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1. WSTĘP
Podstawą sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Powiatu Leżajskiego znak: RZ
0718/15/10 z 29 lipca 2010 r. skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska w Rzeszowie w sprawie przedłożenia informacji o stanie środowiska w powiecie leżajskim
w 2009 r. Informacja ta zostanie przedstawiona na najbliższej sesji Rady Powiatu Leżajskiego.
W opracowanej informacji przedstawiony został stan środowiska w powiecie leżajskim w oparciu
o dane, pozyskane w ramach realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w 2009 r.
jak również z przeprowadzonych kontroli Inspektoratu w zakładach korzystających ze środowiska na
terenie powiatu leżajskiego.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie województwa
podkarpackiego ustawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, związane z badaniem stanu
środowiska oraz z kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu
środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wyników badań i oceny elementów
środowiska. Jego celem jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez
informowanie administracji rządowej, samorządowej i społeczeństwa o:
 aktualnym stanie środowiska,
 dotrzymywaniu standardów jakości środowiska oraz obszarach występowania przekroczeń tych
standardów,
 skuteczności realizowanych programów naprawczych,
 skuteczności realizowania polityk, programów i strategii ochrony środowiska na każdym szczeblu
zarządzania,
 występujących zmianach jakości wszystkich elementów środowiska i ich przyczynach,
 powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisją i imisją w celu określenia
trendów zmian środowiska.
Informacje o środowisku i jego ochronie, pozyskane w wyniku badań monitoringowych, stanowią
podstawę przygotowywania cyklicznych opracowań o stanie środowiska w postaci raportów
i komunikatów, przekazywanych do organów administracji rządowej i samorządowej. Mogą one
stanowić podstawę procesów decyzyjnych, umożliwiając wybór właściwej strategii rozwoju
gospodarczego i przestrzennego. Materiały te udostępniane są również na stronie internetowej WIOŚ
Rzeszów: http://www.wios.rzeszow.pl/.
Zakres działalności kontrolnej, wykonywanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie w ramach kontroli przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska jest szeroki.
Obejmuje m.in. kontrole planowe i interwencyjne:
 przestrzegania decyzji, ustalających warunki korzystania ze środowiska,
 eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko,
 przestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
 przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
 w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami i
instalacjami zawierającymi te substancje,
 wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez
nie wymagań ochrony środowiska,
 przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Stan środowiska powiatu leżajskiego, jak i charakter spotykanych problemów ekologicznych
wykazują zróżnicowanie. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne wykazują obszary położone w tej
części powiatu, która znajduje się z dala od największych zakładów przemysłowych, poza wpływem
emisji przemysłowych z zakładów miasta i gminy Nowa Sarzyna.
Do głównych oddziaływań na środowisko o charakterze antropogenicznym w powiecie należą:
 emisja gazów i pyłów do powietrza,
 pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
 emisja ścieków do wód,
 gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi.
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2. DANE OGÓLNE O POWIECIE LEŻAJSKIM
Powiat leżajski położony jest w północno - wschodniej części województwa podkarpackiego, na
granicy regionu z województwem lubelskim i zajmuje powierzchnię 58 426 ha. Należy do grupy
najmniejszych powiatów Podkarpacia, stanowi tylko 3,3% powierzchni ogólnej województwa.
Powiat leżajski obejmuje swym obszarem:
 Miasto Leżajsk,
 Miasto i Gminę Nowa Sarzyna,
 gminę Grodzisko Dolne,
 gminę Kuryłówkę,
 gminę Leżajsk.
Na terenie powiatu zamieszkuje blisko 70,0 tys. osób, z czego ok. 29,5% w miastach. Najliczniej
zaludnionymi miejscowościami powiatu są: gmina miejsko-wiejska Nowa Sarzyna, gmina wiejska
Leżajsk oraz miasto Leżajsk – stolica powiatu. Powiat leżajski jest regionem o profilu gospodarczym
rolniczo - przemysłowym. Użytki rolne (wg stanu na 1 stycznia 2009 r.) zajmują powierzchnię 36 156
ha, a 18 517 ha lasy. Charakterystyczną cechą rolnictwa w powiecie jest jego rozdrobnienie, ze
średnią powierzchnią użytków rolnych 3,62 ha.
W powiecie istnieją dogodne warunki do rozwoju agroturystyki jak również rolnictwa
ekologicznego. W 2009 r. działało w powiecie 30 gospodarstw agroturystycznych z czego najwięcej
(16 gospodarstw) na terenie gminy Kuryłówka. Na obszarze powiatu prowadzą działalność
gospodarstwa ekologiczne, z których najmniejsze posiada powierzchnię 1,13 ha, zaś największe 27
ha użytków rolnych.
W związku z powstaniem Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „HORTEX” w Leżajsku,
rolnicy w powiecie na przestrzeni ostatnich 30 lat uprawiali dużo owoców i warzyw pod potrzeby tego
zakładu. Ukształtowało to całą gamę nawyków związanych z warzywnictwem i produkcją owoców
miękkich.
Do największych zakładów działających w powiecie należą: Browar Leżajsk Grupa Żywiec S.A.,
Hortino ZPOW Leżajsk Sp. z o.o., Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" Grupa Ciech S.A., Fabryka
Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny nr 4 Phillip Morris Polska S.A. w Leżajsku. Łącznie
w powiecie zarejestrowanych jest ok. 3200 podmiotów gospodarczych. Dominują firmy handlowe
i usługowe zajmujące się głównie przetwórstwem żywności (piekarnie, masarnie), produkcją tworzyw
sztucznych, stolarstwem czy świadczeniem usług budowlanych.
Miasto i Gmina Nowa Sarzyna stanowi niewątpliwie zagłębie przemysłowe powiatu leżajskiego.
Gospodarka kojarzona jest tutaj od 1937 r. z produkcją Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna”,
które powstały jako inwestycja w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego. Ukształtowany przez
potrzeby, głównie rynku krajowego profil produkcji zakładów, po wprowadzeniu pewnych modyfikacji,
utrzymuje się do dnia dzisiejszego. Przed kilku laty, w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstwa,
z Zakładów „Organika-Sarzyna” wyłonionych zostało kilkanaście spółek pracowniczych, które należą
do znaczących firm Podkarpacia i dobrze funkcjonują w strukturach gospodarki rynkowej kraju.
Obecnie Zakład Produkcyjny należy do grupy Ciech S.A. Do ww. grupy należy również 14 innych
zakładów.
Obok wielkiego przemysłu od lat rozwija się w powiecie leżajskim także chałupnictwo, które
przybrało rozmiary na skalę przemysłową. Na ubogich ziemiach rosną uprawy wikliny, a produkcja
koszy i innych wyrobów wiklinowych daje utrzymanie wielu rodzinom. Gmina, jako zagłębie
wikliniarstwa, znana jest nie tylko w kraju, ale i za granicą.

3. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Głównym źródłem wody wykorzystywanej do celów pitnych i gospodarczych oraz na potrzeby
przemysłowe w powiecie leżajskim są wody podziemne, zgromadzone w Głównym Zbiorniku Wód
Podziemnych (GZWP) Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów. Największe ujęcia wód podziemnych
w powiecie zaopatrują w wodę: Miasto Leżajsk, miasto i gminę Nowa Sarzyna oraz gminę Grodzisko
Dolne. Mniejsze ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są w gminach: Leżajsk i Kuryłówka. Zgodnie
z danymi zgromadzonymi w Wojewódzkiej Bazie Informacji o Korzystaniu ze Środowiska, pobór wody
3
podziemnej na cele pitne w 2009 r. wyniósł w powiecie ok. 2,0 mln m . Wody powierzchniowe
stanowią ok. 40% pokrycia zapotrzebowania na wodę w powiecie i pobierane są do celów
przemysłowych przez Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” S.A. na ujęciu zlokalizowanym na
3
rzece San. W 2009 r. pobór wód powierzchniowych wyniósł ok. 1,5 mln m .
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Wody podziemne w powiecie, poza celami konsumpcyjnymi, wykorzystywane są w przemyśle
spożywczym przez dwa duże zakłady przemysłowe: Grupa Żywiec S.A. oraz Zakład Przetwórstwa
Owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. W 2009 r. wymienione zakłady pobrały z ujęć podziemnych
3
ok. 1,3 mln m wody.
Na ryc. 3.1 przedstawiono lokalizację ujęć wód dla celów komunalnych i przemysłowych na
terenie powiatu leżajskiego.

N

Ryc. 3.1. Lokalizacja ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarze powiatu leżajskiego

W ostatnich latach na obszarze powiatu odnotowano nieznaczny spadek zużycia wody na cele
komunalne i przemysłowe przy jednoczesnym wzroście długości sieci wodociągowej. Na ryc. 3.2.
przedstawiono wielkość zużycia wody w powiecie leżajskim w latach 2006-2009, natomiast na ryc.
3.3. długość sieci wodociągowej na obszarze powiatu w latach 2006-2009.
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Ryc. 3.2. Wielkość zużycia wody w powiecie leżajskim w latach 2006-2009
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Ryc. 3.3. Długość sieci wodociągowej w powiecie leżajskim w latach 2006-2009

W 2009 r. emisja oczyszczanych ścieków komunalnych z terenu powiatu leżajskiego do wód
3
powierzchniowych, wg danych GUS wyniosła 2,64 mln m . Zakłady przemysłowe odprowadziły do
3
sieci kanalizacyjnej 3,39 mln m ścieków.
Głównym odbiornikiem ścieków komunalnych i przemysłowych w powiecie leżajskim jest rzeka
San. Mniejsze odbiorniki ścieków komunalnych to rzeka Złota oraz potoki: Leszczynka i Lubinka. Na
obszarze powiatu do Sanu uchodzi rzeka Trzebośnica, która jest odbiornikiem ścieków z oczyszczalni
komunalnej w Sokołowie Młp.
Ścieki przemysłowe z Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” S.A. (grupa Ciech S.A.)
oczyszczane są w Komunalnej Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie, do
której odprowadzane są także ścieki komunalne z gminy Nowa Sarzyna.
Największą oczyszczalnią ścieków komunalnych na terenie powiatu jest mechanicznobiologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym stopniem usuwania związków biogennych w
Leżajsku. Do oczyszczalni doprowadzane są ścieki bytowo-gospodarcze z obszaru miasta (ok. 80,2%
ogółu ścieków w powiecie), a także ścieki przemysłowe z zakładów piwowarskich oraz zakładów
przetwórstwa owocowo-warzywnego. Według danych GUS w 2009 r. z oczyszczalni odprowadzono
3
do rzeki San 2,12 mln m ścieków oczyszczonych.
Mniejsze oczyszczalnie na terenie powiatu zlokalizowane są w miejscowościach: Wierzawice,
Grodzisko Dolne, Kuryłówka, Dębno, Piskorowice. Lokalizację oczyszczalni ścieków na obszarze
powiatu leżajskiego przedstawiono na ryc. 3.4.
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Ryc. 3.4. Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na obszarze powiatu leżajskiego
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Na poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie powiatu leżajskiego ma
wpływ rozwój sieci wodociągowej, modernizacja ujęć wody oraz budowa systemów kanalizacji
zbiorczych i oczyszczalni ścieków.
Zadania w zakresie spełnienia dyrektyw unijnych nałożyły na gminy obowiązek wyposażenia
aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców RLM powyżej 2000 w systemy kanalizacji zbiorczej
dla ścieków komunalnych zakończonych oczyszczalniami ścieków. Termin oraz zakres realizacji tego
obowiązku został określony w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
W ostatnich latach na obszarze powiatu leżajskiego odnotowano znaczny wzrost długości sieci
kanalizacyjnej (ryc. 3.5) oraz wzrost ilości oczyszczanych ścieków komunalnych (ryc.3.6).
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Ryc. 3.5. Długość sieci kanalizacyjnej na obszarze powiatu leżajskiego w latach 2006-2009

6

2700
2650

tys. m3

2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2006

2007

2008

2009

rok

Ryc. 3.6. Ilości oczyszczanych ścieków komunalnych odprowadzanych do wód powierzchniowych z obszaru
powiatu leżajskiego w latach 2006-2009

4. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH PŁYNĄCYCH
W latach 2007-2009 nastąpiły zmiany w organizacji i sposobie realizacji monitoringu wód
powierzchniowych oraz oceny stanu wód w Polsce. Głównym celem w tym okresie było wdrożenie
i dopracowanie nowego systemu monitoringu oraz systemu oceny stanu ekologicznego i chemicznego
wód, zgodnych z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, ustanawiającej ramy
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie.
Program monitoringu jakości wód jest jednym z istotnych elementów planu gospodarowania
wodami w obszarze dorzecza. Głównym zamierzeniem planu, jest ustalenie bieżącego stanu wód oraz
określenie i koordynowanie działań zmierzających do osiągnięcia do roku 2015 dobrego stanu wód.
Badania prowadzone są w wyznaczonych dla potrzeb planowania gospodarowania wodami,
jednolitych częściach wód powierzchniowych (jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część
strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych). Każda jednolita część
wód powierzchniowych przypisana została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód, które
charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości
bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są
warunki referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu
ekologicznego.
Badania wód powierzchniowych prowadzone są w ramach monitoringu diagnostycznego
i operacyjnego. Zadaniem monitoringu diagnostycznego jest dostarczenie informacji o stanie wód na
obszarze dorzecza oraz danych do ocen długoterminowych zmian wód, będących wynikiem procesów
naturalnych oraz presji antropogenicznej. Program pomiarowy realizowany w punktach
diagnostycznych obejmuje pełen zakres wskaźników określony w rozporządzeniu w sprawie form
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2009).
Zakres badań obejmuje: elementy biologiczne (fitoplankton lub fitobentos, makrobezkręgowce
bentosowe i makrofity), elementy fizykochemiczne, specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
i niesyntetyczne oraz substancje priorytetowe.
Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone do
zagrożonych niespełnieniem do roku 2010 celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie
Wodnej oraz śledzenie zmian stanu wód, wynikających z podjętych programów działań naprawczych.
W punktach operacyjnych monitoringu operacyjnego prowadzone są badania w obligatoryjnym
zakresie wskaźników, obejmującym elementy biologiczne (makrobezkręgowce bentosowe lub
fitobentos), podstawowe wskaźniki fizykochemiczne charakteryzujące: stan fizyczny, warunki tlenowe,
zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne oraz wskaźniki
mikrobiologiczne. Klasyfikacja stanu ekologicznego w operacyjnych punktach monitoringu
operacyjnego sporządzona jest na podstawie ograniczonej liczby wskaźników i ukierunkowana jest na
presję, oddziałującą na daną część wód.
Sposób monitorowania i oceny jakości wód powierzchniowych ustalony jest odrębnie dla każdego
punktu pomiarowo-kontrolnego. W programie badań uwzględnione są także wymagania jakościowe,
wynikające z użytkowania wód.
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W 2009 r. na terenie powiatu leżajskiego badania jakości wód powierzchniowych
przeprowadzono w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym:
 w 2 punktach realizowano program monitoringu operacyjnego,
 w 2 punktach realizowano program monitoringu operacyjnego celowego - badania wód pod kątem
oceny ich przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych.
W tab.4.1. przedstawiono dane dotyczące punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości
wód powierzchniowych na terenie powiatu leżajskiego w 2009 r. wraz z określeniem rodzaju
realizowanego monitoringu.
Tab. 4.1. Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych na terenie
powiatu leżajskiego w 2009 r.

