadomienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
o skutkach transgranicznych, 

5. sporządzenie dokumentacji z miejsca zdarzenia, sporządzenie protokołu, pobranie próbek do badań, 
udokumentowanie w protokole sprawcy zdarzenia, nazwy i ilość uwolnionego środka, identyfikacja 
zagrożonych komponenów środowiska, wielkości zanieczyszczonej powierzchni, zagrożonych 
obiektów w bezpośrednim sąsiedztwie zdarzenia oraz w przypadku zanieczyszczenia cieków 
wodnych - ustalenie możliwości zagrożenia dla powierzchniowych ujęć wody zlokalizowanych 
poniżej miejsca zdarzenia, 

6. ustalanie w razie konieczności dyżuru w WIOŚ i przez cały czas akcji przekazywanie informacji, 
m.in. o wynikach prowadzonych badań laboratoryjnych, do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie oraz Głównego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska - Departamentu Przeciwdziałania Poważnym Awariom w Gdańsku, 

7. współdziałanie z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie, Głównym 
Inspektoratem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz organami administracji samorządowej 
w zakresie realizacji badań i pomiarów oraz interpretacji wyników, 

8. informowanie o wystąpieniu poważnej awarii, zgodnie z potrzebami, innych organów administracji 
publicznej, a w szczególności: Państwowej Inspekcji Pracy (o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla 
zdrowia i życia pracowników zakładów); Urzędu Dozoru Technicznego (o awariach instalacji 
przemysłowych); Inspekcji Transportu Drogowego (o zdarzeniach w transporcie drogowym); Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (o zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi poza terenem 
zakładów). 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został wyposażony w uprawnienia do 

zarządzenia przeprowadzenia właściwych badań dotyczących przyczyn, przebiegu i skutków awarii 
oraz wydania zakazów lub ograniczeń w korzystaniu ze środowiska. Zarządzenie badań i wydanie 
decyzji następuje w formie decyzji, która może być ogłoszona ustnie. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska (2001) w oparciu o art. 245 ust. 2 daje organom 
administracji w trybie i na zasadach określonych w dekrecie o świadczeniach w celu zwalczania klęsk 
żywiołowych (1953) możliwość wprowadzenia obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych w celu 
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prowadzenia akcji na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przed skutkami awarii. 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska współdziała w razie potrzeby 

z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie, Komendą Wojewódzką Policji 
w Rzeszowie, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Wojewódzkim 
Sztabem Wojskowym w Rzeszowie, Bieszczadzkim Oddziałem Straży Granicznej w Przemyślu, Izbą 
Celną w Przemyślu i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Rzeszowie. 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu III „Zarządzanie 
zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska" Działanie 3.2. Zapobieganie i ograniczanie 
skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom, którego koordynatorem jest 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) z siedzibą w Warszawie, realizowany jest zakup 
sprzętu dla Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej oraz najbardziej 
niebezpiecznych zakładów dużego ryzyka. 

Istotne wsparcie w likwidacji skutków poważnych awarii stanowi współpraca z Systemem 
Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT. Jest to system informacyjny i świadczenia 
pomocy technicznej w poważnych awariach oraz wypadkach drogowych z materiałami 
niebezpiecznymi na drogach oraz zakładach stosujących chemikalia. 

Z terenu województwa podkarpackiego uczestniczą w nim Zakłady Chemiczne „Organika 
Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie oraz Rafineria Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu. W dniach 18 i 19 
października 2012 r. odbyła się w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu Krajowa Narada 
Sygnatariuszy SPOT. Organizatorami narady byli: RAF-Służba Ratownicza Sp. z o.o. w Jaśle wraz 
z Rafinerią Nafty Jedlicze S.A. W naradzie brał udział przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

  

Rys. 9.1.2.5. Krajowa Narada Sygnatariuszy SPOT - 
Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów 

Niebezpiecznych; Jedlicze 2012 r. (źródło: [41]) 

Rys. 9.1.2.6. Uczestnicy Krajowej Narady Sygnatariuszy 
SPOT - Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów 

Niebezpiecznych; Jedlicze 2012 r. (źródło: [41]) 
 

 Województwo podkarpackie należy w Polsce do najbardziej obciążonych działalnością 
niebezpieczną. Granice z Ukrainą i ze Słowacją powodują duże natężenie transportów z towarami 
niebezpiecznymi w ruchu drogowym oraz kolejowym. Również liczba 77 zidentyfikowanych zakładów 
dysponujących substancjami niebezpiecznymi w ilościach mogących spowodować poważne awarie 
wskazuje na istotne znaczenie tej problematyki dla bezpieczeństwa ludzi. Dodatkowo zagrożenia 
potęguje niewłaściwa lokalizacja części zakładów, które znajdują się na terenach miast 
w bezpośredniej bliskości osiedli mieszkalnych oraz zła organizacja transportu, który dokonywany jest 
przez miasta oraz brak parkingów ADR i stacji odstawczych spełniających wymogi prawa. Pomimo 
tych problemów, wskazać należy, że w 2012 r. nie odnotowano ani jednego zdarzenia o znamionach 
poważnej awarii w zakładzie, transporcie drogowym lub kolejowym na obszarze województwa. 
Powyższe świadczy, że realizowane przez WIOŚ w Rzeszowie działania prewencyjne w postaci 
kontroli, szkoleń i ćwiczeń przynoszą wymierne korzyści poprawy stanu bezpieczeństwa. 
 W tab. 9.1.2.2. przedstawiono zestawienie zakładów dużego i zwiększonego ryzyka 
w województwie podkarpackim wg powiatów. 
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Tab. 9.1.2.2. Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka w województwie podkarpackim wg powiatów (źródło: [41]) 

Zakłady Dużego Ryzyka (ZDR) 
powiat dębicki 
 

1. "Gas Trading Podkarpacie" Spółka z o.o. 
 39-200 Dębica, Metalowców 27, miejscowość Dębica, gmina Dębica 
2. LERG Spółka Akcyjna w Pustkowie  

39-206 Pustków, Pustków - Osiedle 59D, miejscowość Pustków, gmina Dębica 
3. PGNiG S.A. w W-wie Oddział w Sanoku - Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Brzeźnica 
 39-207 Brzeźnica, miejscowość Brzeźnica, gmina Dębica 
4. KRONOSPAN HPL Spółka z o.o. 

39-206 Pustków, Pustków Osiedle 59E, miejscowość Pustków, gmina Dębica 
powiat jasielski 
 

1. ORION Engineered Carbons Sp. z o. o. 
 38-200 Jasło, 3 Maja 83, miejscowość Jasło, gmina Jasło 
2. Zakład Produkcji Specjalnej "Gamrat" Sp. z o. o. 
 38-200 Jasło, Mickiewicza 108, miejscowość Jasło, gmina Jasło 
3. LOTOS Jasło S.A. 80-718 (Baza Paliw Jasło) 
 38-200 Jasło, 3-go Maja 101, miejscowość Jasło, gmina Jasło 

powiat kolbuszowski 1. ORLEN Petro Tank Sp. z o.o. Widełka 
 36-145 Widełka, miejscowość Widełka, gmina Kolbuszowa 

powiat krośnieński 
 

1. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. 
 38-460 Jedlicze, Trzecieskiego, miejscowość Jedlicze, gmina Jedlicze 

powiat leżajski 
 

1. Zakłady Chemiczne "Organika - Sarzyna" Spółka Akcyjna w Nowej Sarzynie 
 gmina Nowa Sarzyna 

powiat łańcucki 
 

1. PGNiG S.A. w W-wie Oddział w Sanoku - Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego Husów 
 37-120 Markowa, miejscowość Markowa, gmina Markowa 

powiat sanocki 
 

1. PGNiG S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku - Podziemny Magazyn Gazu Ziemnego 
Strachocina 

 38-500 Sanok, Strachocina, miejscowość Strachocina, gmina Sanok 
Zakłady Zwiększonego Ryzyka (ZZR) 

powiat dębicki 
 

1. Fabryka Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. w Lubzinie - Oddział w Brzeźnicy 
 39-207 Brzeźnica, Brzeźnica 18, miejscowość Brzeźnica, gmina Dębica 

powiat jarosławski 
 

1. EUROSERVICE Zakłady Przemysłu Tłuszczowego w Surochowie Spółka z o.o.  
37-500 Surochów 160 A, gmina Jarosław 

powiat leżajski 
 

1. HORTINO Zakład Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego Leżajsk Spółka z o.o. 
 37-300 Leżajsk, Fabryczna 2, miejscowość Leżajsk, gmina Leżajsk 
2. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Spółka z o. o. 

37-310 Nowa Sarzyna, Popiełuszki 2, miejscowość Nowa Sarzyna, gmina Nowa Sarzyna 
3. Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Spółka z o. o. 

37-310 Nowa Sarzyna, Chemików 1, miejscowość Nowa Sarzyna, gmina Nowa Sarzyna 
powiat łańcucki 
 

1. Przedsiębiorstwo Produkcji Usług i Handlu "CIS" Spółka z o.o. - Oddział w Pogwizdowie 
 Pogwizdów 155, miejscowość Pogwizdów 155, gmina Czarna 
2. Fabryka Wódek "POLMOS ŁAŃCUT" S.A. 
 37-100 Łańcut, Kolejowa 1, miejscowość Łańcut, gmina Łańcut 

powiat mielecki 
 

1. Kronospan Sp. z o. o. 
 39-300 Mielec, Wojska Polskiego 3, miejscowość Mielec, gmina Mielec 

powiat niżański 
 

1. Dystrybutor Paliw MAANTE w Leżajsku Sp. z o.o. - Terminal Paliw w Łętowni 
 37-300 Leżajsk, St. Boronia 8, miejscowość Leżajsk, gmina Jeżowe 

powiat przemyski 
 

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Terminal Paliw BP 82 w Żurawicy 
 37-710 Żurawica, Ogrodowa 3, miejscowość Żurawica, gmina Żurawica 
2. C T L POŁUDNIE Sp. z o.o. w Krakowie Oddział Żurawica Punkt Przeładunku Surowców  
 Chemicznych w Chałupkach Medyckich 

37-732 Medyka 469, Medyka 469, miejscowość Medyka 469, gmina Medyka 
miasto Rzeszów 
 

1. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL - Rzeszów" - Spółka Akcyjna 
 35-078 Rzeszów, Hetmańska 120, miejscowość Rzeszów, gmina M. Rzeszów 

 
W celu skuteczniejszego przeciwdziałania ponadnormatywnemu zanieczyszczeniu powietrza na 

obszarze Polski, nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska w 2012 r. wprowadziła nowy 
obowiązek określania ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych 
substancji w powietrzu. Przekroczenie poziomów alarmowych substancji w powietrzu zostało uznane 
za sytuacje kryzysowe. 

Do zadań WIOŚ w Rzeszowie w tym zakresie należy określanie ryzyka przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych w powietrzu oraz informowanie o wystąpieniu 
ryzyka przekroczenia lub wystąpieniu przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych 
i alarmowych w powietrzu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Zarządu 
Województwa - art. 94 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001). 

Do zadań Zarządu Województwa w tym zakresie należy opracowanie planu działań 
krótkoterminowych na wypadek wystąpienia ryzyka przekroczenia lub wystąpienia przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych w powietrzu - art. 92.1 ustawy Prawo ochrony 
środowiska (2001). 
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 Do zadań Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego członkiem jest 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w tym zakresie należy: 
1. informowanie właściwych organów o konieczności podjęcia działań określonych planem działań 

krótkoterminowych w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia lub przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego, docelowego lub alarmowego substancji w powietrzu (art. 92.1d ustawy Poś), 

2. niezwłocznie powiadamianie społeczeństwa oraz podmiotów korzystających ze środowiska, 
w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie, o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu 
alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu oraz o wystąpieniu 
przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu 
(art. 93 ustawy Poś). 

 Analizy ryzyka wystąpienia przekroczenia i wystąpienia przekroczenia poziomów 
dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu dotyczą dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 
tlenku węgla, ozonu, benzenu, pyłu PM10, pyłu PM2.5, arsenu, kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu. 
Analizy wykonywane są na podstawie wyników pomiarów realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie na 
stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w regionie. 
 Dla poszczególnych zanieczyszczeń i czasów uśredniania stężeń ustalono czasookresy 
sporządzania analiz: 
1. w zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 i SO2 oraz stężeń godzinowych SO2 i NO2 do dnia 20 

miesiąca od lutego do listopada z wyłączeniem lipca i sierpnia, 
2. w zakresie średniorocznych stężeń benzenu, NO2, pyłu PM10 i pyłu PM2.5 oraz 

ośmiogodzinnych stężeń CO do 20 dnia miesiąca w marcu, czerwcu, wrześniu i listopadzie, 
3. w zakresie średniorocznych stężeń metali i benzo(a)pirenu w pyle PM10 do 20 dnia miesiąca 

w kwietniu, czerwcu, wrześniu i listopadzie, 
4. w zakresie ośmiogodzinnych stężeń ozonu do 20 dnia miesiąca od maja do października. 
 Informacja o ryzyku wystąpienia przekroczenia lub przekroczeniu poziomu dopuszczalnego/ 
docelowego substancji w powietrzu winna być przekazywana przez WIOŚ w Rzeszowie natychmiast 
po powzięciu informacji o wystąpieniu takiej sytuacji w województwie. 
 Analizy ryzyka wystąpienia przekroczenia i wystąpienia przekroczenia poziomów alarmowych 
substancji w powietrzu dotyczą godzinowych stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu oraz 
dobowych stężeń pyłu PM10. Analizy te prowadzone są przez WIOŚ w Rzeszowie na bieżąco na 
podstawie pomiarów automatycznych, realizowanych na czterech stacjach zlokalizowanych 
w Rzeszowie, Jaśle, Przemyślu i Nisku.  
 Informacja o ryzyku wystąpienia lub wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego substancji 
w powietrzu przekazywana winna być przez WIOŚ w Rzeszowie do godziny 10 dnia następnego po 
wystąpieniu takiego zdarzenia wraz z określeniem, w miarę posiadanych informacji, czasu w którym 
ryzyko przekroczenia lub przekroczenie poziomu alarmowego może się utrzymywać. 

