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WYKAZ SKRÓTÓW 
 
ADR – międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków     

niebezpiecznych, sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957r. 
AGD   –   artykuły gospodarstwa domowego 
art. –   artykuł 
B(a)P   –   benzo(a)piren 
BdPN –   Bieszczadzki Park Narodowy 
BTS   –   stacja przekaźnikowa telefonii bezprzewodowej 
BOŚ S.A. –   Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna 
BZT5 –   pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu 
CAFE –   dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/50/WE z dnia 21 maja 2006 r. w sprawie  

     jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy 
CALPUFF –   model obliczeniowy rozkładu stężeń zanieczyszczeń powietrza 
ChZT-Mn –   chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą nadmanganianową 
CLP –   rozporządzenie wprowadzające w Unii Europejskiej nowy system klasyfikacji, oznakowania i        

     pakowania substancji i mieszanin 
CO –   tlenek węgla 
CO2   –   dwutlenek węgla 
CORINE Land Cover –   bazy danych pokrycia/użytkowania ziemi  

 
DEHP   –   Di(2-etyloheksyl)ftalan 
DJP –   duża jednostka przeliczeniowa inwentarza 
DPSIR (analiza) –   narzędzie dające podstawy identyfikacji skutecznych środków mających za zadanie ograniczenie   

     lub likwidacje niekorzystnych skutków określonych procesów lub zjawisk 
DUŚ –   decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach 
EFI+_PL –   wskaźnik ichtiologiczny 
Ep   –   składowa elektryczna pola elektromagnetycznego 
GIS –   systemy informacji geograficznej 
GIOŚ –   Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
GUS –   Główny Urząd Statystyczny 
IMGW –   Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
INSPIRE –   Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 ustanawiająca    

     infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej 
IRS_D   –   wskaźnik diadromiczny 
IUNG –   Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
JCW –   jednolite części wód 
JCWPd –   jednolite części wód podziemnych 
„KAWKA” –   program, likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój    

     rozproszonych odnawialnych źródeł energii” 
KCl –  chlorek potasu 
KPOŚK –   Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych 
KZGW –   Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
LAeq D –   równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 22.00) 
LAeq N –   równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00) 
LDWN –   długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w   

     roku, z uwzględnieniem pory dnia (od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (od godz. 18.00    
     do godz. 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00) 

LN –  długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w dB, wyznaczony w ciągu wszystkich pór  
    nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00) 

MMI_PL –  Polski Wielometryczny Wskaźnik Stanu Ekologicznego Rzek opracowany na potrzeby oceny   
    jakości wód na podstawie stanu makrozoobentosu 

MPGK –  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
MPHP –  Mapa Podziału Hydrograficznego Polski 
MPN –  Magurski Park Narodowy 
MZB –  wskaźnik makrozoobentosu dla zbiorników zaporowych 
MZK –  Miejski Zakład Komunalny 
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NFOŚiGW –  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
N–min. –  azot mineralny 
NOX   –   mieszanina tlenków azotu 
NO2 –   dwutlenek azotu 
OZE –  odnawialne źródła energii 
PAN –  Państwowa Akademia Nauk 
PEM –  pole elektromagnetyczne 
PET –  Poli(tereftalan etylenu) 
PGNiG S.A. –  Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna 
pH –  odczyn 
PIS –  Państwowa Inspekcja Sanitarna 
PKEO –  Podkarpacki Klaster Energii Odnawialnej 
PM2.5 –  pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 2,5 µm 
PM10 –  pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 10 µm 
PMŚ –  Państwowy monitoring środowiska 
POIiŚ –  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
PONE –  Programy Ograniczenia Niskiej Emisji 
POP –  Program Ochrony Powietrza 
Poś –  Ustawa Prawo ochrony środowiska 
PPIS –  Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny 
PPWIS –  Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
PRTR –  Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń 
PSPA –  potencjalni sprawcy poważnych awarii 
PT/ILC –  Badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne 
REACH – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w   

   prawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 
RLM –  równoważna liczba mieszkańców 
RTCN –  radiowo-telewizyjne centrum nadawcze 
RTV –  sprzęt radiowo-telewizyjny 
RZGW –  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
SEVESO II –  Dyrektywa Rady Europejskiej 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli  

    niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi 
SG – Straż Graniczna 
SO2 –  dwutlenek siarki 
SPOT –  System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych 
THM –  Trihalogenometany 
TVP Rzeszów –  Oddział Telewizji Polskiej w Rzeszowie 
UE –  Unia Europejska 
WCZK –  Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
WE –  Wspólnota Europejska 
WEEE –  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
WFOŚiGW –  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
WHO –  Światowa Organizacja Zdrowia 
WIOŚ –  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
WPGO   –  Wojewódzki plan gospodarki odpadami 
WWA –  wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
ZDR –  zakłady o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
ZUK –  Zakład Usług Komunalnych 
ZZR –  zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
  
   
  
   
  
  
  
  




