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Rys. 4.1.15. Wielkość emisji ścieków przemysłowych wymagających oczyszczania w najbardziej uprzemysłowionych 
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w 2012 r. 

Rys. 4.3.1. Liczba nadzorowanych wodociągów w podziale na grupy wg wielkości produkowanej wody w m3/dobę. 
Rys. 4.3.2. Liczba konsumentów korzystających z wody dostarczonej przez wodociągi o różnej wielkości 

produkowanej wody. 
Rys. 4.3.3. Procentowy udział poszczególnych parametrów, które w 2012 r. występowały w wodzie w ilościach 

przekraczających dopuszczalne wartości. 
Rys. 4.3.4. Ocena wodociągów dostarczających wodę odpowiadającą wymaganiom w latach 2010- 2012. 
Rys. 4.3.1.1. Fizykochemiczne badania wody wykonywane w laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-
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Rys. 4.4.3. Rozmieszczenie klas jakości wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu diagnostycznego 
stanu chemicznego wód podziemnych w województwie podkarpackim w 2012 r. 
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Rys. 8.1.1. Boksy na wysortowane odpady w sortowni eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
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Komunalnej Rzeszów Sp. z o.o. 
Rys. 8.1.2. Linia podajnikowa w sortowni eksploatowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Rzeszów Sp. z o.o. 
Rys. 8.2.1. Procentowy udział odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych w województwie podkarpackim 

w 2012 r. 
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Rys. 8.2.3. Procentowy udział sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów wiejskich. 
Rys. 8.2.4. Procentowy udział sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów miejskich. 
Rys. 8.2.5. Rozplantowane odpady na składowisku odpadów komunalnych w Radoszycach, gm. Komańcza, 

pow. sanocki. 
Rys. 8.2.6. Składowisko odpadów komunalnych w Przemyślu. 
Rys. 8.3.1. Wielkość odpadów przemysłowych wytworzonych, poddanych odzyskowi i unieszkodliwionych na terenie 

poszczególnych województw w 2012 r. 
Rys. 8.3.2. Procentowy udział sposobu zagospodarowania odpadów przemysłowych powstałych na terenie 

województwa podkarpackiego w 2012 r. 
Rys. 8.3.3. Wielkość odpadów przemysłowych wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. 

z podziałem na grupy. 
Rys. 8.3.4. Wielkość odpadów przemysłowych wytworzonych w województwie podkarpackim według powiatów 

w 2012 r.   
Rys. 8.4.1. Instalacja do termicznego unieszkodliwiania odpadów w „LERG” S.A. w Pustkowie, pow. dębicki, 2012 r. 
Rys. 8.4.2. Rozmieszczenie składowisk odpadów komunalnych na terenie województwa podkarpackiego na koniec 

2012 r. 
Rys. 8.4.3. Rozmieszczenie składowisk odpadów przemysłowych na terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. 
Rys. 9.1.1.1. Procentowy udział kontroli zakładów z naruszeniami poszczególnych kategorii w łącznej ilości kontroli 

z naruszeniami za lata 2011-2012. 
Rys. 9.1.1.2. Sposób postępowania z wnioskami w latach 2011-2012. 
Rys. 9.1.1.3. Liczba wniosków o interwencję w rozbiciu na grupy problemowe w latach 2011-2012. 
Rys. 9.1.1.4. Liczba  działań podejmowanych w wyniku rozpatrywania wniosków o podjęcie interwencji w latach 2011-

2012. 
Rys. 9.1.2.1. Widok Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Strachocina; przykład Zakładu Dużego Ryzyka 

o wysokim poziomie bezpieczeństwa technicznego, gm. Sanok. 
Ryc. 9.1.2.2. Rozmieszczenie zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 

w województwie podkarpackim w 2012 r. 
Rys. 9.1.2.3. Ilość kontroli u potencjalnych sprawców poważnych awarii przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie 

w latach 2010-2012. 
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. 

Rys. 9.1.2.5. Krajowa Narada Sygnatariuszy SPOT - Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych; 
Jedlicze 2012 r. 

Rys. 9.1.2.6. Uczestnicy Krajowej Narady Sygnatariuszy SPOT - Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów 
Niebezpiecznych; Jedlicze 2012 r. 