W 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego nie wystąpiło przekroczenie poziomów 
alarmowych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ozonu i pyłu zawieszonego PM10. 

9.1.3. DZIAŁALNOŚĆ LABORATORYJNA (Jan Bednarski) 

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie stanowi 
narzędzie dla Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska umożliwiające 
realizację zadań statutowych. Ponadto Laboratorium prowadzi usługi badawcze i eksperckie z ochrony 
środowiska dla klientów zewnętrznych. Na rys. 9.1.3.1. przedstawiono obszary badań realizowanych 
przez laboratorium w zakresie celu badań natomiast na rys. 9.1.3.2. w zakresie rodzajów próbek. 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska priorytetowym zadaniem dla 
Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest zapewnienie 
wysokiej jakości i wiarygodności danych o stanie środowiska. Zadanie to realizowane jest poprzez:  
1. wdrożenia w Laboratorium i w automatycznych sieciach pomiarowych aparatury i metodyk 

badawczych pozwalających na uzyskiwanie wyników zgodnych z wymaganiami jakościowymi 
zawartymi w dyrektywach 2000/60/WE, 2008/105/WE, 2009/90/WE,  

2. zapewnienie jakości w Laboratorium oraz automatycznych sieciach pomiarowych w odniesieniu 
do granic oznaczalności i niepewności pomiaru, 

3. zapewnienia udziału pracowników Laboratorium w szkoleniach i badaniach biegłości 
organizowanych przez GIOŚ, w tym organizowanych przez Krajowe Laboratorium Referencyjne 
i Wzorcujące w zakresie badań powietrza atmosferycznego, 

4. działania na rzecz wzmocnienia infrastruktury analityczno-pomiarowej Laboratorium 
w automatycznych sieciach pomiarowych, 
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5. wdrożenia przez Laboratorium procedur z zakresu nowoczesnych technik analitycznych 
i pomiarowych w oparciu o centralne dostawy specjalistycznego wyposażenia, 
Najważniejszym zadaniem dla Laboratorium jest utrzymanie systemu zarządzania w taki sposób 
aby funkcjonować w obecnym jak i przyszłym systemie prawnym. 
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monitoring kontrola kontrola jakości usługi
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40%
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emisja hałas PEM

 

Rys. 9.1.3.1. Procent badań realizowanych przez 
laboratorium w zależności do celu badania (źródło: [41]) 

Rys. 9.1.3.2. Procent badań realizowanych przez 
laboratorium w zależności od rodzajów próbek 

(źródło: [41]) 

Laboratorium realizuje zadania statutowe Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez badania 
i pomiary wszystkich komponentów środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przepisów 
o ochronie środowiska, badania stanu środowiska w ramach programu Państwowego monitoringu 
środowiska i przeciwdziałania poważnym awariom ekologicznym oraz w zakresie nadzoru nad 
usuwaniem skutków awarii ekologicznych i przywracaniem środowiska do stanu właściwego 

Zadania te realizowane są poprzez: 
1. pobieranie próbek, wykonywanie badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych kontroli i działań 

w przypadku wystąpienia poważnych awarii, 
2. wykonywanie badań fizyko-chemicznych opadów atmosferycznych i mokrej depozycji 

zanieczyszczeń do podłoża w próbkach pobieranych przez stacje IMiGW w Lesku, 
3. wykonywanie badań jakości wód podziemnych, ziemi i gruntu w rejonach narażonych na 

zanieczyszczenia, 
4. doskonalenie zakresu badań odpadów, a w szczególności badań substancji i właściwości, które 

powodują, że odpady są niebezpieczne, 
5. wykonywanie badań na potrzeby ocen jakości powietrza atmosferycznego w zakresie 

zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, 

  

Rys. 9.1.3.3. Stacja monitoringu jakości powietrza 
w Sanoku przy ul. Sadowej (źródło: [41]) 

Rys. 9.1.3.4. Stacja monitoringu jakości powietrza 
w Tarnobrzegu przy ul. M. Dąbrowskiej (źródło: [41]) 
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6. wykonywanie badań i pomiarów jakości wód powierzchniowych w zakresie analiz fizyko-
chemicznych i biologicznych, 

 

Rys. 9.1.3.5. Pomiary terenowe parametrów tlenowych 
wody -monitoring wód powierzchniowych (źródło: [41]) 

 

Rys. 9.1.3.6. Pobór próbek makrofitów na rzece Przyrwie -
monitoring wód powierzchniowych (źródło: [41]) 

  

Rys. 9.1.3.7. Pobór próbek  makrobentosu na rzece 
San- monitoring wód powierzchniowych (źródło: [41]) 

Rys. 9.1.3.8. Pobór próbek biologicznych na Zalewie 
Rzeszowskim -monitoring wód powierzchniowych  

(źródło: [41]) 

7. współpracę Laboratorium z GIOŚ w sprawie unifikacji metodyk badawczych ze szczególnym 
uwzględnieniem jednolitych zasad ich walidacji i wymagań, 

8. dostosowanie struktury wewnątrz-laboratoryjnej oraz systemu zarządzania do warunków 
zmieniających się potrzeb badawczych i wymogów prawnych, 
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Rys. 9.1.3.9. Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych 
na jednym z zakładów w Przemyślu  w ramach 

działalności usługowej laboratorium (źródło: [41]) 

Rys. 9.1.3.10. Udział laboratorium  w interwencji 
ekologicznej- wizja lokalna  w firmie EURO-EKO 

w Mielcu (źródło: [41]) 
 

9. wykonywanie pomiarów akustycznych, oraz pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych 
w środowisku, 

10. uczestnictwo laboratorium w szkoleniach i badaniach biegłości organizowanych przez GIOŚ. 
W 2012 r. ze względu na brak wystarczających środków budżetowych bardzo ważnym 

przedsięwzięciem było pozyskanie środków pieniężnych na realizację działalności badawczej 
Laboratorium. 

Stan bazy laboratoryjnej 

Laboratorium bierze udział w procedurach zaopatrzeniowych i wdrożeniowych, których celem 
jest zapewnienie wysokiej jakości danych dla potrzeb operacyjnego zarządzania środowiskiem, w tym 
modernizacji wyposażenia w pracowniach i w automatycznych sieciach pomiarowych. 

 

 

 

Rys. 9.1.3.11. Nowe zakupy aparatury badawczej -
mikroskop optyczny do analizy fitobentosu 

okrzemkowego (źródło: [41]) 

Rys. 9.1.3.12. Nowe zakupy aparatury 
badawczej - Ambulans pomiarowy do ciągłych 
badań hałasu komunikacyjnego (źródło: [41]) 

W ramach realizacji programu Infrastruktura i Środowisko organizowanego przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska w 2012 r. zakończono dostawy aparatury do laboratorium WIOŚ 
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w Rzeszowie o wartości blisko 2 520 tys. zł. Laboratorium otrzymało m. in. laboratoria mobilne do 
pobierania próbek wód i ścieków, automatyczny system mobilny monitoringu hałasu, spektrofotometry 
absorpcji atomowej. 

W 2012 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
przekazał środki na realizację Państwowego monitoringu środowiska w kwocie ok. 488 tys. zł. 

System zarządzania jakością Laboratorium 

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie, posiada jednolity system zarządzania jakością, potwierdzony 
certyfikatem nr AB 447, z dnia 18 października 2011 r. ważnym do 19 października 2015 r. W maju 
2012 r. Polskie Centrum Akredytacji, przeprowadziło w Laboratorium ocenę związaną z przedłużeniem 
Certyfikatu Akredytacji, połączoną z oceną kompetencji do wykonywania badań. Ocena potwierdziła 
zgodność działania Laboratorium z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005+Apl:2007 
zarówno w obszarze dotychczas akredytowanym, jak i rozszerzonym oraz w zakresie kompetencji 
technicznych. Zakres akredytacji obejmuje między innymi; 
1. badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wykonywane w pobranych lub dostarczonych 

próbkach wód i ścieków, w glebie i osadach, 
2. badania emisji do powietrza,  
3. badania powietrza atmosferycznego (stężenie dwutlenku siarki, tlenku azotu, dwutlenku azotu, 

tlenku węgla, ozonu, pyłu PM10 i PM2,5), 
4. badania pyłu zawieszonego (zawartość ołowiu, niklu, kadmu, arsenu, benzo(α)pirenu i innych 

WWA), 
5. badania akustyczne (poziom dźwięku pochodzący od instalacji i urządzeń oraz dróg i linii 

kolejowych), 
6. pomiary promieniowania elektromagnetycznego w środowisku naturalnym, 
7. badania zawartości metali w glebie, 
8. pobieranie próbek wód i ścieków, pobieranie próbek wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

ścieków, gleb, odpadów i osadów ściekowych do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
9. pobieranie próbek powietrza atmosferycznego (imisja) do oznaczania stężenia benzenu 

i oznaczanie benzenu w powietrzu, 
10. badania substancji priorytetowych w wodach, 
11. badania chlorofilu w wodzie, 

Na potrzeby wymagań jakościowych monitoringu wód powierzchniowych laboratorium wdrożyło 
i akredytowało szeroki zakres analityki w zakresie substancji podstawowych i priorytetowych osiągając 
wymagania co do dolnych granic oznaczalności i precyzji.  

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie uczestniczy w porównaniach międzylaboratoryjnych/ 
badaniach biegłości, w celu monitorowania jakości pobierania próbek oraz badań, a także 
dostarczenia klientom i jednostce akredytującej obiektywnych dowodów kompetencji technicznych 
Laboratorium. Z uwagi na wysokie koszty porównań międzylaboratoryjnych, nie jest możliwe regularne 
uczestnictwo Laboratorium w programach PT/ILC w każdym obszarze badań. W 2012 r. Laboratorium 
wzięło udział w 16 programach badań biegłości zarówno w tym w krajowych jak 
i w międzynarodowych. 

W 2012 r. Laboratorium realizowało program PMŚ, rozszerzyło akredytację na metody 
badawcze,  prowadziło badania w przypadku awarii ekologicznych, utrzymywało w miarę możliwości 
technicznych system monitorowania zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego pomimo bardzo 
wysokiej awaryjności aparatury pomiarowej i poborowej. Dzięki dostawom aparatury pomiarowej 
sfinansowanej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i realizacji usług zewnętrznych 
Laboratorium wdrożyło wiele bardzo kosztownych metodyk badań chromatograficznych do 
monitoringu wód powierzchniowych. 
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Rys. 9.1.3.13. Wizytacja laboratorium WIOŚ 
w Rzeszowie przez  Wicewojewodę Podkarpackiego 

(źródło: [41]) 

Rys. 9.1.3.14. Wizyta w laboratorium WIOŚ 
w Rzeszowie młodych analityków z Uniwersytetu 

Dziecięcego (źródło: [41]) 

Laboratorium prowadziło również działalność edukacyjną związaną z badaniami i pomiarami 
w ochronie środowiska, poprzez zapoznawanie zainteresowanych grup młodzieży szkolnej, studentów 
wyższych uczelni i doktorantów z działalnością laboratorium oraz organizowanie praktyk studenckich 
i staży absolwenckich. 

9.1.4. BADANIE STANU ŚRODOWISKA (Renata Jaroń-Warszyńska) 

Badania i oceny stanu środowiska, obserwacje zmian zachodzących w środowisku oraz 
rozpowszechnianie informacji środowiskowej odbywają się w ramach systemu Państwowego 
monitoringu środowiska (PMŚ) koordynowanego i realizowanego przez organy Inspekcji Ochrony 
Środowiska. System został wprowadzony ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991), 
a szczegółowe zasady funkcjonowania określone zostały w ustawie Prawo ochrony środowiska 
(2001). 

Państwowy monitoring środowiska realizowany jest na podstawie wieloletnich programów 
opracowywanych na poziomie krajowym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
i zatwierdzanych przez Ministra Środowiska. Na poziomie wojewódzkim programy monitoringu 
środowiska sporządza wojewódzki inspektor ochrony środowiska i zatwierdza Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska. 

Zasadnicze zmiany w zakresie funkcjonowania systemu PMŚ zaszły od roku 2004. 
Dostosowanie przepisów dotychczasowego prawa ochrony środowiska w odniesieniu do badania 
i ocen stanu środowiska wymagało wielu zmian w konstrukcjach sieci pomiarowych, w zakresach 
badawczych, sposobie ocen oraz wykorzystaniu nowych narzędzi informatycznych. 

Wprowadzono nowy system ocen jakości powietrza oparty na corocznej klasyfikacji stref, 
a wyniki tych klasyfikacji stały się podstawą dla organów administracji do opracowywania i wdrażania 
naprawczych Programów Ochrony Powietrza. W zakresie monitoringu wód powierzchniowych 
Ramowa Dyrektywa Wodna (2000) wprowadziła zasadnicze zmiany w zakresie konstrukcji sieci 
pomiarowych, wyboru punktów pomiarowo-kontrolnych oraz dostosowania ich lokalizacji do układu 
zlewniowego i wyznaczonych jednolitych części wód. Wprowadzono nowe elementy biologiczne 
i zmieniono zasadniczo podejście do sposobu oceny stanu wód opartego przede wszystkim 
o parametry biologiczne. Wyniki badań stały się podstawą do opracowywania przez organy 
administracji rządowej Planu gospodarowania wodami i Programu wodno-środowiskowego kraju. 
Z kolei Dyrektywa odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (2002) 
wprowadziła zmiany w zakresie prowadzenia pomiarów natężenia hałasu poprzez zastosowanie 
nowych wskaźników na potrzeby prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed 
hałasem. Na mocy wdrożenia nowych przepisów prawa unijnego powstał obowiązek sporządzania 
map akustycznych przez starostów oraz zarządzających drogami, liniami kolejowymi i lotniskami, 
a w konsekwencji obowiązek opracowywania programów ochrony środowiska przed hałasem.  