Kod
jednolitej
części wód
powierzchniowych

Lp.

Nazwa
jednolitej
części wód
powierzchniowych

Nazwa
punktu
pomiarowokontrolnego

Km
rzeki

Program badań
w 2009 r.

1.

PLRW20002122999

San od Wisłoka do
ujścia

San-Stare Miasto

78,8

MORW

2.

PLRW200019227499

Trzebośnica od
Krzywego do ujścia

Trzebośnica-Grzęba

2,2

MORW

3.

PLRW20001622692

Leszczynka

LeszczynkaGrodzisko Dolne

0,1

MORYRW

4.

PLRW200017227129

Lubinka

LubinkaPiskorowice

3,2

MORYRW

Kody podprogramów badawczych:
MORW
MORYRW

- monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych
- monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach wyznaczonych do bytowania ryb w warunkach
naturalnych

W zależności od ustalonego dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego programu badawczego,
ocena obejmuje analizę zmienności wskaźników fizykochemicznych, biologicznych oraz wskaźników
mikrobiologicznych.

4.1. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH WG RAMOWEJ DYREKTYWY
WODNEJ

STAN WÓD
POWIERZCHNIOWYCH

Oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie wyniku klasyfikacji stanu
ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód wyznaczany jest przez gorszy z tych stanów. Na
ryc.4.1.1. przedstawiono schemat oceny stanu wód wg zaleceń Ramowej Dyrektywy Wodnej.

ELEMENTY HYDROMORFOLOGICZNE

(wspierające)

STAN
EKOLOGICZNY

ELEMENTY
BIOLOGICZNE
ELEMENTY FIZYKOCHEMICZNE

(wspierające)

STAN
CHEMICZNY

Ryc. 4.1.1. Schemat oceny stanu wód powierzchniowych

Stan ekologiczny wód klasyfikowany jest na podstawie elementów biologicznych
(charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów organizmów), hydromorfologicznych
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(charakteryzujących cechy środowiska, które wpływają na warunki bytowania organizmów żywych)
oraz fizykochemicznych. Decydujące znaczenie w klasyfikacji stanu ekologicznego mają elementy
biologiczne. W odróżnieniu od stosowanej w latach poprzednich metodyki oceny jakości wód
powierzchniowych, obecnie nie podlegają klasyfikacji wskaźniki mikrobiologiczne, które najczęściej
decydowały o niekorzystnym wyniku oceny stanu wód.
Stan ekologiczny części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez nadanie im jednej z pięciu
klas jakości:
I klasa
- stan bardzo dobry
II klasa - stan dobry
III klasa - stan umiarkowany
IV klasa - stan słaby
V klasa - stan zły
Stan chemiczny (dobry/poniżej dobrego) określany jest na podstawie wskaźników chemicznych,
charakteryzujących występowanie w wodach substancji priorytetowych.
Metodyka oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód zawarta jest w rozporządzeniu
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (2008).
Na podstawie wyników badań uzyskanych w latach 2008 -2009 sporządzona została klasyfikacja
stanu ekologicznego i stanu chemicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód
powierzchniowych na terenie powiatu leżajskiego (tab.4.1.1.). Klasyfikację stanu wód przygotowano
z pominięciem elementów hydromorfologicznych ze względu na brak danych do ich oceny (metodyki
w opracowaniu).
Z uwagi na kontynuowane prace nad wyznaczeniem warunków referencyjnych, uzupełnieniem
granic klas dla poszczególnych stanów w każdej kategorii wód prezentowana w niniejszym
opracowaniu klasyfikacja stanu ekologicznego wód rzecznych może ulec zmianie.
Odcinek Sanu przepływający przez obszar powiatu leżajskiego jest częścią jednolitej części wód
o nazwie „San od Wisłoka do ujścia”. Badania jakości wód rzeki San przeprowadzone w 2009 r.
w punkcie pomiarowo-kontrolnym San-Stare Miasto km 78,8 (jednolita część wód powierzchniowych
San od Wisłoka do ujścia) wykazały, że wartości monitorowanych wskaźników fizykochemicznych,
charakteryzujących zasolenie oraz zakwaszenie nie przekroczyły wartości granicznych ustalonych dla
I klasy jakości wód. Wśród wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe, nie stwierdzono
przekroczeń wartości granicznych ustalonych dla II klasy jakości wód. Wśród wskaźników
charakteryzujących zanieczyszczenia biogenne, przekroczenie wartości granicznej ustalonej dla II
klasy jakości wód, stwierdzono dla wskaźnika: azot Kjeldahla. Ocena stanu ekologicznego wód Sanu
w tym punkcie w 2009 r. nie była możliwa z uwagi na brak wyników badań elementów biologicznych.
Ocena stanu chemicznego wód w punkcie San-Stare Miasto nie była w 2009 r. realizowana.