Rys. 9.1.3.1. Procent badań realizowanych przez laboratorium w zależności do celu badania. 
Rys. 9.1.3.2. Procent badań realizowanych przez laboratorium w zależności od rodzajów próbek. 
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Rys. 9.1.3.5. Pomiary terenowe parametrów tlenowych wody -monitoring wód powierzchniowych. 
Rys. 9.1.3.6. Pobór próbek makrofitów na rzece Przyrwie -monitoring wód powierzchniowych. 
Rys. 9.1.3.7. Pobór próbek  makrobentosu na rzece San- monitoring wód powierzchniowych. 
Rys. 9.1.3.8. Pobór próbek biologicznych na Zalewie Rzeszowskim -monitoring wód powierzchniowych. 
Rys. 9.1.3.9. Pomiary emisji zanieczyszczeń gazowych na jednym z zakładów w Przemyślu  w ramach działalności 
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Rys. 9.1.3.10. Udział laboratorium  w interwencji ekologicznej- wizja lokalna  w firmie EURO-EKO w Mielcu. 
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Rys. 9.1.3.11. Nowe zakupy aparatury badawczej -mikroskop optyczny do analizy fitobentosu okrzemkowego. 
Rys. 9.1.3.12. Nowe zakupy aparatury badawczej - Ambulans pomiarowy do ciągłych badań hałasu komunikacyjnego. 
Rys. 9.1.3.13. Wizytacja laboratorium WIOŚ w Rzeszowie przez  Wicewojewodę Podkarpackiego. 
Rys. 9.1.3.14. Wizyta w laboratorium WIOŚ w Rzeszowie młodych analityków z Uniwersytetu Dziecięcego. 
Rys. 9.1.4.1. Schemat struktury Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Rys. 9.1.4.2. Schemat Państwowego monitoringu środowiska – źródła danych i ich wykorzystanie. 
Rys. 9.1.5.1. Strona internetowa WIOŚ w Rzeszowie; rozmieszczenie stacji automatycznych pomiarów 

zanieczyszczenia powietrza. 
Rys. 9.1.5.2. Strona internetowa WIOŚ w Rzeszowie; prezentacja ciągłych pomiarów zanieczyszczenia powietrza. 
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. 
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. 
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. 
Rys. 9.1.5.6. Spotkanie ze studentami Uniwersytetu Rzeszowskiego; prezentacja aparatury badawczej Laboratorium 

WIOŚ w Rzeszowie. 
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. 

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. 

Rys. 9.2.1.1. Struktura przychodów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Rzeszowie w 2012 r. 

Rys. 9.2.1.2. Struktura rozchodów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
w 2012 r. 

Rys. 9.2.2.1. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w 2012 r. w podziale na powiaty. 
Rys. 9.3.1. Rozmieszczenie przejść granicznych uprawnionych do kontroli odpadów na terenie województwa 

podkarpackiego. 
Rys. 9.3.2. Drogowe przejście graniczne w Korczowej, gm. Radymno. 
Rys. 9.3.3. Kolejowe przejście graniczne w Przemyślu. 
Rys. 9.3.4. Przewóz odpadów niebezpiecznych (pestycydów) w opakowaniach typu worki widoczne wycieki pod 

opakowaniami. 
Rys. 9.3.5. Przewóz odpadów niebezpiecznych (pestycydów) w opakowaniach typu bębny. 
Rys. 9.4.1. Ocena przewożonych towarów-odpadów na przejściu granicznym w Korczowej. 
Rys. 10.1. Schemat pochodzenia odnawialnych źródeł energii. 
Rys. 10.2. Instalacja solarna na budynku krytej pływalni w Cmolasie, pow. kolbuszowski. 
Rys. 10.3. Instalacja solarna przy krytej pływalni w Głogowie Małopolskim, pow. rzeszowski. 
Rys. 10.4. Instalacja fotowoltaiczna na budynku WSPiA w Rzeszowie. 
Rys. 10.5. Instalacja do produkcji energii ze słońca na hotelu „Blue Diamond” w Nowej Wsi, pow. rzeszowski. 
Rys. 10.6. Lampa hybrydowa w Stobiernej, pow. rzeszowski. 
Rys. 10.7. Lampy hybrydowe na w Strzyżowie, pow. strzyżowski. 
Rys. 10.8. Mini elektrownia wiatrowa w Mielcu. 
Rys. 10.9. Zapora wodna w Solinie, pow. bieszczadzki. 
Rys. 10.10. Zapora w Myczkowcach, pow. bieszczadzki. 

 