Realizowane w ramach PMŚ zadania są nieustannie dostosowywane do nowych wymagań 
wspólnotowych zarówno pod względem danych jak i poziomu ich jakości.  Ma to na celu dostarczenie 
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rzetelnych i wiarygodnych danych pozwalających na oceny stanu środowiska w skali województwa, 
kraju jak również wypełnienie obowiązku raportowania informacji o presjach na środowisko i jego 
stanie, do którego Polska jest zobowiązana na mocy podpisanych i ratyfikowanych umów 
międzynarodowych. 

System PMŚ jest systemem złożonym i szeroko rozbudowanym. Ze względu na charakter 
gromadzonych i przetwarzanych informacji, zadania PMŚ realizowane są w ramach trzech bloków 
tematycznych: Presje, Stan, Oceny i prognozy, których układ pozwala na generowanie 
kompleksowych informacji o środowisku zarówno dla potrzeb społeczeństwa jak i administracji 
publicznej oraz instytucji międzynarodowych. 

Najbardziej rozwiniętym i najlepiej funkcjonującym jest blok STAN, w którym prowadzone są 
działania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji 
o poziomach substancji i innych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych elementów 
środowiska. W oparciu o dane wytworzone w ramach realizacji tego bloku wykonywane są oceny 
i prognozy dla poszczególnych komponentów w obrębie siedmiu podsystemów reprezentujących 
poszczególne komponenty środowiska lub specyficzne oddziaływania. Funkcję wspierającą dla tego 
bloku stanowi blok PRESJE, w którym zebrane dane dostarczają informacji o emisjach (zagrożeniach) 
wywieranych na poszczególne komponenty środowiska. 

Głównym dostawą danych w bloku Stan są wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. 
W pozyskiwaniu danych wytwarzanych w ramach systemu uczestniczy także wiele jednostek, które są 
ustawowo zobowiązane do wykonywania badań monitoringowych.  

Istotne źródło wiedzy o presjach stanowią dane zbierane w ramach statystyki publicznej oraz 
informacje pochodzące od podmiotów korzystających ze środowiska, które zobowiązane są do 
wykonywania pomiarów stanu środowiska oraz rodzaju i wielkości emisji z mocy prawa lub decyzji 
administracyjnych.  

W celu zapewnienia tak szerokiego spektrum informacji zadania PMŚ wykonywane są 
w oparciu o model DPSIR (czynniki sprawcze - presje - stan - oddziaływanie - środki 
przeciwdziałania), który umożliwia wskazanie przyczyn istniejącego stanu, kierunków działań 
naprawczych oraz skuteczności polityki ekologicznej państwa. 

Dla zapewnienia sprawnego zarządzania szerokim zakresem danych, tj. ich gromadzeniem, 
przetwarzaniem, archiwizacją, udostępnianiem od kilku lat na poziomie centralnym tworzony jest 
system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska EKOINFONET. W zakresie udostępniania 
informacji system będzie pozwalał na generowanie raportów i zestawień danych na potrzeby organów 
administracji publicznej, instytucji i społeczeństwa. Docelowo informacja z systemu EKOINFONET dla 
społeczeństwa prezentowana będzie poprzez Portal i geoportal Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Istotne znaczenie w sposobie gromadzenia, udostępniania i przekazywania danych i informacji 
o stanie środowiska wytwarzanych w ramach PMŚ ma zastosowanie systemu informacji geograficznej 
(GIS) oraz wdrożenie raportowania o stanie środowiska opartego o jednolitą infrastrukturę informacji 
przestrzennej w Europie (INSPIRE). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na terenie województwa 
podkarpackiego realizuje zadania PMŚ w bloku Stan w zakresie czterech podsystemów: monitoringu 
powietrza atmosferycznego, monitoringu wód powierzchniowych, monitoringu hałasu i monitoringu pól 
elektromagnetycznych. Badania prowadzone są w sposób cykliczny z zastosowaniem ujednoliconych 
metod zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych. 

Badania w zakresie pozostałych podsystemów prowadzone są na poziomie krajowym na 
zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska przez instytuty naukowo-badawcze i uczelnie. 
Wyniki tych prac są przekazywane cyklicznie do WIOŚ i prezentowane w raportach oraz 
opracowaniach tematycznych. Na rys. 9.1.4.1. przestawiono strukturę Państwowego monitoringu 
środowiska. 
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Rys. 9.1.4.1. Schemat struktury Państwowego Monitoringu Środowiska (źródło: [82]) 

Analizy i oceny wytworzone w ramach PMŚ są wykorzystywane w wielu dziedzinach: do celów 
monitorowania skuteczności planów i działań na rzecz ochrony środowiska, do oceny skuteczności 
alokacji funduszy strukturalnych i funduszy spójności, na potrzeby statystyki publicznej, w zarządzaniu 
środowiskiem na poziomie europejskim, do opracowywania raportów krajowych i wojewódzkich. 

Istotnym odbiorcą informacji środowiskowej jest społeczeństwo. Wyniki badań otrzymane 
w ramach realizacji wojewódzkich programów monitoringu są prezentowane w opracowaniach 
tematycznych, komunikatach, raportach oraz za pośrednictwem strony internetowej: 
www.wios.rzeszow.pl.  

Upowszechnianie informacji .środowiskowej odbywa się również poprzez udział przedstawicieli 
WIOŚ w sesjach rad organów samorządowych, organizację konferencji oraz realizację indywidualnych 
wniosków. Na rys. 9.1.4.2. przedstawiono źródła danych i informacji oraz sposób ich wykorzystania 
w systemie PMŚ.  
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Rys. 9.1.4.2. Schemat Państwowego monitoringu środowiska – źródła danych i ich wykorzystanie (źródło: [12]) 

W roku 2012 WIOŚ w Rzeszowie zakończył realizację trzyletniego cyklu pomiarowego, którego 
zakres i harmonogram został określony w „Programie Państwowego monitoringu środowiska 
województwa podkarpackiego na lata 2010-2012” oraz Aneksie Nr 1 i Nr 2 do Programu. 
Najważniejsze zadania, zrealizowane w tym okresie obejmowały: 
1. wykonanie zaplanowanych badań i pomiarów w ramach czterech podsystemów, 
2. opracowanie trzeciej pięcioletniej oceny jakości powietrza za lata 2005-2009 w zakresie SO2, 

NO2, NOx, O3, PM10, CO, benzenu oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w nowym układzie stref, 
3. sporządzenie rocznej oceny jakości powietrza, 
4. wdrożenie monitoringu pyłu PM2.5 w powietrzu dla potrzeb oceny jakości powietrza w strefach 

oraz dla określania wskaźnika średniego narażenia, 
5. sporządzenie oceny stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych (ocenę wykonano w dwóch wariantach: ocena w przekrojach 
pomiarowo-kontrolnych oraz ocena w jednolitych częściach wód powierzchniowych), 

6. wykonanie oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych spowodowanej odprowadzaniem 
do wód zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych w województwie podkarpackim za okres 2007-
2009 oraz za okres 2008-2010, 

7. sporządzenie rocznej oceny klimatu akustycznego w województwie,  
8. opracowanie rocznej oceny stanu środowiska w terenie przygranicznym z Ukrainą,  
9. opracowanie rocznych raportów o stanie środowiska w województwie podkarpackim 

stanowiących podsumowanie prac badawczo-kontrolnych na obszarze województwa, 
10. przygotowanie recenzowanej publikacji „Powódź 2010 - przyczyny i skutki”, 
11. opracowanie i wydanie drukiem ulotek edukacyjnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej 

i ochrony wód, jakości powietrza, pól elektromagnetycznych, klimatu akustycznego, gospodarki 
odpadami.  

12. przygotowanie opracowań kompleksowych z zakresu badania i kontroli stanu środowiska na 
potrzeby sesji rad powiatów, 

13. sporządzenie kompleksowych opracowań dotyczących podkarpackich uzdrowisk, 
14. upowszechnienie informacji o środowisku poprzez realizację wniosków, organizację konferencji, 

popularyzowanie zagadnień środowiskowych w mediach lokalnych oraz wśród młodzieży 
szkolnej i akademickiej, udział w sesjach rad powiatów i lokalnie organizowanych akcjach 
edukacyjno-promocyjnych, 

15. współpracę z organami samorządu w ramach monitoringu lokalnego na obszarach 
o utrzymujących się przekroczeniach standardów jakości środowiska.  
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W 2012 r. został opracowany i zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
nowy trzyletni „Program Państwowego monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 
2013-2015”. Wyniki kolejnych badań i pomiarów przeprowadzonych w ramach „Programu ….” pozwolą 
na dokonanie oceny skuteczności wdrażanych i zrealizowanych w województwie podkarpackim 
działań naprawczych w zakresie ochrony powietrza, ochrony wód i ochrony przed hałasem. 

9.1.5. INFORMACJA EKOLOGICZNA (Renata Jaroń-Warszyńska) 

 Upowszechnianie informacji o środowisku jest jednym z ustawowych zadań Inspekcji Ochrony 
Środowiska. Państwowy monitoring środowiska jest głównym źródłem informacji o środowisku, 
generowanej na potrzeby administracji rządowej i samorządowej, przedsiębiorców, organizacji 
ekologicznych i społeczeństwa. Powszechny dostęp do informacji o środowisku uregulowany jest 
w krajowych i europejskich aktach prawnych. W myśl art. 74 ust. 3 konstytucji RP „każdy ma prawo do 
informacji o stanie i ochronie środowiska”. Zasady udostępniania informacji zostały określone 
w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (2008). 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizując ustawowe obowiązki 
i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom lokalnej społeczności wytwarza i rozpowszechnia 
informacje środowiskowe wykorzystując różnorodne formy przekazu i popularyzacji m.in. wydawanie 
publikacji książkowych, sporządzanie opracowań kompleksowych i tematycznych, serwis internetowy, 
kontakt z mediami, organizacje i udział w  konferencjach, udział w posiedzeniach organów 
samorządowych i innych jednostek, edukację młodzieży szkolnej i akademickiej, realizacje wniosków 
o udostępnienie informacji o środowisku. 

Doświadczenia ostatnich lat wskazują, że zapotrzebowanie na informację ekologiczną wciąż 
wzrasta, podobnie jak rośnie świadomość ekologiczna wśród społeczeństwa. W polityce ekologicznej 
państwa edukacja ekologiczna stanowi ważny element realizacji strategii ekorozwoju społecznego i 
gospodarczego, kształtując całościowy obraz relacji pomiędzy człowiekiem i przyrodą. Właściwie 
prowadzona edukacja, wskazując zależność człowieka od przyrody uczy odpowiedzialności za zmiany 
dokonywane w środowisku. Stąd też potrzeba cyklicznych, rzetelnych i wiarygodnych badań 
śledzących trendy zmian, w szczególności w obecnym systemie szybko rozwijających się 
nowoczesnych technologii produkcji. Stąd też potrzeba rzetelnej i wiarygodnej informacji ekologicznej 
kształtującej proekologiczne zachowania każdego użytkownika środowiska. 

Publikacje 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie od 1993 r. wydaje w formie 
publikacji książkowej cykliczne raporty o stanie środowiska w regionie w ramach serii wydawniczej 
Biblioteki Monitoringu Środowiska. W publikacjach dokonane jest podsumowanie zrealizowanych 
w ramach Państwowego monitoringu środowiska badań i pomiarów oraz przeprowadzonych na 
podstawie rocznego planu kontroli podmiotów korzystających ze środowiska. Corocznie do 
współpracy przy redagowaniu raportu WIOŚ zaprasza inne jednostki, których działania związane są 
z szeroko pojętą ochroną środowiska; są to organy administracji, przedsiębiorcy, uczelnie, instytuty 
naukowe, organizacje pozarządowe. 

Odbiorcami publikacji, opracowań, biuletynów jest corocznie administracja rządowa 
i samorządowa, organizacje ekologiczne, przedsiębiorcy, biblioteki, wyższe uczelnie, szkoły, instytucje 
naukowe, biura projektowe 

Serwis internetowy 

Szeroki i szybki dostęp do materiałów wytworzonych w ramach Państwowego monitoringu 
środowiska umożliwiony jest poprzez stroną internetową Inspektoratu: www.wios.rzeszow.pl., na której 
na bieżąco są aktualizowane wyniki pomiarów i ocen, dokumenty programowe z zakresu 
Państwowego monitoringu środowiska i działalności kontrolnej Inspektoratu. 

W trybie on-line prezentowane są wyniki ciągłych pomiarów zanieczyszczenia powietrza 
i parametrów meteorologicznych oraz wyniki ze stacji manualnych nadzorowanych przez WIOŚ. 
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Rys. 9.1.5.1. Strona internetowa WIOŚ w Rzeszowie; 
rozmieszczenie stacji automatycznych pomiarów 

zanieczyszczenia powietrza (źródło: [41]) 

 
Rys. 9.1.5.2. Strona internetowa WIOŚ w Rzeszowie; 

prezentacja ciągłych pomiarów zanieczyszczenia 
powietrza (źródło: [41]) 

 
W serwisie „Informacje o środowisku” zawarte są wieloletnie dane dotyczące jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, zbiorników zaporowych, jakości powietrza oraz wyniki pól 
elektromagnetycznych i pomiarów hałasu. 

W serwisie „Aktualności” zawarty jest przegląd najważniejszych wydarzeń w Inspektoracie. 
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach dotyczących dostępu do informacji publicznej 

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Rejestry” zamieszczono systematycznie aktualizowany  
publiczny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku będących 
w posiadaniu Inspektoratu (zawierający informacje od roku 2003) oraz zasady udostępniania 
informacji o środowisku wraz z aktualizowanymi corocznie wynikami badań stanu środowiska 
prowadzonymi w ramach Państwowego monitoringu środowiska. W BIP zawarte są również 
najważniejsze materiały związane z działalnością kontrolną Inspektoratu, tj. dokumentacja przebiegu 
i efektów kontroli, wykaz decyzji dotyczących kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony 
środowiska. 