Ryc. 4.1.2. Rzeka San, stanowisko badawcze w miejscowości Stare Miasto

W 2009 r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał oceny stanu ekologicznego wód jednolitej części wód
„San od Wisłoka do ujścia” na podstawie badań przeprowadzonych w punkcie pomiarowo-kontrolnym
San-Wrzawy (km 4,0), zlokalizowanym w miejscowości Wrzawy, gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski.
Według nowego modelu oceny, stan wód określony dla wymienionej jednolitej części wód w punkcie
„San-Wrzawy”, odzwierciedla stan dla całej części wód (w przypadku kilku punktów zlokalizowanych
na części wód do oceny przyjmuje się najgorszy z wyników uzyskanych w tych punktach). W punkcie
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„San-Wrzawy”, elementem biologicznym badanym na potrzeby oceny stanu ekologicznego, były
makrofity. Wartość makrofitowego indeksu rzecznego (MIR) oznaczonego dla tego punktu,
przekroczyła wartość graniczną określoną dla V klasy jakości wód i odpowiadała złemu stanowi
ekologicznemu. Stan ekologiczny wód jednolitej części wód „San od Wisłoka do ujścia” oceniono jako
zły, natomiast stan chemiczny oceniono jako dobry. O ocenie stanu wód zadecydował gorszy ze
stanów, to jest zły stan ekologiczny i w związku z tym ocena wynikowa dla jednolitej części wód „San
od Wisłoka do ujścia” to zły stan wód.
W 2009 r. monitoringiem operacyjnym (w ograniczonym zakresie) objęto również jednolitą część
wód o nazwie „Trzebośnica od Krzywego do ujścia”. Badania prowadzono w punkcie pomiarowokontrolnym „Trzebośnica-Grzęba”, zlokalizowanym w km 2,2 biegu rzeki w miejscowości Grzęba,
gmina Nowa Sarzyna. Ocenie podlegał tylko stan chemiczny jednolitej części wód. W wodach rzeki
Trzebośnica badano stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, należących do
grupy wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego. Nie stwierdzono przekroczeń wartości granicznych określonych
dla tych wskaźników w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych (2008). Stan chemiczny jednolitej części wód „Trzebośnica od Krzywego do ujścia”
oceniono jako dobry. W wodach rzeki Trzebośnicy od kilku lat stwierdza się przekroczenia wartości
granicznych określonych dla wskaźnika fenole lotne, należącego do grupy wskaźników jakości wód z
grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne). Obecność związków fenolowych w wodach rzeki Trzebośnica wskazuje
na oddziaływanie znaczącego źródła zanieczyszczeń. Rzeka Trzebośnica przepływa w rejonie
Zakładów Chemicznych „ORGANIKA SARZYNA” S.A., na obszarze których stwierdza się
zanieczyszczenie wód podziemnych związkami fenolowymi.

Ryc. 4.1.3. Rzeka Trzebośnica, stanowisko badawcze w miejscowości Grzęba
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Tab. 4.1.1. Klasyfikacja stanu wód w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu operacyjnego w latach 2008-2009 na terenie powiatu leżajskiego
Klasyfikacja wskaźników i elementów jakości wód
Elementy fizykochemiczne

Lp.

1.

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

San-Stare
Miasto
km 78,8

Typ
abiotyczny

Rodzaj
monitoringu

Rok
badań

MORW

2009

2.

TrzebośnicaGrzęba
km 2,2

stan
fizyczny

warunki
tlenowe

zasolenie

zakwaszenie

Brak
wyników

I

II

I

I

2008

I
(chlorofil
”a”)

II

I

I

II

2009

-

-

-

-

-

-

2008

III
(indeks
okrzemkowy)

I

II

I

I

21

MORW

Klasa
elementów
biologicznych

19

subst.
biogenne

UWAGA – kolorem czerwonym oznaczono przekroczenie wartości granicznej ustalonej dla II klasy jakości wód
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Klasa
elementów
fizykochemicznych

Substancje
szczególnie
szkodliwespecyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne
i niesyntetyczne

STAN
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

Nie badano

Brak oceny

Nie badano

Nie badano

UMIARKOWANY

Nie badano

-

Poniżej stanu
dobrego

Brak oceny

DOBRY

Poniżej
stanu
dobrego

Poniżej stanu
dobrego

UMIARKOWANY

DOBRY

Poniżej
stanu
dobrego
Poniżej
stanu
dobrego

Tab.4.1.2. Klasyfikacja stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu leżajskiego w 2009 r.

Lp

Kod
jednolitej
części wód
powierzchniowych

1.

PLRW20002122999

2.

PLRW200019227499

Nazwa
jednolitej
części wód
powierzchniowych

San od Wisłoka do
ujścia
Trzebośnica od
Krzywego do ujścia

Punkt
pomiarowokontrolny
zamykający
jednolitą część wód
powierzchniowych

Km
rzeki

Stan
ekologiczny
wód

Stan
chemiczny
wód

Stan
wód

San-Wrzawy

4,0

ZŁY

DOBRY

ZŁY

Trzebośnica-Grzęba

2,2

Nie badano

DOBRY

Brak
oceny

4.2. OCENA PRZYDATNOŚCI WÓD DO BYTOWANIA RYB W WARUNKACH
NATURALNYCH
W 2009 r. badania przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych na terenie
powiatu leżajskiego wykonano w następujących punktach pomiarowo-kontrolnych:
 Leszczynka-Grodzisko Dolne (Leszczynka – dopływ rzeki Wisłok),
 Lubinka-Piskorowice (Lubinka – dopływ rzeki San).
Cieki objęte badaniami, ujęte są w wykazach wód przeznaczonych do bytowania ryb
łososiowatych i karpiowatych, opracowanych dla regionu Górnej Wisły przez Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie.
Ocenę jakości wód wykonano w oparciu o rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (2002), które
określa sposób prowadzenia badań oraz sposób oceny wód będących środowiskiem życia ryb
łososiowatych i karpiowatych.
Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne istotne dla wód będących naturalnym
środowiskiem życia ryb, tj.: temperaturę wody, zawiesinę ogólną, odczyn, tlen rozpuszczony, BZT 5,
azot amonowy, niejonowy amoniak, azotyny, fosfor ogólny, fenole, cynk ogólny, miedź rozpuszczoną
oraz twardość ogólną. Badane wskaźniki odniesiono do wartości granicznych ustalonych odrębnie dla
wód będących środowiskiem bytowania ryb łososiowatych oraz dla wód będących środowiskiem
bytowania ryb karpiowatych.
W tab.4.2.1 przedstawiono wyniki oceny przydatności wód do bytowania ryb w warunkach
naturalnych na terenie powiatu leżajskiego w latach 2007-2009.

Ryc. 4.2.1. Rzeka Złota I, stanowisko badawcze w miejscowości Kuryłówka
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Tab. 4.2.1. Ocena przydatności wód powierzchniowych do bytowania ryb w warunkach naturalnych na obszarze
powiatu leżajskiego w latach 2007-2009

Lp

Kod
jednolitej części
wód
powierzchniowych

Nazwa jednolitej
części wód
powierzchniowych

Punkt pomiarowokontrolny
nazwa punktu

km
rzeki

Rok
badań

Przydatność
wód do
bytowania ryb
wg
wg
wykazu
badań
RZGW

1.

PLRW200019227499

Trzebośnica od
Krzywego do ujścia

TrzebośnicaGrzęba

2,2

2007

Karp.

non

2.

PLRW20001722729

Złota I

Złota IKuryłówka

0,7

2008

Karp.

non

3.

PLRW200017227349

Złota II

Złota II-Kulno

4,4

2008

Karp.

non

Tarlaka

TartakówkaSroki

3,2

2008

Karp.

non

Leszczynka

LeszczynkaGrodzisko Dolne

0,1

2009

Karp.

non

Lubinka

LubinkaPiskorowice

3,2

2009

Karp.

non

4.

5.

6.