Z analizy statystyk odwiedzin strony internetowej WIOŚ wynika, że zainteresowanie 
zamieszczonymi tam materiałami jest duże i z każdym rokiem sukcesywnie wzrasta. Świadczy o tym 
ilość internautów odwiedzających stronę. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat nastąpił wzrost odwiedzin 
strony o 25 %: z 395 474 w 2008 r. do 494 406 w 2012 r. 

Współpraca z organami administracji publicznej i innymi jednostkami  

W ramach realizacji obowiązku informowania organów samorządowych o stanie środowiska 
w województwie, WIOŚ w Rzeszowie corocznie uczestniczy w sesjach i komisjach organów 
samorządowych, prezentując stan środowiska w regionie ze szczególnym uwzględnieniem stanu 
środowiska na obszarze danego powiatu oraz wyników kontroli podmiotów działających na ich terenie 
wskazując jednocześnie na najczęściej występujące nieprawidłowości i problemy środowiskowe. 

W trakcie spotkań z organami samorządowymi omawiany jest również zakres uprawnień 
Inspekcji Ochrony Środowiska oraz możliwości tworzenia lokalnych programów badania stanu 
środowiska i współfinansowania tych badań. 

Łącznie w 2012 r. przedstawiciele WIOŚ wzięli udział w 69 spotkaniach w tym w: 1 sesji sejmiku 
samorządowego, 8 sesjach rad powiatu, 2 sesjach rad gmin, 22 posiedzeniach zespołów roboczych 
organów samorządowych oraz 35 posiedzeniach innych jednostek. Dla uczestników posiedzeń 
i spotkań przedstawiciele WIOŚ wygłosili prezentacje tematyczne. Łącznie w 2012 r. zostało 
sporządzonych i wygłoszonych 27 prezentacji.  

Corocznie organom administracji samorządowej przekazywane są raporty o stanie środowiska 
w województwie podkarpackim oraz na wniosek organu opracowania dotyczące stanu środowiska na 
obszarze powiatu. 
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Rys.9.1.5.3. Konferencja  pn. „Ratownictwo wodne bez 
granic”, zorganizowane przez Komendę Miejską 

Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i Dyrekcję 
Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego w Preszowie, 

Polańczyk (źródło: [31]) 

 
Rys.9.1.5.4. Ćwiczenia pn. „Ratownictwo wodne bez 

granic”, zorganizowane przez Komendę Miejską 
Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie i Dyrekcję 
Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego w Preszowie, 

Polańczyk (źródło: [31]) 

Edukacja dzieci i młodzieży 

W 2012 r. WIOŚ w Rzeszowie kontynuował działalność edukacyjną dla młodzieży szkolnej 
i akademickiej oraz kadry pedagogicznej, wygłaszając prelekcje dotyczące stanu środowiska 
w województwie podkarpackim oraz działalności kontrolnej i laboratoryjnej. Spotkania z młodzieżą 
szkolną połączone były ze zwiedzaniem laboratorium WIOŚ w Rzeszowie. Pracownicy WIOŚ 
uczestniczyli w 13 spotkaniach. 

Przedstawiciele WIOŚ w Rzeszowie sprawowali także nadzór merytoryczny nad przebiegiem 
praktyk szkolnych i absolwenckich w Inspektoracie i podległych Delegaturach, podczas których 
młodzież akademicka (5 praktykantów) oraz studenci i absolwenci szkół wyższych (15 stażystów 
i 3 woluntariuszy) zapoznawali się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska 
i działalności Inspektoratu. 

  

Rys. 9.1.5.5. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska podczas happeningu w ramach 

akcji pn. „Zamieniamy makulaturę, szkło, plastik 
i elektrośmieci na witaminki dla młodzieży i dzieci”, 

Przemyśl (źródło: [41]) 

Rys. 9.1.5.6. Spotkanie ze studentami Uniwersytetu 
Rzeszowskiego; prezentacja aparatury badawczej 

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie (źródło: [41]) 

Realizacja wniosków o udostępnienie informacji o środowisku 

Realizując obowiązek zawarty w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 
(2008), WIOŚ w Rzeszowie rozpatrywał wnioski o udostępnieniu informacji o środowisku. Wzór 
wniosku, który można złożyć do Inspektoratu na piśmie osobiście, drogą elektroniczną lub pocztową 
zawarty jest na stronie internetowej WIOŚ w zakładce „Dostęp do informacji” oraz „Poziom tła”. 
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Zdecydowana większość wniosków dotyczyła udostępnienia wyników badań i pomiarów wykonanych 
w ramach Państwowego monitoringu środowiska. Wśród nich od kliku lat dominują wnioski 
o udostępnienie informacji o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Wnioski były składane przez 
organy administracji publicznej, biura projektowe, firmy organizujące wypoczynek dzieci i młodzieży, 
instytuty naukowe, uczelnie, stowarzyszenia ekologiczne, media i osoby prywatne. Udostępnione 
informacje i dane zostały wykorzystane na potrzeby opracowania i podsumowania realizacji planów 
i programów ochrony środowiska i gospodarowania odpadami, ocen oddziaływania na środowisko, 
wydania decyzji i pozwoleń środowiskowych, różnego typu prac projektowych, prac dyplomowych prac 
dla celów dydaktycznych. 

W roku 2012 łącznie rozpatrzono 412 wniosków o udzielenie informacji o środowisku. Na 
przestrzeni ostatnich pięciu lat nastąpił wzrost ilości rozpatrywanych wniosków o ponad 150 %, co 
potwierdza duże zainteresowanie problematyką środowiskową, w szczególności danymi o stanie 
środowiska oraz świadczy o wysokiej użyteczności wytwarzanych danych i informacji. 

Współpraca z mediami 

W ramach współpracy ze środkami masowego przekazu udzielono 27 wywiadów dla prasy radia 
i telewizji. Omawiane zagadnienia dotyczyły lokalnych problemów środowiskowych: uciążliwości 
związanych z funkcjonowaniem przemysłu, zanieczyszczenia powietrza, zagospodarowania odpadów, 
uciążliwości odorowych, nadmiernej emisji hałasu, zanieczyszczenia wód powierzchniowych. 

Przedstawiciele WIOŚ wzięli również udział w nagraniu telewizyjnym filmu edukacyjnego 
wykonanego przez TV Rzeszów na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Podkarpackiego. 

Informacje prasowe dotyczące istotnych zagadnień środowiskowych regionu zamieszczane są 
również na stronie internetowej Inspektoratu w zakładce „Notatki prasowe”.  

 

  

Rys. 9.1.5.7. Prezentacja przez Kierownika 
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie szkodliwości spalania 
odpadów w filmie edukacyjnym „Trucizny z domowego 

komina”, zrealizowanym na zlecenie samorządu 
województwa podkarpackiego (źródło: [70]) 

Rys. 9.1.5.8. Prezentacja przez pracownika 
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie stacji monitoringu 

powietrza w filmie edukacyjnym „Trucizny z domowego 
komina”, zrealizowanym na zlecenie samorządu 

województwa podkarpackiego (źródło: [70]) 

9.2. DZIAŁALNOŚĆ WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ W RZESZOWIE (Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie) 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (zwany dalej 
Funduszem) działał w 2012 r. jako samorządowa osoba prawna, co wynika z ustawy Prawo ochrony 
środowiska (2001) oraz ze Statutu nadanego przez Sejmik Województwa Podkarpackiego uchwałą 
Nr XLII/800/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. z późniejszymi zmianami. 

Podstawową działalnością Funduszu jest finansowe wspieranie zadań służących ochronie 
środowiska i gospodarki wodnej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów inwestycyjnych 
realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi. 
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Działalność prowadzona była w oparciu o przyjęte w listopadzie 2011 r. „Kryteria wyboru 
przedsięwzięć finansowanych ze środków Funduszu” i „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz 
tryb i Zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW”. Podstawę działalności w roku 2012 
stanowiły ponadto: strategia działania na lata 2009-2012, lista przedsięwzięć priorytetowych oraz plan 
działalności Funduszu. 

Finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane było 
w 2012 r. przez Fundusz w formie: 
1. udzielania oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie 

płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
2. udzielania dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych, 
3. przekazywania środków na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe, 
4. udostępniania środków finansowych z przeznaczeniem na udzielanie przez BOŚ SA kredytów 

na wskazane przez Fundusz przedsięwzięcia. 

9.2.1. GOSPODAROWANIE ŚRODKAMI FINANSOWYMI 

Przychody uzyskane przez Fundusz w 2012 r. obejmowały wpływy z opłat i dotacji w kwocie 
39 363.4 tys. zł, z tego: 
1. z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 19 979,3 tys. zł, 
2. z tytułu kar (realizowanych przez WIOŚ) 42,2 tys. zł, 
3. z tytułu posiadanych udziałów i akcji otrzymano 3,3 tys. zł, 
4. z tytułu oprocentowania wolnych środków i odsetek od pożyczek 8 825,1 tys. zł,  
5. z tytułu innych źródeł 10 513,5 tys. zł i obejmowały: wpłaty nadwyżki funduszu gminnego 

2 899,8 tys. zł, sprzedaż udziałów w spółkach w kwocie łącznie 6 312,3 tys. zł, dotację 
z budżetu państwa na koszty wdrażania POIiŚ w kwocie łącznej 765,2 tys. zł, rozwiązanie 
rezerw i odpisów oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie łącznej 536,2 tys. zł. 

oraz zwroty udzielonych pożyczek wynosiły 47 447,2 tys. zł. Strukturę przychodów WFOŚiGW 
w Rzeszowie w 2012 r. przedstawiono na rys. 9.2.1.1. 
 Wydatki Funduszu związane były z wykonywaniem zadań statutowych, do których należy 
udzielanie pomocy finansowej na realizację zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz utrzymanie biura Funduszu. W 2012 r. zawarto umowy o udzieleniu dotacji i pożyczek na 
łączną kwotę 50 226,6 tyś zł. Wypłacona pomoc wyniosła 36 938,1 tys. zł, z czego: 
1. w formie pożyczek wypłacono kwotę 26 640,7 tys. zł, 
2. w formie dotacji przekazana została kwota 9 513,7 tys. zł, 
3. w formie umorzeń części pożyczek udzielono pomocy w kwocie 783,7 tys. zł. w ramach w/w 

kwoty dotacji uwzględniono: środki przekazane do rezerwy budżetowej na dotacje dla 
państwowych jednostek budżetowym w wysokości 1 271,4 tys. zł, środki na program usuwania 
azbestu 931,4 tys. zł jako dotację dla jednostek samorządu terytorialnego. Dodatkowym 
źródłem finansowania tego przedsięwzięcia były środki Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 330,7 tys. zł, dopłaty do oprocentowania kredytów 
udzielonych przez banki w kwocie 1 403,9 tys. zł. 
Średnie oprocentowanie pożyczek udzielonych ze środków Funduszu (liczone wg stopy 

redyskonta weksli 4,75) wyniosło dla samorządów 3,21 %, a dla pozostałych podmiotów 4,22 %. 
Strukturę wydatków WFOŚiGW w Rzeszowie w 2012 r. przedstawiono na rys. 9.2.1.2 
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Rys. 9.2.1.1. Struktura przychodów Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie w 2012 r. (źródło: [40]) 

 
Rys. 9.2.1.2. Struktura rozchodów Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie w 2012 r. (źródło: [40]) 

9.2.2. EFEKTY RZECZOWO-EKOLOGICZNE DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU 

Realizacja zadań według poszczególnych dziedzin 

Gospodarka ściekowa: Wydatkowanie środków zgodnie z listą przedsięwzięć priorytetowych 
na 2012 r., ukierunkowane było na wspieranie zadań wynikających z „Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych” i tych, które były współfinansowane z bezzwrotnych środków 
w ramach programów unijnych. Realizowano kanalizacje sanitarne głównie w małych 
miejscowościach, gdzie stopień skanalizowania jest mniejszy niż w miastach. Wspierano również 
przedsięwzięcia polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, budowie i modernizacji oczyszczalni 
ścieków w terenach szczególnych: źródliskowych, przyrodniczych i turystycznych (np. w rejonie 
zbiorników zaporowych wód: Solina i Myczkowce). Obszary te stanowią główne źródło zaopatrzenia 
w wodę na południu województwa. 

Do końca 2012 r. zawarto 16 umów o pożyczkę na ogólną kwotę 24 426 917,71 zł (w tym 
16 534 982,59 zł to zobowiązania na lata następne) oraz 3 aneksy w sprawie zwiększenia kwot już 
udzielonych pożyczek. Łączna wartość wypłaconych środków w tej dziedzinie wyniosła 13 796 657,82 
zł. Ponadto realizowano dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na kwotę 1 233 292,55 zł. 

Udzielona pomoc pozwoliła na wybudowanie dwóch nowych i zmodernizowanie czterech 
oczyszczalni ścieków, a także budowę i oddanie do użytkowania 372,47 km sieci kanalizacyjnych. 
W minionym roku zakończono 29 zadań. Uzyskane efekty przedstawiono w tab. 9.2.2.1. 