PLRW200017227469

PLRW20001622692

PLRW200017227129

Wskaźniki
decydujące
o ocenie
przydatności
wód
azot
amonowy,
niejonowy
amoniak,
azotyny,
fosfor og.
azotyny,
fosfor og.
azotyny,
fosfor og.
azotyny,
fosfor og.
azot
amonowy,
niejonowy
amoniak,
azotyny,
fosfor og.
tlen rozp.,
azot
amonowy,
niejonowy
amoniak,
azotyny,
fosfor og.

Ryc. 4.2.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu przydatności wód do bytowania ryb
w warunkach naturalnych na obszarze powiatu leżajskiego w latach 2007-2009.
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Na podstawie badań wykonanych w 2009 r. ustalono, że w wodach potoków Leszczynka
i Lubinka, nie zostały dotrzymane normy jakości, wymagane dla prawidłowego rozwoju ryb
karpiowatych. Wskaźnikami, które nie spełniały ustalonych wymagań były azotyny, fosfor ogólny,
a także azot amonowy, niejonowy amoniak i tlen rozpuszczony.
Również wody cieków badanych w latach 2007-2008 nie spełniały wymagań stawianych wodom
przeznaczonym do bytowania ryb karpiowatych.
Na ryc.4.2.2. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu
przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych na obszarze powiatu leżajskiego
w latach 2007-2009.

5. GOSPODARKA ODPADAMI
5.1. ODPADY KOMUNALNE
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Informacje o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim opierają
się na danych przesłanych do Inspektoratu drogą ankietyzacji z terenu gmin całego województwa.
Z zebranych danych wynika, że w 2009 r. w województwie podkarpackim wytworzono 330,9 tys.
Mg odpadów komunalnych. Zaznacza się tendencja spadkowa wytworzonych odpadów komunalnych
na terenie województwa, pomimo stałego wzrostu PKB. Na ryc. 5.1.1. przedstawiono ilości odpadów
komunalnych w województwie podkarpackim w 2009 r. na tle zmian PKB.

5000
0

0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
odpady komunalne

PKB

Ryc. 5.1.1.Ilość odpadów komunalnych w województwie podkarpackim w latach 2000-2009 r. na tle zmian PKB

Na terenie powiatu leżajskiego zebrano łącznie 6,9 tys. Mg odpadów komunalnych, co
stanowiło 2% ogólnej ilości odpadów komunalnych województwa.
Z terenu Podkarpacia zebrano łącznie 27,1 tys. Mg wysegregowanych odpadów. Największą
ilość stanowiło szkło - 45%, makulatura - 22%, tworzywa sztuczne - 21%, metale - 2%, zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny - 2% i odpady wielkogabarytowe - 1%, pozostałe odpady stanowiły łącznie
7%, w ich skład weszły w największej ilości odpady biodegradowalne, tekstylia, opony, baterie
i akumulatory oraz przeterminowane lekarstwa. Powyższe dane ilustruje ryc. 5.1.2.
Na terenie powiatu leżajskiego wysegregowano z odpadów komunalnych ok. 195,5 Mg
odpadów z tworzyw sztucznych, 1,2 tys. Mg szkła, 303 Mg papieru i tektury, 93 Mg metali.
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Ryc. 5.1.2. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w województwie

Z zebranych ankiet dotyczących gospodarki odpadami w poszczególnych gminach wynika, że
większość z nich przeprowadza na swoim terenie okresowe zbiórki odpadów niebezpiecznych i innych
niż niebezpieczne, występujące w strumieniu odpadów komunalnych. Zbiórki te przeprowadzane są w
wyznaczonych miejscach na terenie gminy, w formie obwoźnej zbiórki lub poprzez ustawienie
pojemników do zbiórki danego rodzaju odpadów. Pojemniki umieszczane są w szkołach,
przedszkolach, punktach usługowo-handlowych, w budynkach urzędów miast i gmin. Gminy mają
najczęściej ustalone harmonogramy odbioru odpadów, ustaloną częstotliwość i sposoby pozbywania
się odpadów komunalnych z terenów nieruchomości. Zbiórki niektórych odpadów odbywają się w
sposób stały (np. przeterminowane leki, zużyte baterie), innych kilka razy w tygodniu, miesiącu lub
roku (np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe), w zależności od
potrzeb danej gminy lub też na indywidualne zgłoszenia do firm, z którymi właściciele odpadów mają
podpisaną umowę na odbiór odpadów.
Na terenie województwa podkarpackiego około 84% mieszkańców ma podpisane umowy na
odbiór odpadów komunalnych. Umowy te są ewidencjonowane. Gminy mają obowiązek uchwalenia
Gminnych Programów Gospodarki Odpadami. Na terenie Podkarpacia programy takie posiada
97% gmin, w tym wszystkie gminy powiatu leżajskiego.
Większość gmin w województwie boryka się z problemami, które utrudniają im prawidłową
gospodarkę odpadami. Do problemów tych należą m.in.:
 brak wystarczających środków finansowych,
 nie objęcie wszystkich mieszkańców umowami na odbiór odpadów, ze względu na złą sytuację
ekonomiczną mieszkańców lub brak dróg dojazdowych do posesji,
 wciąż niewystarczająca liczba gospodarstw domowych podejmująca segregację odpadów
komunalnych „u źródła”,
 trudności z zawieraniem umów z mieszkańcami prowadzącymi działalność rolniczą,
 trudności w znalezieniu odbiorcy odpadów segregowanych,
 wysokie ceny za odbiór odpadów, zniechęcające mieszkańców do prawidłowego postępowania z
odpadami komunalnymi,
 niekiedy niska świadomość ekologiczna mieszkańców,
 porzucone odpady w lasach, przydrożach, tworzenie „dzikich wysypisk”.
Mimo w/w problemów, 57% gmin zadeklarowało, że w 2010 r. planuje poczynić szereg inwestycji,
aby poprawić gospodarkę odpadami komunalnymi na własnym terenie. W powiecie leżajskim
planowane są:
 budowa sortowni odpadów w Giedlarowej (gm. Leżajsk),
 udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Leżajsk-Łańcut-Przeworsk-Nisko.
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4.2. ODPADY PRZEMYSŁOWE
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Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi w województwie podkarpackim opierają
się na danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego. Województwo podkarpackie należy
do województw o jednym z najniższych wskaźników ilości wytwarzania odpadów przemysłowych,
w 2009 r. uplasowało się na bardzo korzystnym 12 miejscu w kraju.
W województwie podkarpackim w 2009 r. wg danych GUS wytworzono ogółem 969,9 tys. Mg
odpadów przemysłowych. Ogółem na terenie całej Polski wytworzono 111060,2 tys. Mg odpadów
przemysłowych, zatem odpady z terenu naszego województwa stanowiły jedynie 0,87% odpadów
całego kraju.
W latach 2001-2006 łącznie ze wzrostem PKB stopniowo wzrastała ilość odpadów
przemysłowych, w latach 2007-2009 pomimo wzrostu PKB ilość odpadów przemysłowych zaczęła
spadać. Na ryc. 5.2.1. przedstawiono ilość odpadów przemysłowych w województwie podkarpackim
w 2009 r. w odniesieniu do PKB.
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Ryc.5.2.2. Ilość odpadów przemysłowych wytworzona w poszczególnych powiatach województwa
podkarpackiego w 2009 r.
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Największa ilość odpadów przemysłowych została wytworzona w powiecie stalowowolskim,
mieleckim oraz mieście Rzeszowie, co łącznie stanowi 47,6% odpadów z całego województwa.
Natomiast najmniejsza ilość powstała w powiatach: jarosławskim, strzyżowskim oraz bieszczadzkim.
Ilość odpadów przemysłowych wytworzonych w powiatach w 2009 r. przedstawia ryc. 5.2.2.
Na terenie powiatu leżajskiego wytworzono ogółem 50,9 tys. Mg odpadów przemysłowych, co
stanowiło jedynie 5,2% ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2009 r. na terenie
całego województwa podkarpackiego.
poddane odzyskowi