Tab. 9.2.2.1. Efekty rzeczowo-ekologiczne w zakresie gospodarki ściekowej uzyskane w 2012 r. (źródło: [40]) 

Przepustowość nowo 
wybudowanych oczyszczalni 

ścieków (m3/d) 

Przepustowość 
zmodernizowanych oczyszczalni 

ścieków (m3/d) 
Budowa sieci kanalizacyjnej 

(km) 

zadanie ujęte 
w KPOŚK z umów 

zawartych 
przed 

rokiem 
2012 

z umów 
z 2012 r. Łącznie 

z umów 
zawartych 

przed 
rokiem 
2012 

z umów 
z 2012 r. Łącznie 

z umów 
zawartych 

przed 
rokiem 2012 

z umów 
z 2012 r. Łącznie 

720,00 0,00 720,00 1 678,00 306,00 1 984,00 354,20 18,27 372,47 24 
 
Jednocześnie w roku sprawozdawczym trwała budowa nowej oczyszczalni ścieków w Pilźnie 

i modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowościach Adamówka 
i Trzebownisko. Mają one na celu zwiększenie ich przepustowości oraz wzrost efektywności 
i niezawodności pracy. Zadania te zakończą się w latach 2013-2015. W tym okresie oddanych 
zostanie także kolejne 157,87 km sieci kanalizacyjnych jako efekt 11 umów, w tym 9 zawartych 
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w 2012 r. Planowane w latach 2013-2015 efekty rzeczowo-ekologiczne w zakresie gospodarki 
ściekowej przedstawiono w tab. 9.2.2.2. 

Tab. 9.2.2.2. Efekty rzeczowo-ekologiczne w zakresie gospodarki ściekowej planowane w latach 2013-
2015 (źródło: [40]) 

Przepustowość nowo 
wybudowanych oczyszczalni 

ścieków(m3/d) 

Przepustowość 
zmodernizowanych 

oczyszczalni ścieków (m3/d) 
Budowa sieci 

kanalizacyjnej (km) 
zadanie ujęte 

w KPOŚK 

435,00 3 330,00 157,87 8 

 
Gospodarka zasobami wodnymi: Wydatkowanie środków w dziedzinie gospodarka zasobami 

wodnymi koncentrowało się w 2012 r. na realizacji zadań związanych z poprawą zaopatrzenia w wodę 
dla celów bytowych. Realizowane były inwestycje związane z rozbudową i modernizacją stacji 
uzdatniania wody oraz budową sieci wodociągowych. Przywracano właściwy stan techniczny 
urządzeń służących ujmowaniu i uzdatnianiu wody. 

Zawarto 13 umów pożyczek na kwotę 10 541.988,44 zł. Łącznie wartość wypłaconych środków 
wyniosła 5 588.051,30 zł. Środki finansowe przeznaczone zostały na modernizację dwóch stacji 
uzdatniania wody oraz budowę 36,47 km sieci wodociągowej. 

Ponadto w ramach tej dziedziny Fundusz realizował dopłaty do oprocentowania kredytów 
bankowych łącznie na kwotę 47 490,67 zł. W 2012 r. zakończono 6 zadań oraz osiągnięto 
następujące efekty (tab. 9.2.2.3.): 

Tab. 9.2.2.3. Efekty rzeczowo-ekologiczne w zakresie gospodarki zasobami wodnymi uzyskane 
w 2012 r. (źródło: [40]) 

Przepustowość zmodernizowanej stacji uzdatniania wody 
(m3/d) Budowa sieci wodociągowej (km) 

z umów zawartych przed 
rokiem 2012 

z umów 
z 2012 r. Łącznie z umów zawartych 

przed rokiem 2012 
z umów 
z 2012 r. Łącznie 

720,00 1 700,00 2 420,00 12,79 23,68 36,47 

 
Zgodnie z zawartymi w 2012 r. umowami, planuje się zakończenie 9 zadań polegających na 

budowie, rozbudowie stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej, co przyniesie następujące efekty 
(tab. 9.2.2.4.): 

Tab. 9.2.2.4. Planowane efekty rzeczowo-ekologiczne w zakresie gospodarki zasobami wodnymi 
(źródło: [40]) 

Przepustowość nowo wybudowanej 
stacji uzdatniania wody 

(m3/d) 

Przepustowość nowo 
wybudowanej stacji uzdatniania 

wody (m3/d) 
Budowa sieci wodociągowej 

(km) 

554,40 4 000,00 127,94 
 

Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi: Pomoc udzielana była na wsparcie 
zadań polegających na organizacji selektywnej zbiórki odpadów i budowie instalacji do segregacji 
odpadów, a także realizacji instalacji i urządzeń do zagospodarowywania odpadów, w tym ulegających 
biodegradacji. Realizowano również zadania zwiększające efektywność systemu odbioru odpadów 
komunalnych oraz rekultywacji i modernizacji składowisk odpadów. 

W okresie sprawozdawczym zawarto 11 umów na łączną kwotę 4 553 359,03 zł (4 pożyczkowe 
na kwotę 4 300 563,00 zł i 7 dotacyjnych na kwotę 252 796,03 zł) oraz 3 aneksy w sprawie 
zwiększenia kwot już udzielonych dotacji. Wypłacono 232 083,68 zł dotacji zaś w formie pożyczek 
4 562 187,29 zł. 

Udzielono dopłat w wysokości 123 141,25 zł do oprocentowania dwóch kredytów bankowych 
(wysokość kredytów objętych dopłatami – 6 918 048,00 zł). Pomoc ta została skierowana na realizację 
przez Krynicki Recykling S.A. zadania, polegającego na pracach badawczo-rozwojowych, 
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prowadzących do wdrożenia do procesu produkcyjnego odzysku stłuczki pozbawionej szkła 
ołowiowego. 

W roku sprawozdawczym zakończono 9 zadań, których wynikiem było m.in.: 
1. zakup 55 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, 
2. modernizacja i atestacja 1 584 sztuk opryskiwaczy polowych i sadowniczych, 
3. rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Brzegach Dolnych o powierzchni 4,07 ha, 
4. modernizacja Gminnego Składowiska Odpadów Stałych o powierzchni 2 ha w miejscowości 

Futory, 
5. zakup samochodu do zbiórki odpadów dla ZUK Cmolas, co pozwoli na odbiór w skali roku 

łącznie 1 750 m3 odpadów wielkogabarytowych i odpadów pochodzących z dzikich wysypisk. 
 W 2012 r. zakończono prace związane z rozbudową składowiska i wdrożeniem systemu 
segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki, Gmina Krzeszów. 
Wybudowano nową czaszę składowiska oraz sortownię odpadów wraz z  linią technologiczną do ich 
segregacji. Wydajność linii sortowniczej pozwala przyjąć 10 000 Mg odpadów komunalnych rocznie. 
 Przy udziale środków Funduszu MPGK Rzeszów Sp. z o.o. zrealizowało zadanie polegające na 
budowie płyty kompostowni do zagospodarowania odpadów frakcji podsitowej z sortowni. Wykonano 
płytę o powierzchni 2 277 m2 wraz z drogami dojazdowymi oraz bezodpływowym zbiornikiem na 
odcieki. Rocznie wydzielana zostanie frakcja podsitowa w ilości ok. 4 000 Mg, która po poddaniu 
procesowi kompostowania zostanie zmniejszona do ok. 2 500 Mg/rok. 
 Dodatkowo w 2013 r. przewiduje się uzyskanie następujących efektów z umów podpisanych 
w roku sprawozdawczym: 
1. modernizacja i atestacja 350 sztuk opryskiwaczy polowych i sadowniczych, 
2. zakup 34 sztuk pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, 
3. utylizacja 118 szt. czujek jonizujących zawierających pierwiastek promieniotwórczy (ameryk). 
 Rok 2012 to kontynuacja wspólnie z NFOŚiGW programu priorytetowego „Gospodarowanie 
odpadami innymi niż komunalne, Część II - Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. W wyniku 
realizacji wszystkich zgłoszonych 71 zadań łączna wypłacona kwota dotacji wyniosła 2 262 034,53 zł, 
z czego 1 330 676,17 zł ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz i 931 358,36 zł ze 
środków WFOŚiGW. Koszty kwalifikowane zadań wyniosły 2 717 574,30 zł. Szczegółowe informacje 
na temat wszystkich zrealizowanych zadań przedstawiono w tab. 9.2.2.5. 

Tab. 9.2.2.5. Wykorzystanie środków oraz osiągnięte efekty ekologiczne w 2012 r. (źródło: [40]) 

Poniesione 
koszty 

kwalifikowane 
Wypłacone dofinansowanie Efekt ekologiczny 

[zł] Ze środków udostępnionych Ze środków WFOŚiGW Osiągnięty Ewidencjonowany 
przez WFOŚiGW 

 
[zł] 

[%] 
[zł] 

[%] [Mg] [Mg] 

 kosztów 
kwalifikowanych 

kosztów 
kwalifikowanych   

2 717 574,30 1 330 676,17 50 931 358,36 35 7 405,848 2 435,911 
  
 Umowa udostępnienia środków NFOŚiGW na lata 2011-2013 zakładała osiągnięcie efektu 
ekologicznego określonego jako masa unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów 
zawierających azbest w ilości 2 220 Mg. W 2011 r. z terenu województwa usunięto wyroby 
zawierające azbest w ilości 2 641,58 Mg, natomiast w 2012 r. 7 405,848 (rys. 9.2.2.1.). 
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Rys. 9.2.2.1. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w 2012 r. w podziale na powiaty (źródło: [40]) 
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 Ogółem w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi zawarto 82 umowy na 
kwotę 5 484 717,39 zł, a wartość wypłaconych środków Funduszu wyniosła 5 725 629,33 zł. 

Ochrona atmosfery: Większość realizowanych zadań dotyczyła termomodernizacji 
i termoizolacji budynków, likwidacji niskiej emisji poprzez modernizację kotłowni połączoną z zamianą 
czynnika grzewczego z węgla na gaz lub olej oraz budowy instalacji grzewczych z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii.  

W 2012 r. zawarto 3 umowy o pożyczkę na kwotę 1 211 018,64 zł oraz 30 umów dotacji na 
kwotę 1 238 317,10 zł (w tym 50 000,00 zł to zobowiązania na lata następne). Podpisano jeden aneks 
w sprawie zwiększenia kwoty dotacji. Wartość zawartych umów wyniosła 2 449 335,74 zł. Wypłacono 
2 558 067,02 zł, z czego kwotę 1 290 163,64zł z tytułu umów pożyczek oraz 1 267 903,38 zł z tytułu 
umów dotacji. 

W okresie sprawozdawczym zakończono 32 zadania, związane z m.in.: termomodernizacją 19 
obiektów, modernizacją 8 kotłowni węglowych (polegających na wprowadzeniu niskoemisyjnych 
nośników energii tj. gazu ziemnego oraz podłączeniu do m.s.c.) i montaż dwóch instalacji solarnych. 
Osiągnięto następujące efekty (tab. 9.2.2.6.): 

Tab. 9.2.2.6. Efekty rzeczowo-ekologiczne w zakresie ochrony atmosfery uzyskane w 2012 r. (źródło: [40]) 

Ograniczenie emisji  
(Mg/rok) 

Oszczędność energii 
w wyniku ulepszenia 

cieplnego obiektu 
(GJ/rok) 

Odnawialne źródła 
energii 

Modernizacja źródła ciepła 
(z węgla na …)  

(szt.) 

Pył SO2 NOX CO CO2 ogółem moc 
(kW) 

energia 
(GJ/rok) gaz podłączenie do 

m.s.c 

4,29 10,14 11,94 36,14 940,47 10 851,35 86,81 225,71 6 2 

 
W przypadku 4 umów podpisanych w okresie sprawozdawczym i jednej z 2011 r., efekty 

zostaną osiągnięte w 2013 r. (tab. 9.2.2.7.): 

Tab. 9.2.2.7. Efekty rzeczowo-ekologiczne w zakresie ochrony atmosfery planowane w 2013 r. (źródło: [40]) 

Ograniczenie emisji 
(Mg/rok) 

Oszczędność energii 
w wyniku ulepszenia 

cieplnego obiektu 
(GJ/rok) 

Odnawialne źródła 
energii Modernizacja źródła 

ciepła 
z węgla na gaz 

(szt.) Pył SO2 NOX CO CO2 ogółem moc 
(kW) 

energia 
(GJ/rok) 

1,291 2,305 0,385 5,35 380,576 3 850,95 29 23,5 1 

 
Ochrona przyrody: Głównym celem udzielanego dofinansowania było zachowanie 

najcenniejszych zasobów środowiska. Realizowano go poprzez dofinansowanie zadań związanych 
z czynną ochroną gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem oraz ich siedlisk. Wspierano 
również działania na rzecz przywracania walorów założeń parkowych objętych ochroną 
konserwatorską. 

Zawarto 36 umów dotacji na kwotę 782 225,96 zł (w tym zobowiązania na lata następne 
124 625,15 zł). Z zawartych umów wypłacono kwotę 661 800,81 zł. 

Przy udziale środków Funduszu wykonano pielęgnację 1 061 drzew w zabytkowych 
drzewostanach, zarybiono - poprzez Okręgowe Związki Wędkarskie - wody otwarte województwa 
podkarpackiego między innymi takimi gatunkami jak brzana, certa, świnka, lipień, szczupak, karaś, 
węgorz, lin, jaź, troć, boleń, sum i kleń. 

Kontynuowany był program odbudowy populacji zajęcy szaraków (zwiększono populacje o 53 
szt.), kuropatw (w 2012 r. zwiększono populację o 1 538 osobników), oraz wsparto środkami 
Funduszu budowę woliery. 

Fundusz przyznał również dotację dla Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgu 
w Rzeszowie na opracowanie raportu „O stanie populacji zwierzyny drobnej na terenie województwa 
podkarpackiego w 2012 roku oraz Program odbudowy jej stanu liczebnego”. Opracowanie pokazuje 
aktualny stan populacji zwierzyny drobnej w województwie (zając szarak, kuropatwa, bażant oraz lis), 
czynniki wpływające na ten stan, zmiany liczebności i pozyskania, kierunki działań na rzecz jej 
odbudowy, przygotowanie łowisk, wielkość zasiedleń, oraz informacje na temat potrzeb finansowych 
w tym zakresie. Raport stanowi podstawę do racjonalnych, planowych i skoordynowanych działań 
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w skali województwa na najbliższe lata. Główne efekty 23 zakończonych zadań przedstawiono 
w tab. 9.2.2.8.: 

Tab. 9.2.2.8. Efekty rzeczowo-ekologiczne w zakresie ochrony przyrody uzyskane w 2012 r. (źródło: [40]) 
restytucja 

i reintrodukcja 
gatunków ryb 

(kg i szt.) 

reintrodukcja 
zajęcy 
(szt.) 

reintrodukcja 
kuropatw 

(szt.) 

pielęgnacja 
pomników przyrody 

(szt.) 

zabytkowe 
drzewostany 

(szt.) 

30 979,30 kg 53 1 538 30 1 061 
3 195 660 szt.     

 
Edukacja ekologiczna: Wspierane przez Fundusz zadania służyły kształtowaniu właściwych 

postaw wobec przyrody i upowszechnianiu wiedzy ekologicznej. Obejmowały one wszystkie grupy 
wiekowe. Szczególną uwagę zwrócono na dzieci i młodzież. Podobnie jak w latach ubiegłych 
dofinansowanie kierowano na: rozwój bazy edukacji ekologicznej, budowę i modernizację terenowych 
ścieżek edukacyjnych, konkursy i olimpiady o zasięgu ogólnowojewódzkim i powiatowym, akcje 
upowszechniające wiedzę ekologiczną, konferencje, seminaria oraz publikacje upowszechniające 
wiedzę ekologiczną. 

Fundusz dofinansował dwa programy edukacji ekologicznej koordynowane przez Marszałka 
Województwa: kampanię informacyjno edukacyjną propagującą nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz kampanię edukacyjną w zakresie ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniem. 

W dziedzinie tej Fundusz zawarł w okresie sprawozdawczym 58 umów dotacji na kwotę 
838 815,17 zł i 1 umowę pożyczki na kwotę 487 000,00 zł. Ogółem wypłacono 1 311 779,17 zł. Z 50 
umów zakończonych w 2012 r. uzyskano następujące efekty (tab. 9.2.2.9.): 

Tab. 9.2.2.9. Efekty rzeczowo-ekologiczne w zakresie edukacji ekologicznej uzyskane w 2012 r. (źródło: [40]) 

seminaria, konferencje i szkolenia 
specjalistów 

(liczba uczestników) 

akcje upowszechniające wiedzę 
ekologiczną 

(liczba osób objętych) 

wspieranie wydawnictw 
wspomagających edukację 

ekologiczną 
(publikacje nakład szt.) 

267 96 612 85 590 

 
Dofinansowano organizację konkursów, olimpiad, itp. oraz imprez upowszechniających wiedzę 

ekologiczną – pięciu o zasięgu wojewódzkim i dwunastu o zasięgu powiatowym. 
W 2012 r. dofinansowano (w formie dotacji i pożyczki) budowę i wyposażenie nowego Centrum 

Edukacji Ekologicznej w Ostrowach Tuszowskich, na które Beneficjent – Gmina Cmolas – uzyskała 
wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego. 

Pozostałe zadania: Realizowane były m.in. przedsięwzięcia z zakresu doposażenia 
magazynów przeciwpowodziowych, monitoringu i ostrzegania powodziowego, zapobiegania i likwidacji 
poważnych awarii oraz ich skutków, a także zakup sprzętu umożliwiającego prowadzenie akcji 
ratowniczych. 

Zawarto 129 umów dotacyjnych na kwotę 2 958 362,81 zł, zaś wypłacone środki wyniosły 
2 920 405,90 zł. Efekty rzeczowe osiągnięte w 2012 r. przedstawiono w tab. 9.2.2.10. 

Tab. 9.2.2.10. Efekty rzeczowo w zakresie innych zadań uzyskane w 2012 r. (źródło: [40]) 

Lp. Wyszczególnienie Ilość 
(szt. kpl.) 

1. WFOŚiGW razem 386 

a) samochody ratowniczo-gaśnicze lekkie 36 

b) samochody ratowniczo-gaśnicze średnie 5 

c) wysokowydajne zestawy pompowe 3 

d) pozostałe pompy 49 

e) agregaty prądotwórcze 19 

f) pilarki 24 

g) łodzie, zestawy hydrauliczne 10 

h) 
inne (np. namioty ratownicze, beczkowozy, węże, zestawy do łączności, maszty 
oświetleniowe, węże ssawne, prądnice, narzędzia ratownicze, agregaty wodno-pianowe)  239 

i) system monitoringu i ostrzegania powodziowego 1 
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Fundusz dofinansował zadania realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego polegające na: 
1. rozbudowie programu "EkoPrognoza dla województwa podkarpackiego", realizowanego 

w ramach zadania pn. "Stworzenie i utrzymanie systemu informowania mieszkańców 
o aktualnym stanie zanieczyszczenia powietrza" określonego w obowiązujących programach 
ochrony powietrza, 

2. sporządzeniu Programów ochrony powietrza dla stref: miasto Rzeszów i podkarpacka, 
3. opracowaniu Wojewódzkiego Programu Rozwoju OZE dla Województwa Podkarpackiego. 

Dofinansowano również zadania związane z usuwaniem szkód powodziowych na potokach 
i ujęciach wody (tab. 9.2.2.11.): 

Tab. 9.2.2.11. Dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie zadania związane z usuwaniem szkód powodziowych na potokach i ujęciach wody (źródło: [40]) 

Nazwa beneficjenta Nazwa zadania Koszt zadania Udzielona 
pomoc 

Gmina Cisna Odbudowa ujęcia wody w miejscowości Żubracze 68 057,48 47 640,00 

Gmina Baligród Usuwanie skutków powodzi na terenie Gminy Baligród - 
naprawa stacji uzdatniania wody  "Kołonice" 99 200,00 69 440,00 

Powiat Leżajski Usuwanie szkód powodziowych na potoku Błotnia, w km 8+847 
przez regulację i umocnienie skarp potoku w ramach zadania 
p.n. "Odbudowa mostu poprzez rozbiórkę istniejącego  i 
budowę nowego (w miejscu istniejącego) w ciągu drogi 
powiatowej nr 1261R Wilkowyja - Giedlarowa w km 2+774 nad 
potokiem Błotnia w miejscowości Giedlarowa 

1 364 066,21 130 970,31 

Podkarpacki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie 

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Budzisz w km 
3+600-4+440 m. Sedziszów Młp. 106 493,60 74 545,00 

Podkarpacki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Rzeszowie 

Usuwanie szkód powodziowych - remont śluzy wałowej i 
korpusu wału przeciwpowodziowego potoku „Wielopolka”  
 w miejscowości Brzeźnica – Gmina Dębica 

98 080,66 68 656,00 

 
Fundusz, w 2012 r. zakończył realizację Programu priorytetowego NFOŚiGW „Przeciwdziałanie 

zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków”. W ramach tego programu pozyskano dla 
poszkodowanych podmiotów dotację w wysokości 13 334 200,00 zł na usuwanie przede wszystkim 
awarii i uszkodzeń obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zakup specjalistycznego 
sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwanie skutków zdarzeń 
naturalnych i poważnych awarii. 
 Informację o realizacji Programu przedstawiono w tab. 9.2.2.12., podając między innymi 
wysokość udzielonego dofinansowania oraz kwotę środków dotacyjnych Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wypłaconych przez WFOŚiGW w Rzeszowie w latach 
2011-2012 na rzecz beneficjentów.  

Umowa o współpracy w tym zakresie została zawarta w dniu 4 kwietnia 2011 r. Wybór 
przedsięwzięć do dofinansowania oraz udzielanie dotacji beneficjentom programu nastąpiło za 
pośrednictwem Funduszu z zachowaniem warunków zawartych w programie priorytetowym.  
 W 2012 r. po weryfikacji zadań oraz w wyniku spadku kosztów zadań po wyborze wykonawców, 
Zarząd Funduszu na bieżąco występował do NFOŚiGW o możliwość wykorzystywania pojawiających 
się oszczędności. Szybkie aktualizowanie kosztów poszczególnych przedsięwzięć umożliwiło wyjście 
naprzeciw potrzebom kolejnych podmiotów dotkniętych skutkami powodzi i sfinansowanie szkód 
powstałych w Gminie Ropczyce i Jaśliska oraz zadań związanych z zakupem wysokowydajnych 
agregatów pompowych dla gmin: Borowa, Dębica, Tryńcza, Sieniawa, Zaleszany, Wojaszówka 
a także średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla gmin Czermin oraz Skołyszyn. WFOŚiGW 
w Rzeszowie podpisał 19 umów dotacyjnych z beneficjentami na łączną kwotę 13 334 200,00 zł. 
Zakres rzeczowy wszystkich zadań został zrealizowany zgodnie z harmonogramem finansowo-
rzeczowym. W wyniku przedłożonych rozliczeń kwota wykorzystanych środków zmniejszyła się 
z planowanych 13 334 200,00 zł do 13 298 886,05 zł i na tej kwocie umowa udostępnienia została 
zamknięta. 
 
 
 
 
 
 



Działalność na rzecz ochrony środowiska 

 
 

188 

Tab. 9.2.2.12. Realizacja Programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
„Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” w latach 2011-2012 (źródło: [40]) 

Lp. Beneficjent 
Dotacja 

przyznana 
(w zł) 

Wypłata w 2011 r. ze 
środków udostępnionych 

przez NFOŚiGW (w zł) 

Wypłata w 2012 r. ze środków 
udostępnionych przez 

NFOŚiGW (w zł) 

1 Gmina Jasło 785 565,00  785 565,00 0,00 
2 Gmina Jasło 440 459,40  440 459,40 0,00 
3 Gmina Dębica  834 999,03  0,00 834 999,03 
4 MPGK Sp. z o.o. w Jaśle 6 157 489,23  112 761,43 6 044 727,80 
5 Gmina Pilzno 784 385,13  784 385,13 0,00 
6 Gmina Żyraków 171 320,03  171 320,03 0,00 
7 Gmina Kołaczyce 391 376,16  0,00 391 376,16 
8 Gmina Padew Narodowa 1 410 169,97  1 410 169,96 0,00 
9 Gmina Sokołów Młp. 51 649,58  51 649,58 0,00 

10 Gmina Ropczyce 75 033,82  0,00 75 033,82 
11 Gmina Borowa 145 755,00   0,00 145 755,00   
12 Gmina Dębica  158 000,00  0,00 158 000,00 
13 Gmina Sieniawa 145 755,00  0,00 145 755,00   
14 Gmina Tryńcza 142 421,70  0,00 142 421,70 
15 Gmina Zaleszany 122 323,50  0,00 122 323,50 
16 Gmina Czermin 684 720,00  0,00 684 720,00 
17 Gmina Skołyszyn 679 320,00  0,00 679 320,00 
18 Gmina Jaśliska 96 033,20  0,00 96 033,20 
19 Gmina Wojaszówka 148 700,00  0,00 148 700,00 
  13 298 886,05 3 756 310,53 9 542 575,52 

Państwowe jednostki budżetowe 

Realizując działalność statutową, Fundusz w 2012 r. współpracował na szczeblu wojewódzkim 
z organami państwowymi: Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną w Rzeszowie, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, 
Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Rybackiej 
w Rzeszowie, Bieszczadzkim i Magurskim Parkiem Narodowym. Na wykonanie przez państwowe 
jednostki budżetowe 9 zadań wydatkowano 1 271 427,00 zł (tab. 9.2.2.13.): 

Tab. 9.2.2.13. Efekty rzeczowo-ekologiczne z zadań z zakresu ochrony środowiska wykonanych przez państwowe 
jednostki budżetowe uzyskane w 2012 r. (źródło: [40]) 

Lp. Nazwa państwowej jednostki 
budżetowej 

Przekazane 
środki 
(w zł) 

Zakres rzeczowo-ekologiczny 

1 Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie 27 954,00 ochrona czynna w rezerwatach przyrody „Źródliska Jasiołki”, 

„Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku”, Rezerwat „Krywe” 
2 Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie  28 000,00 

usługi weterynaryjne związane z leczeniem, rehabilitacją 
i przetrzymywaniem rannych lub chorych zwierząt gatunków prawem 
chronionych (gady, ptaki, ssaki) w Ośrodku Rehabilitacji Zwierząt 
Chronionych w Przemyślu  

3 Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie  12 600,00 ochrona czynna w rezerwatach przyrody "Szachownica 

w Krównikach' i "Winna Góra"  
4 Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie  5 166,00 zakup oraz posadowienie tablic informacyjnych dla rezerwatów 
przyrody „Kopystanka”, „Sołokija”, „Jamy”, „Krępak”, i „Turnica” 

5 Regionalna Dyrekcja Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie  9 800,00 

oznakowanie rezerwatów przyrody „Jastkowice”, „Brzoza czarna 
w Reczpolu”, „Słotwina”, „Imielty Ług”, „Przełom Hołubli”, „Leoncina”, 
„Kalwaria Pacławska”, „”Starzawa”, „Kamera”, „Jamy”, „Minokąt”, 
„Bukowy Las 

6 Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej w Rzeszowie 500 000,00 dostawa dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych 

z funkcją do ograniczania stref skażeń 
7 Komenda Wojewódzka Państwowej 

Straży Rybackiej w Rzeszowie 100 000,00 doposażenie w pojazdy terenowe, tj. samochód klasy terenowej oraz 
quad 

8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie 487 907,00 

wykonanie badań i pomiarów stanu środowiska województwa 
podkarpackiego w 2012 r. w ramach Państwowego monitoringu 
środowiska oraz opracowanie końcowe wyników badań i wydanie 
drukiem raportu o stanie środowiska w województwie podkarpackim 

9 Wojewódzka Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w Rzeszowie 100 000,00 zakup sprzętu i aparatury służącej do prowadzenia monitoringu 

żywności, powietrza i wód powierzchniowych 
 razem 1 271 427,00  
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Realizacja pomocy w 2012 r. odbywała się poprzez przekazanie środków za pośrednictwem 
rezerwy celowej budżetu państwa na zadania ujęte w opracowanej w 2011 r. „Liście zadań 
zakwalifikowanych do dofinansowania na rok 2012” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie gospodarki 
finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (2010). 