10,1%

unieszkodliwione poprzez
składowanie

4,8%
1,9%

81,1%

magazynowane czasowo

4,0%
1,7%

0,4%

kompostowane
unieszkodliwione termicznie
unieszkodliwione w inny
sposób

Ryc. 5.2.3. Gospodarka odpadami przemysłowymi na terenie województwa podkarpackiego w 2009 r.

Na ryc. 5.2.3 przedstawiono w ujęciu procentowym sposób zagospodarowania odpadów
przemysłowych, wytworzonych na terenie województwa podkarpackiego w 2009 r. Największą ilość
odpadów przemysłowych tj. 81,1% (786,4 tys. Mg) poddano odzyskowi, na składowiskach
unieszkodliwiono 10,1% (97,9 tys. Mg), czasowo magazynowano 4,8% (46,4 tys. Mg) odpadów.
Pozostałą ilość odpadów tj. 4% kompostowano, unieszkodliwiono termicznie lub unieszkodliwiono
w inny sposób.
W powiecie leżajskim odzyskowi poddano 46,7 tys. Mg odpadów przemysłowych,
kompostowano 3 tys. Mg, unieszkodliwiono termicznie 0,7 tys. Mg a na składowiskach
unieszkodliwiono 0,5 tys. Mg odpadów.
Analiza struktury wytworzonych odpadów przemysłowych z terenu województwa podkarpackiego
wykazała, że 85% ogólnej ilości wytworzonych odpadów przemysłowych to odpady zakwalifikowane
do 5 grup:

odpady z procesów termicznych – grupa 10 (272,8 tys. Mg),

odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów, z oczyszczalni ścieków
oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych - grupa 19 (164,7 tys. Mg),

odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa
oraz przetwórstwa żywności – grupa 02 (153,5 tys. Mg),

odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury –
grupa 03 (124,5 tys. Mg),

odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej –
grupa 17 (112,4 tys. Mg).
Na ryc. 5.2.4. przedstawiono lokalizację składowisk komunalnych i przemysłowych na terenie
województwa podkarpackiego w 2009 r.
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Ryc. 5.2.4. Mapa rozkładu składowisk odpadów w województwie podkarpackim spełniających wymagania na
koniec 2009 r.

6. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA
Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza dzielimy na:
punktowe (emisja zorganizowana z procesów energetycznych i technologicznych),
powierzchniowe - rozproszone (emisja obszarowa np. z terenów zabudowy mieszkaniowej
ogrzewanych indywidualnie tzw. „niska emisja”, z wysypisk, z obszarów użytkowanych rolniczo
itp.),

liniowe (emisja związana z ruchem kołowym).
Na terenie powiatu leżajskiego zlokalizowane są 4 zakłady przemysłowe mające znaczny udział
w emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza. Są to:
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Zakłady Chemiczne "ORGANIKA - SARZYNA" S.A.,
Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.,
Fabryka Maszyn w Leżajsku Sp. z o.o.,
HORTINO" Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o.
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego emisja zanieczyszczeń do powietrza w 2009 r.
z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na terenie powiatu leżajskiego, wynosiła 596 Mg
zanieczyszczeń gazowych (bez emisji CO2) i 39 Mg zanieczyszczeń pyłowych. Emisja pyłów stanowiła
2%, a gazów 3,2% emisji w skali województwa. Powiat leżajski zajął 15 miejsce w emisji pyłów i 8
w emisji gazów w województwie. W porównaniu z 2008 r. emisja zanieczyszczeń gazowych zmalała
o 66 Mg, a pyłowych o 11 Mg. Emisja dwutlenku węgla wyniosła w 2009 r. 387 315 Mg i w stosunku
do 2008 r. wzrosła o 843 Mg.
Na ryc. 6.1. i 6.2. przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO 2) i pyłowych
w województwie podkarpackim według powiatów.
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Ryc. 6.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie
podkarpackim według powiatów w 2009 r.
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Ryc. 6.2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w województwie podkarpackim
według powiatów w 2009 r.
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Wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza, w rozbiciu na podstawowe
zanieczyszczenia w 2009 r. przedstawiała się następująco:
 zanieczyszczenia pyłowe: 39 Mg,
w tym: ze spalania paliw: 33 Mg.
 zanieczyszczeni gazowe: 596 Mg
w tym: dwutlenek siarki 194 Mg,
tlenki azotu 244 Mg,
tlenek węgla 63 Mg.
Na ryc. 6.3. i 6.4. przedstawiono wielkość rocznej emisji zanieczyszczeń do powietrza w rozbiciu
na podstawowe zanieczyszczenia w powiecie leżajskim w 2009 r.
dw utlenek siarki

tlenek w ęgla

tlenki azotu

pozostałe zanieczyszczenia gazow e

16%
33%
11%
40%

Ryc. 6.3. Wielkość rocznej emisji gazów (bez CO2) w rozbiciu na podstawowe zanieczyszczenia w powiecie
leżajskim w 2009 r.
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Ryc. 6.4. Wielkość rocznej emisji pyłów w powiecie leżajskim w 2009 r.

7. JAKOŚĆ POWIETRZA
Celem pomiarów jakości powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu
Powietrza, jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów
jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie
monitorowanie skuteczności programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych
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na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego, a priorytetowym obszarem dla
monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje miejskie.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska, ochrona powietrza atmosferycznego
polega na zapewnieniu jak najlepszej jakości powietrza, przez utrzymanie poziomów substancji w
powietrzu poniżej dopuszczalnych (docelowych) dla nich poziomów lub co najmniej na tych
poziomach, zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych
(docelowych), gdy nie są one dotrzymane.
Od 2002 r., w oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza, wojewódzki inspektor ochrony
środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie. Ocena jakości powietrza
atmosferycznego dokonywana jest w strefach, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stref, w których
dokonuje się oceny jakości powietrza (2008). Strefę stanowi aglomeracja o liczbie mieszkańców
powyżej 250 tysięcy lub obszar powiatu lub kilku powiatów nie wchodzących w skład aglomeracji.
Województwo podkarpackie zostało podzielone na 9 stref (dla ozonu strefę stanowi całe
województwo) tj. strefa miasto Rzeszów, strefa miasto Przemyśl, strefa tarnobrzesko-leżajska, strefa
mielecko-dębicka, strefa rzeszowsko-łańcucka, strefa jarosławsko-lubaczowska, strefa jasielska,
strefa krośnieńsko-sanocka i strefa przemysko-bieszczadzka. Powiat leżajski położony jest na
terenie strefy tarnobrzesko-leżajskiej. Na ryc. 7.1. przedstawiono podział stref ze względu na SO 2,
NO2, NOX, CO, benzen, pył PM10, metale i benzo(a)piren w województwie podkarpackim
w 2009 r.