W 2012 r. państwowe jednostki budżetowe złożyły 16 wniosków o przekazanie środków na 
zadania zaplanowane do realizacji w 2013 r. W wyniku oceny merytorycznej i w ramach zaplanowanej 
kwoty sporządzona została „Lista zadań zakwalifikowanych do dofinansowania na rok 2013”, na której 
ujęto 11 zadań. 

Udzielenie preferencyjnych kredytów w ramach umowy z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. 

Na podstawie podpisanej w 2005 r. umowy pomiędzy WFOŚiGW i Bankiem Ochrony 
Środowiska S.A. w Rzeszowie o współfinansowaniu niektórych przedsięwzięć o charakterze 
ekologicznym, BOŚ udziela kredytów preferencyjnych ze środków własnych i środków WFOŚiGW 
w proporcji 40 % środków Banku i 60 % środków Funduszu. Podmioty gospodarcze oraz osoby 
fizyczne mogą korzystać z tych kredytów na zadania z zakresu: 
1. termoizolacji budynków, w tym wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, 
2. usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających m.in. azbest i ksylamit, 
3. modernizacji i budowy systemów ciepłowniczych, w tym likwidację dotychczasowych źródeł 

ciepła, których nośnikiem energii był węgiel, 
4. budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków, 
5. podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji, 
6. zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów (zakup urządzeń, linii technologicznych, 

środków transportu odpadów), 
7. zastosowania odnawialnych źródeł energii. 

W wyniku realizacji w/w umowy, w 2012 r. zawarto 58 umów na łączną kwotę 870,1 tys. zł. 
Natomiast kwota przekazanych środków wyniosła 916,6 tys. zł (łącznie z realizacją umów zawartych 
w 2011 r.). Pozwoliło to na osiągnięcie następujących efektów rzeczowych i ekologicznych: 
1. zrealizowano 12 kotłowni gazowych o łącznej mocy 271,8 kW likwidując piece węglowe w 6 

budynkach o łącznej mocy 54,7 kW, 
2. wykonano termoizolację ścian w 25 budynkach, stropów w 2 budynkach oraz wymieniono 

stolarkę okienną w 5 budynkach, 
3. wykonano 2 instalacje grzewcze z wykorzystaniem kolektorów słonecznych o łącznej 

powierzchni 8,74 m2, 
4. wykonano 12 instalacji grzewczych z wykorzystaniem pomp ciepła, 
5. zredukowano emisję do atmosfery: CO2 o 221,66 Mg/rok, CO o 1,9 Mg/rok, SO2 o 0,8 Mg/rok, 

NO2 o 0,11 Mg/rok dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej, 
6. wybudowano 5 przydomowych oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości 3,9 m3/d. 

9.2.3. ROLA FUNDUSZU WE WDRAŻANIU PROGRAMU OPERACYJNEGO 
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO  

 Rok 2012 to szósty rok realizacji perspektywy finansowej 2007-2013, w której z Funduszu 
Spójności współfinansowane były projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Na mocy porozumienia zawartego 25 czerwca 2007 r. 
(z późniejszymi zmianami) pomiędzy Ministrem Środowiska a Wojewódzkim Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie Funduszowi powierzone zostały obowiązki Instytucji 
Wdrażającej (IW) w realizacji tego programu. Funduszowi powierzono realizację projektów z terenu 
województwa podkarpackiego o wartości poniżej 25 mln euro, wdrażanych w ramach dwóch osi 
priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj. osi priorytetowej I Gospodarka 
wodno-ściekowa oraz osi priorytetowej II Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi. 
 Wybór zadań do dofinansowania odbywał się w drodze konkursów ogłaszanych przez Ministra 
Środowiska. W roku sprawozdawczym ogłoszono: 
1. dwa konkursy w zakresie gospodarki odpadowej, w ramach których do Funduszu nie wpłynął 

żaden wniosek o dofinansowanie, 
2. jeden konkurs w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w ramach którego do Funduszu 

wpłynęło pięć wniosków o dofinansowanie. Dwa projekty nie przeszły pierwszego etapu oceny, 
natomiast trzy znalazły się na liście rezerwowej. Łączna wartość dofinansowania dla projektów 
z listy rezerwowej wynosi 44 mln zł. Beneficjentami tych projektów są: Gmina Miasto Rzeszów, 
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Gmina Trzebownisko, Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. Pozytywny wynik oceny końcowej 
umożliwi przyznanie dofinansowania dla przedmiotowych projektów. 

 Każdorazowo, po ogłoszeniu konkursu w prasie regionalnej oraz na stronie internetowej 
Funduszu, prowadzona była dodatkowo korespondencja z potencjalnymi beneficjentami, jak również 
odbywały się indywidualne konsultacje zgłaszanych potrzeb inwestycyjnych. 
 W 2012 r. Fundusz podpisał kolejną umowę o dofinansowanie dla projektu z zakresu 
gospodarki wodno-ściekowej. Do grona beneficjentów POIiŚ dołączyła Gmina i Miasto Nisko. Łącznie 
z umowami zawartymi w latach ubiegłych, Fundusz na koniec 2012 r. realizował siedem umów 
o dofinansowanie. Szczegółowe informacje zawiera tab. 9.2.3.1. 

Tab. 9.2.3.1. Projekty realizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w 2012 r. (źródło: [40]) 

Lp. Nazwa projektu 
Koszt 

całkowity 
(tys. zł.) 

Dofinansowanie 
(tys. zł.) 

Środki 
wypłacone do 
31.12.2012 r. 

(tys. zł.) 

Długość sieci 
kanalizacyjnej 

(km) 

Długość sieci 
wodociągowej 

(km) 

1. 

Poprawa gospodarki wodno-
ściekowej na terenie miasta 
Dębica, Beneficjent: 
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 
w Dębicy 

26 594 10 547 9 958 17,5 22,5 

2. 

Zapewnienie prawidłowej 
gospodarki wodno-ściekowej 
w aglomeracji Ropczyce – 
etap I, Beneficjent: 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w 
Ropczycach 

29 902 14 315 5 433 30,8 1,9 

3. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Gminie Kuryłówka: etap I – 
Dąbrowica, etap II – 
Kuryłówka, Beneficjent: 
Gmina Kuryłówka 

9 144 6 728 4 404 32,0 - 

4. 

Porządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
miasta Rzeszowa, 
Beneficjent: Gmina Miasto 
Rzeszów 

9 619 4 049 3 527 9,5 - 

5. 

Program poprawy czystości 
zlewni rzeki Wisłoki – etap II, 
Beneficjent: Związek Gmin 
Dorzecza Wisłoki. 

54 755 27 907 1 081 11,6 90,2 

6. 

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie 
Gminy i Miasta Nisko, 
Beneficjent Gmina i Miasto 
Nisko 

45 786 25 540 15 110 26,1 23,8 

 Razem dla 6 projektów 175 800 89 086 39 513 127,5 138,4 

Oś priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 

Lp. Nazwa projektu 
Koszt 

całkowity 
(tys. zł.) 

Dofinansowanie 
(tys. zł.) 

Środki 
wypłacone 

do 31.12.2012 
r. (tys. zł.) 

Zakres rzeczowy 

1. 

Rozbudowa Zakładu 
Segregacji Odpadów 
Stałych w Paszczynie”: 
Beneficjent: 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarowania 
Odpadami Sp. z o.o. 
Paszczyna 

22 465 15 393 1 238 

W ramach przedsięwzięcia 
zaplanowano modernizację 
kompostowni i sortowni. 
Zakład będzie obsługiwał następujące 
obszary: Gmina Brzostek, Miasto 
i Gmina Pilzno, Gmina Czarna, Miasto 
i Gmina Dębica, Gmina Jodłowa, Gmina 
Żyraków, Gmina Przecław, Gmina 
Wielopole Skrzyńskie 

 
 Zgodnie z porozumieniem, Fundusz kontrolował procedury przetargowe dotyczące umów 
zawartych pomiędzy beneficjentami, a wykonawcami poszczególnych zadań, w szczególności 
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w zakresie przestrzegania ustawy prawo zamówień publicznych (2004). Łącznie skontrolowano 42 
postępowania. Następstwem przeprowadzanych kontroli było nałożenie przez Zarząd Funduszu 13 
korekt finansowych, związanych ze stwierdzeniem nieprawidłowości w procedurach przetargowych. 
Kontrolowano również przebieg realizacji zadań w terenie.  
 W roku sprawozdawczym zakończyła się realizacja rzeczowa trzech projektów. Dla dwóch 
projektów przeprowadzono kontrolę na zakończenie ich realizacji. W trakcie jednej kontroli 
stwierdzono rozbieżności wykonanego zakresu rzeczowego w odniesieniu do zakresu objętego 
wnioskiem o dofinansowanie. Zgodnie z procedurą wszczęte zostało postępowanie administracyjne 
mające na celu określenie kwoty pobranej w nadmiernej wysokości za zakres nieobjęty umową 
o dofinansowanie. Ostatecznie postępowanie zostało umorzone, ze względu na dobrowolny zwrot 
środków przez beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych.  
 Szczegółowej kontroli poddawane były wszystkie złożone przez beneficjentów wnioski 
o płatność. Na podstawie złożonych i zweryfikowanych wniosków o płatność w 2012 r. przekazano na 
rzecz beneficjentów środki w wysokości ponad 18 mln zł. Plan certyfikacji został wykonany na 
poziomie 100 %. 
 W 2012 r. trzech beneficjentów wystąpiło z wnioskami o rozszerzenie zakresów rzeczowych 
realizowanych projektów. Zwiększenie obejmowało między innymi budowę dodatkowo ponad 9 km 
kanalizacji sanitarnej, zakup specjalistycznego sprzętu do prawidłowej eksploatacji wybudowanej 
kanalizacji sanitarnej oraz budowę kompostowni wraz z niezbędną infrastrukturą. Instytucja 
Pośrednicząca zaopiniowała pozytywnie wszystkie wnioski. 
 Na przestrzeni roku sprawozdawczego prowadzone były konsultacje aktualizowanych 
dokumentów programowych tj. wytycznych, uszczegółowień, kryteriów, instrukcji wykonawczych, 
formularzy. Trzykrotnie aktualizowano Instrukcję Wykonawczą Instytucji Wdrażającej Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dla WFOŚiGW w Rzeszowie. 
 Fundusz systematycznie współpracował z beneficjentami jak i potencjalnymi beneficjentami 
POIiŚ. Organizowano indywidualne spotkania w celu rozstrzygania bieżących problemów. 
W listopadzie zorganizowano szkolenie, na którym zaprezentowano najczęściej popełniane błędy 
w procedurach przetargowych dla zadań realizowanych w ramach POIiŚ. Zgodnie z wymogami 
w zakresie działań informacyjno-promocyjnych, w Funduszu prowadzony jest punkt informacyjny 
POIiŚ oraz na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa poświęcona funduszom unijnym. 
Dodatkowo wyemitowano dwa artykuły w prasie regionalnej na temat projektów realizowanych na 
terenie Podkarpacia ze środków Funduszu Spójności oraz wydano broszurę informacyjną, stanowiącą 
kompendium wiedzy na temat projektów realizowanych w ramach POIiŚ, dla których Fundusz pełni 
funkcję Instytucji Wdrażającej. 
 Pracownicy zaangażowani w realizację programu operacyjnego uczestniczyli w szkoleniach, 
konferencjach i spotkaniach organizowanych zarówno przez Ministerstwo Środowiska, jak 
i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz firmy zewnętrzne. 
 W roku sprawozdawczym działalność Funduszu w zakresie wdrażania POIiŚ była kontrolowana 
przez Instytucję Pośredniczącą. W maju przedstawiciele Ministerstwa Środowiska przeprowadzili 
kontrolę realizacji Rocznego Planu Działań za rok 2012. Poza zaleceniami formalnymi kontrola 
Instytucji Pośredniczącej wypadła pozytywnie.  

9.3.  DZIAŁALNOŚĆ BIESZCZADZKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ 
W ZAKRESIE MIĘDZYNARODOWEGO OBROTU ODPADAMI NA 
PRZEJŚCIACH GRANICZNYCH (Sekcja Bezpieczeństwa w Komunikacji Wydziału 
Granicznego Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej) 

Straż Graniczna została powołana do służby w 1991 r. w celu zapobiegania nielegalnej migracji. 
Wśród zadań realizowanych przez Straż Graniczną wymienionych w ustawie o Straży Granicznej 
(1990) jest zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych przepisów, 
przez granicę państwową odpadów oraz szkodliwych substancji chemicznych. Realizacja powyższego 
zadania realizowana jest w przejściach granicznych. 

Na terenie służbowej odpowiedzialności Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 
przejściami granicznymi uprawnionymi do kontroli odpadów na podstawie rozporządzenia w sprawie 
wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów 
(2008) są: drogowe przejście graniczne w Korczowej, kolejowe przejście graniczne w Przemyślu, 
lotnicze przejście graniczne w Rzeszowie-Jasionce. Na rys. 9.3.1. przedstawiono przejścia graniczne 
uprawnione do kontroli odpadów na terenie województwa podkarpackiego. 
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Rys. 9.3.1. Rozmieszczenie przejść granicznych uprawnionych do kontroli odpadów na terenie województwa 
podkarpackiego (źródło: [30]) 

Pomimo dopuszczenia do międzynarodowego obrotu odpadami kolejowego przejścia 
granicznego w Przemyślu podlegającego Placówce SG w Medyce oraz lotniczego przejścia 
granicznego w Rzeszowie-Jasionce, wszystkie kontrole transportów z odpadami w 2012 r. miały 
miejsce w drogowym przejściu granicznym w Korczowej. Funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej 
w Korczowej dokonali 680 kontroli transportów odpadów. Większość transportów odpadów 
odprawiana była na wjazd do Polski. Odnotowano 512 takich transportów. Najczęściej wwożonym na 
kierunku wjazdowym do Polski odpadem były odpady agrochemiczne zawierające substancje 
niebezpieczne (przeterminowane pestycydy), przewożone z Ukrainy do Polski do firmy SARPI 
w Dąbrowie Górniczej w celu unieszkodliwienia w instalacji odbiorcy odpadów. Natomiast najczęściej 
wwożonym odpadem w tranzycie były odpady z tworzyw sztucznych (butelki PET) oraz złom metali. 
Krajami odbioru odpadów w tranzycie były w większości Niemcy. 