Ryc. 7.1. Podział stref w województwie podkarpackim

Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: ze względu na
ochronę zdrowia ludzi (dla terenu kraju i uzdrowisk) oraz ze względu na ochronę roślin (dla terenu
kraju poza aglomeracjami i miastami na prawach powiatu).
Wyniki monitoringu powietrza w Polsce interpretowane są w oparciu o rozporządzenie w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (2008), które określa wartości dopuszczalne lub wartości
docelowe stężeń niektórych substancji w powietrzu.
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Tab. 7.1. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji określone dla
2009 r.
Okres
uśredniania
wyników
pomiarów

Substancja

Dopuszczalny
poziom
substancji
w powietrzu
(µg/m3)

rok

Benzen

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu
powiększony o margines
tolerancji za rok 2009
(µg/m3)

Dopuszczalna
częstość
przekroczenia
dopuszczalnego
poziomu w roku
kalendarzowym

5 1/

1

6

-

200 1/

10

210

18 razy

40 1/

2

42

-

jedna godzina

3501/

0

350

24 razy

24 godziny

125 1/

0

125

3 razy

20 2/

0

20

-

0,5 1/

0

0,5

-

50 1/

0

50

35 razy

40 1/

0

40

-

10 000 1/

0

10 000

-

kalendarzowy
jedna godzina

Dwutlenek azotu

rok
kalendarzowy

Dwutlenek siarki

rok
kalendarzowy
rok

Ołów

Wartość
marginesu
tolerancji
w roku 2009
(µg/m3)

kalendarzowy
24 godziny

Pył zawieszony

rok

PM10

kalendarzowy
Tlenek węgla

8 godzin

1/ poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
2/ poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin

Tab. 7.2. Poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu
Dopuszczalna
częstość
przekraczania
poziomu
docelowego w roku
kalendarzowym
-

Termin osiągnięcia
docelowego
poziomu substancji
w powietrzu

Nazwa substancji

Okres uśredniania
wyników pomiaru

Docelowe poziom
substancji w
powietrzu

Arsena)

rok kalendarzowy

6 ng/m3 1/

Benzo(a)piren

rok kalendarzowy

1 ng/m

3 1/

-

2013

Kadma)

rok kalendarzowy

5 ng/m3 1/

-

2013

a)

Nikiel

a)

rok kalendarzowy
osiem godzin

Ozon

Okres wegetacyjny
(1V-31 VII)

20 ng/m

3 1/

120 µg/m3 1/
18000 µg/m3.h 2/

2013

-

2013

25 dni e)

2010

-

2010

1/ poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi,
2/ poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin

Wyniki oceny substancji w strefach stanowią dla marszałka województwa podstawę opracowania
naprawczych programów ochrony powietrza dla stref, w których przekroczone zostały standardy
jakości powietrza.
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2009
dostępne są na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: www.wios.rzeszow.pl/.
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7.1. WYNIKI ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE
TARNOBRZESKO-LEŻAJSKIEJ NA TLE WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO W 2009 R.
Monitoring powietrza atmosferycznego na terenie województwa podkarpackiego w 2009 r.
obejmował pomiary na stacjach monitoringu powietrza działających w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska. Stacje te nadzorowane były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska w Rzeszowie oraz Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.
Pomiary dokonywane były na 26 stacjach i stanowiskach pomiarowych włączonych do wojewódzkiej
sieci monitoringu powietrza. Na stacjach tych prowadzone były pomiary substancji normowanych
rozporządzeniem w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2008) tj. dwutlenek azotu,
dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10, zanieczyszczenia w pyle
zawieszonym PM10: ołów, kadm, nikiel, arsen, benzo(a)piren (w kryterium ochrony zdrowia) oraz
dwutlenek siarki, tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu) i ozon (w kryterium ochrony roślin).
Na terenie strefy tarnobrzesko-leżajskiej zlokalizowane są stacje w:

Stalowej Woli: pomiary dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,

Tarnobrzegu (2 stacje): pomiary dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, pyłu PM10,

Nisku: pomiary dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM10, arsenu,
kadmu, niklu, ołowiu i benzo(a)pirenu.
Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2009
stanowiły:

w przypadku dwutlenku siarki, tlenków azotu, ołowiu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla –
dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych
ustalonych dla stężeń 1-godzinnych i dobowych, rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych
substancji w powietrzu (2008) określa dozwolona liczbę przekroczeń ustalonych norm),

w przypadku dwutlenku azotu i benzenu – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu
powiększony o margines tolerancji (dozwolone przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego
odnoszą się także do jago wartości powiększonej o margines tolerancji),

w przypadku arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu i ozonu – poziom docelowy.
Wnioski z oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim, w tym strefie tarnobrzeskoleżajskiej za 2009 r. są następujące:
Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań w 2009 r., tj. dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek
azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na terenie województwa niskie wartości stężeń. Nie
stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu,
zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie
wszystkich stref z terenu województwa podkarpackiego pod względem zanieczyszczenia powietrza
tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A.
stężenie średnioroczne dwutlenku siarki
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Ryc. 7.1.1. Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki na stanowiskach pomiarowych w strefie tarnobrzeskoleżajskiej w 2009 r.
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stężenie średnioroczne dwutlenku azotu
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Ryc. 7.1.2. Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu na stanowiskach pomiarowych w strefie tarnobrzeskoleżajskiej w 2009 r.

Na ryc. 7.1.1. i 7.1.2. przedstawiono stężenia średnioroczne dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na
stanowiskach pomiarowych w strefie tarnobrzesko-leżajskiej w 2009 r., zaś na ryc. 7.1.3. i 7.1.4.
rozkłady stężeń średniorocznych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w województwie podkarpackim
w 2009 r.
Na terenie strefy tarnobrzesko-leżajskiej stężenia średnioroczne dwutlenku siarki kształtowały
3
3
się w przedziale 3,5-5,0 µg/m , zaś dwutlenku azotu w przedziale 12,0-14,0 µg/m .

Ryc. 7.1.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w województwie podkarpackim w 2009 r.
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Ryc. 7.1.4. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w województwie podkarpackim w 2009 r.

Średnioroczne stężenia benzenu na terenie strefy tarnobrzesko-leżajskiej nie przekroczyły
w 2009 r. 50% normy rocznej. Na ryc. 7.1.5. przedstawiono stężenia średnioroczne benzenu na
stanowiskach pomiarowych w strefie tarnobrzesko-leżajskiej w 2009 r.
stężenie średnioroczne benzenu

poziom dopuszczalny
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Ryc. 7.1.5. Stężenia średnioroczne benzenu na stanowiskach pomiarowych w strefie tarnobrzesko-leżajskiej
w 2009 r.