  

Rys. 9.3.2. Drogowe przejście graniczne w Korczowej, 
gm. Radymno (źródło: [30]) 

Rys. 9.3.3. Kolejowe przejście graniczne w Przemyślu 
(źródło: [30]) 
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Ponadto w 2012 r. kontrolowano w drogowym przejściu granicznym 474 odpady niebezpieczne, 
w większości pestycydy. 

Dotychczasowy przewóz odpadów w drogowym przejściu granicznym w Korczowej 
w większości odbywał się z bursztynowego wykazu odpadów. Jedynie niewielka ilość przewożona 
była z zielonego wykazu odpadów w postaci złomów metali, tworzyw sztucznych, makulatury oraz 
innych odpadów. W tab. 9.3.1. zestawiono kontrole odpadów przeprowadzone w drogowym przejściu 
granicznym w Korczowej w 2012 r. 

Tab. 9.3.1. Ilość kontroli odpadów przeprowadzonych w drogowym przejściu granicznym 
w Korczowej w 2012 r. (źródło: [30] 

Rodzaj odpadu 
DROGOWE PRZEJŚCIE GRANICZNE W KORCZOWEJ 

wjazd wyjazd tranzyt 

Chemiczne 474 - - 

Tworzywa sztuczne 12 - 38 

Złom metali - 4 29 

Tkaniny, obuwie - 1 2 

Samochodowy, AGD - 1 1 

Makulatura - - 6 

Pozostałe 42 1 69 

OGÓŁEM 528 7 145 

 
Kontrole odpadów przeprowadzano we współdziałaniu z funkcjonariuszami Służby Celnej. 

Ponadto, gdy wymagały tego okoliczności, przeprowadzano konsultacje z pracownikami Wydziału 
Transgranicznego Przemieszczania Odpadów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Warszawie oraz pracownikami Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

W 2012 r. nie zezwolono na przekroczenie granicy państwowej 17 środkom transportu 
z powodu stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów. 
W większości przypadków przyczyną nie zezwolenia w międzynarodowym transporcie odpadów były: 
1. naruszenia wynikające z przepisów umowy ADR, 
2. brak decyzji GiOŚ, 
3. brak informacji zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 w sprawie 

przemieszczania odpadów (2006), 
4. naruszenie warunków określonych w decyzji GiOŚ. 

  

Rys. 9.3.4. Przewóz odpadów niebezpiecznych 
(pestycydów) w opakowaniach typu worki widoczne 

wycieki pod opakowaniami (źródło: [30]) 

Rys. 9.3.5. Przewóz odpadów niebezpiecznych 
(pestycydów) w opakowaniach typu bębny (źródło: [30]) 

 W większości zawrócenia transportów odpadów dotyczyły odpadów niebezpiecznych 
(pestycydów), które nie były przewożone zgodnie z przepisami umowy ADR. Pestycydy przewożone 
były w opakowaniach typu bębny oraz worki. Niejednokrotnie podczas realizacji przewozu tych 
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transportów stwierdzano wycieki odpadów z nieszczelnych opakowań. Przed zawróceniem tych 
transportów na przejście graniczne w celu dokonania oceny towaru przyjeżdżał pracownik 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie z delegatury w Przemyślu. 
Konsultacje prowadzono również z Państwową Strażą Pożarną z Nowej Sarzyny. 

Na podstawie dotychczasowych stwierdzonych nieprawidłowości przewozu odpadów 
pestycydów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska zakwestionował przewóz odpadów w workach 
i obecnie przewóz odpadów niebezpiecznych (pestycydów) odbywa się w opakowaniu typu bębny. 

Z dniem 31 grudnia 2012 r. wygasły przepisy przejściowe dotyczące przywozu niektórych 
odpadów do Polski, wynikające z derogacji zawartych w Traktacie o przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej, określone w art. 63 ust. 2 rozporządzenia (WE) Nr 1013/2006 w sprawie 
przemieszczania odpadów. Oznacza to, że odpady wymienione w załączniku III tego rozporządzenia 
czyli w tzw. zielonym wykazie odpadów przeznaczone do odzysku, można teraz przywozić do Polski 
bez pisemnego zezwolenia wydanego, w postaci decyzji, przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Sprowadzenie do Polski tego typu odpadów podlega obecnie jedynie procedurze 
informacyjnej, przewidzianej w art. 18 tego rozporządzenia. Wygaszenie okresów przejściowych może 
spowodować, że w roku 2013 zwiększy się ilość przewożonych odpadów na podstawie informacji 
opracowanej zgodnie z art. 18. 

9.4. WSPÓŁPRACA SŁUŻB ZAANGAŻOWANYCH W NADZÓR NAD 
MIĘDZYNARODOWYM PRZEMIESZCZANIEM ODPADÓW (Katarzyna Styś) 

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (2007) szczegółowo określa 
postępowanie i organy właściwe do wykonania zadań, z zakresu międzynarodowego przemieszczania 
odpadów, wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów 
(2006). 

Współpraca WIOŚ w Rzeszowie ze służbami zaangażowanymi w kontrole międzynarodowego 
przemieszczania odpadów tj: Służbą Celną, Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego 
opiera się na porozumieniach zawartych pomiędzy: 
1. Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektorem Izby Celnej 

w Przemyślu oraz Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w dniu 
3 września 2007 r. w sprawie zasad współdziałania w zakresie kontroli międzynarodowego 
obrotu odpadami, substancjami zubożającymi warstwę ozonową, transportu towarów 
niebezpiecznych w rozumieniu przepisów Umowy Europejskiej o międzynarodowym przewozie 
drogowym towarów niebezpiecznych (ADR) oraz poważnych awarii przemysłowych o skutkach 
transgranicznych. W dniu 6 marca 2013 r. został podpisany Aneks do porozumienia zawartego 
w dniu 3 lipca 2007 r. pomiędzy Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej 
w Przemyślu, Dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu, a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem 
Ochrony Środowiska, 

2. Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Podkarpackim Wojewódzkim 
Inspektorem Transportu Drogowego w dniu 29.02.2008 r. w celu zapewnienia sprawnego 
i skutecznego współdziałania.  
W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi służbami zaangażowanymi w kontrolę 

transgranicznego przemieszczania odpadów oraz większej efektywności działania na szczeblu 
wojewódzkim, Wojewoda Podkarpacki zarządzeniem Nr 33/10 z dnia 24 lutego 2010 r. powołał grupę 
ekspertów ds. monitorowania przemieszczania odpadów wchodzącą w skład Wojewódzkiego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W skład grupy ekspertów 
wchodzą : 
1. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Szef Grupy, 
2. Przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 
3. Przedstawiciel Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiej Policji, 
4. Przedstawiciel Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, 
5. Przedstawiciel Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 
6. Przedstawiciel Komendanta Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, 
7. Przedstawiciel Izby Celnej w Przemyślu, 
8. Przedstawiciel Oddziału Terenowego Urzędu Transportu Kolejowego w Krakowie. 

Główne zadania grupy to: 
1. analiza realizacji porozumień i podejmowanie działań w celu efektywniejszej współpracy, 
2. wypracowanie jednolitej interpretacji i stosowania przepisów prawa w zakresie 

międzynarodowego obrotu odpadami, 
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3. wypracowanie jednolitych procedur w zakresie kontroli transgranicznego przemieszczania 
odpadów, 

4. analiza bieżących problemów związanych ze współpracą służb na poziomie regionalnym, 
5. organizowanie wspólnych akcji kontrolnych, 
6. wymiana informacji i doświadczeń o istotnym znaczeniu dla zapewnienia bezpieczeństwa 

w krajowym transporcie drogowym odpadów oraz transgranicznym przemieszczaniu odpadów. 
Specyfika województwa podkarpackiego, jako regionu posiadającego zewnętrzną granicę Unii 

Europejskiej, wymaga szczególnego monitorowania zagrożeń transgranicznych w tym 
przemieszczania odpadów. Transport odpadów między państwami członkowskimi odbywa się na 
zasadach regulowanych Układem z Schengen. Kontrole na wyznaczonych przejściach granicznych 
z Ukrainą w Korczowej i w Przemyślu-Medyce realizowane są przez Straż Graniczną i Służbę Celną. 
Na wniosek tych organów, upoważnieni pracownicy WIOŚ dokonują oceny towarów mogących 
stanowić odpady oraz określają rodzaj dokumentów wymaganych przy konkretnych transportach 
w ruchu międzynarodowym.  

W 2012 r. o dokonanie oceny towarów występowała w 43 przypadkach Służba Celna. W 17 
przypadkach uznano przedstawione do oceny towary za odpady. Zaznaczyć należy, że w wyniku 
dokonanych ocen towarów, kilkanaście transportów zostało zawróconych do nadawców z uwagi na 
brak wymaganych dokumentów przy międzynarodowym obrocie odpadami. Ponadto ujawnione przez 
Służbę Celną lub Straż Graniczną nielegalne przemieszczenia odpadów zostały zgłoszone do 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W 2012 r. Służba Celna zgłosiła pięć takich przypadków 
natomiast Straż Graniczna jeden. 

 

Rys. 9.4.1. Ocena przewożonych towarów-odpadów na 
przejściu granicznym w Korczowej (źródło: [41]) 

Zgodnie z poleceniem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, inspektorzy WIOŚ 
w Rzeszowie cyklicznie biorą udział w projektach inspekcyjnych mających na celu przeciwdziałanie 
nielegalnemu przemieszczaniu odpadów IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”. Kontrole 
odbywają się przede wszystkim na przejściach granicznych, drogach krajowych oraz w obszarach 
przygranicznych granicy wewnętrznej UE i prowadzone są przy współudziale Inspekcji Ochrony 
Środowiska przez inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celnej i Straży Granicznej 
a także Policji. W ramach tych projektów WIOŚ w Rzeszowie organizuje spotkania poprzedzające 
wspólne akcje kontrolne, w których uczestniczą przedstawiciele grupy ekspertów ds. monitorowania 
przemieszczania odpadów wchodzącej w skład Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Na spotkaniach wymieniane są doświadczenia i omawiane 
szczegóły wspólnych kontroli. Współpraca WIOŚ w Rzeszowie z ww. służbami jest w tym przypadku 
niezbędna, ponieważ inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska nie mają uprawnień do 
zatrzymywania pojazdów w celu kontroli. Tylko współdziałanie z innymi służbami daje możliwość IOŚ 
kontroli środków transportu. 

W 2012 r. zostały przeprowadzone trzy wspólne akcje kontrolne w dniach: 21 marca, 
26 czerwca i 25 października. Łącznie skontrolowano 80 pojazdów przewoźników. Podczas kontroli 
sprawdzane były dokumenty dołączone do transportu oraz transportowany ładunek. Punkty kontrolne 
zlokalizowane były: 
1. na drogowym przejściu granicznym w Korczowej (granica polsko-ukraińska), 
2. na drogowym przejściu granicznym w Medyce (granica polsko-ukraińska), 
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3. na drodze krajowej nr 9 w miejscowości Lipowica i w miejscowości Jadachy (k. Tarnobrzega), 
4. na drodze krajowej nr 4 w miejscowości Parkosz (k. Dębicy). 

W akcji uczestniczyli funkcjonariusze Straży Granicznej Bieszczadzkiego Oddziału SG 
w Przemyślu, Izby Celnej w Przemyślu (w tym Grupa Mobilna), Inspekcji Transportu Drogowego 
w Rzeszowie a także funkcjonariusze Policji - Sekcja do Walki z Przestępczością Gospodarczą 
Komendy Miejskiej w Przemyślu, Komendy Powiatowej w Jarosławiu, Komendy Miejskiej w Krośnie 
i Komendy Powiatowej w Dębicy. 

W czasie akcji przeprowadzonej w marcu łącznie skontrolowano 45 pojazdów przewoźników. 
Stwierdzono 1 przypadek przewozu odpadów w ruchu międzynarodowym oraz 5 przypadków 
przewozu odpadów w ruchu krajowym. W czerwcu 2012 r. akcja została zorganizowana tylko na 
granicy polsko-ukraińskiej w miejscowości Korczowa w związku z odbywającymi się w tym czasie 
Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Skontrolowano 8 pojazdów przewoźników, nie 
stwierdzono przypadków przewozu odpadów. W czasie akcji przeprowadzonej w październiku 2012 r. 
łącznie skontrolowano 27 pojazdów przewoźników. Stwierdzono 1 przypadek przewozu odpadów 
w ruchu międzynarodowym. Pozostałe pojazdy przewoziły głównie towary typu: artykuły spożywcze, 
materiały budowlane, pelety i brykiety opałowe, sprzęt AGD, kruszywo, meble, nawozy, tekstylia lub 
jechały bez towaru. W czasie akcji IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne” przeprowadzonych 
w 2012 r. nie stwierdzono przewozu ładunków, które stanowiły nielegalne transgraniczne 
przemieszczanie odpadów jak i nieprawidłowości w legalnych przemieszczeniach odpadów. 

Realizacja zapisów zawartych porozumień jak również wypełnianie zadań wojewódzkiej grupy 
ekspertów ds. monitorowania przemieszczania odpadów zapewniają skuteczniejszą współpracę 
pomiędzy wszystkimi służbami zaangażowanymi w kontrolę międzynarodowego przemieszczania 
odpadów oraz większą efektywność ich działania. Prowadzone wspólne działania kontrolne 
ukierunkowane na przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów, mają 
także charakter prewencyjny. Są poważnym sygnałem dla nieuczciwych przedsiębiorców, że 
przemieszczanie odpadów jest kontrolowane. 

 