W przypadku ozonu w kryterium ochrony zdrowia nie został dotrzymany poziom celu
długoterminowego. Termin osiągnięcia tego celu upływa w 2020 r. W ramach wojewódzkiego
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programu ochrony środowiska należy podjąć uzasadnione ekonomicznie działania techniczne
i technologiczne, mające na celu dotrzymanie celu długoterminowego ozonu od 2020 r.
Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na
obszarze całego województwa. Na ryc. 7.1.6. przedstawiono stężenia średnioroczne arsenu, kadmu i
niklu na stanowisku pomiarowym w strefie tarnobrzesko-leżajskiej w 2009 r.
stężenie średnioroczne

poziom docelowy
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Ryc. 7.1.6. Stężenia średnioroczne arsenu, kadmu i niklu na stanowisku pomiarowym w strefie tarnobrzeskoleżajskiej w 2009 r.

Badania powietrza atmosferycznego prowadzone w 2009 r. wykazały, że w dalszym ciągu duży
problem w województwie podkarpackim stanowi zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym
PM10, mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Do obszarów, dla których we wcześniejszych latach
stwierdzono potrzebę podjęcia działań naprawczych w 2009 r. doszły tereny nowe z przekroczonymi
standardami pyłu PM10. Przekroczenia standardów imisyjnych określonych dla PM10 były podstawą
do zakwalifikowania w ocenie za rok 2009 stref: miasto Rzeszów, miasto Przemyśl, jasielskiej,
tarnobrzesko-leżajskiej i jarosławsko-lubaczowskiej, mielecko-dębickiej i krośnieńsko-sanockiej do
klasy C. Podstawą do zakwalifikowania strefy tarnobrzesko-leżajskiej do klasy C było wystąpienie
ponad 35 przekroczeń normy dobowej pyłu PM10 w ciągu roku.
Na ryc. 7.1.7. i 7.1.8. przedstawiono dotrzymanie standardów imisyjnych w zakresie pyłu PM10 na
stanowiskach pomiarowych w strefie tarnobrzesko-leżajskiej w 2009 r.
stężenie średnioroczne pyłu PM10
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Ryc. 7.1.7. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie tarnobrzesko-leżajskiej
w 2009 r.
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liczba zanotowanych przekroczeń

liczba dopuszczalnych przekroczeń
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Ryc. 6.1.8. Liczba przekroczeń dobowej normy pyłu PM10 na stanowiskach pomiarowych w strefie tarnobrzeskoleżajskiej w 2009 r.

Stężenia średnioroczne pyłu PM10 na terenie strefy tarnobrzesko-leżajskiej kształtowały się
3
w przedziale 24,0-28,0 µg/m . Na ryc. 7.1.9. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu
PM10 w województwie podkarpackim w 2009 r.

Ryc. 7.1.9. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w województwie podkarpackim
w 2009 r.
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Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość
docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą do zaliczenia stref: miasto
Rzeszów, miasto Przemyśl, jasielskiej, tarnobrzesko-leżajskiej, mielecko-dębickiej, jarosławskolubaczowskiej i krośnieńsko-sanockiej do klasy C. Ponieważ dla benzo(a)piranu ustalona została
bardzo niska wartość docelowa, istnieje również ryzyko niedotrzymania tej wartości w strefach
przemysko-bieszczadzkiej i rzeszowsko-łańcuckiej. Z uwagi na to działaniami na rzecz obniżenia
emisji B(a)P do powietrza należałoby objąć obszar całego województwa.
Na ryc. 7.1.10. przedstawiono stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym
w strefie tarnobrzesko-leżajskiej w 2009 r.
stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu
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Ryc. 7.1.10. Stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu na stanowisku pomiarowym w strefie tarnobrzesko-leżajskiej
w 2009 r.




Podstawowe działania wynikające z zakwalifikowania strefy tarnobrzesko-leżajskiej do klasy C to:
obowiązek opracowania dla strefy tarnobrzesko-leżajskiej naprawczego Programu Ochrony
Powietrza w zakresie PM10 i benzo(a)pirenu,
monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia powietrza
pyłem PM10 i benzo(a)pirenem na obszarach objętych naprawczym Programem Ochrony
Powietrza, w aspekcie efektów przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.

8. WYNIKI BADANIA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Obowiązek badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wynika z zapisów ustawy
Prawo ochrony środowiska (2001).
WIOŚ w Rzeszowie prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych na
obszarze województwa podkarpackiego w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.
Badania prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (2007).
Przedmiotem badań monitoringowych jest poziom pola elektromagnetycznego, określony przez
wartość składowej elektrycznej pola, w miejscach dostępnych dla ludności na określonych
w rozporządzeniu trzech kategoriach obszarów:

w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,

w pozostałych miastach,

na terenach wiejskich.
W latach 2008-2009 WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania poziomów pól
elektromagnetycznych na obszarze miasta Leżajska w sześciu punktach pomiarowych,
zlokalizowanych w miejscach dostępnych dla ludności, w rejonie większych osiedli mieszkaniowych.
W 2009 r. badania przeprowadzono również na obszarze gminy Grodzisko Dolne.
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Ocena poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzona została na podstawie
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Zgodnie z rozporządzeniem,
dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości
od 3 MHz do 300 MHz wynosi 7 V/m.
Ocena wyników przeprowadzonych badań nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów
pól elektromagnetycznych zarówno na obszarze miasta Leżajsk, jak i na obszarze gminy Grodzisko
Dolne.
Najwyższe wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego zarejestrowano
w Leżajsku, w następujących lokalizacjach:
 rejon ul. Spokojnej - 0,57 V/m +/-0,114 V/m,
 plac Jaszowskiego - 0,41 V/m +/- 0,082 V/m,
 rejon ul. Szopena - 0,29 V/m +/- 0,058 V/m.
Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze miasta
Leżajsk oraz na obszarze gminy Grodzisko Dolne przedstawiono w tab. 8.1 oraz na ryc. 8.1.
Lokalizację punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych na obszarze miasta
Leżajsk oraz gminy Grodzisko Dolne przedstawiono na ryc. 8.2.
Tab. 8.1. Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze miasta Leżajsk oraz
na obszarze gminy Grodzisko Dolne w latach 2008-2009

Lp.

1

2

3

4

5

6

7

Współrzędne

Lokalizacja

punktu

punktu

pomiarowego
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E 22º24’14,6”
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Rejon
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elektrycznej

[V/m]
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pola Ep [V/m]

2008

0,41+/-0,082

2008

0,57+/-0,114

2008

0,18+/-0,036

2009

0,22+/-0,044

2009

0,21+/-0,042

2009

0,29+/-0,058

2009

0,18+/-0,036
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0,31+/-0,062
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Ryc. 8.1. Poziomy pól elektromagnetycznych na obszarze miasta Leżajsk oraz na obszarze gminy Grodzisko
Dolne - pomiary przeprowadzone w latach 2008-2009

Ryc. 8.2. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych na obszarze miasta Leżajsk
oraz gminy Grodzisko Dolne
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9. DZIAŁALNOŚĆ INSPEKCYJNA
W ewidencji prowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 3998 zakładów, w tym na
terenie powiatu leżajskiego 88, co stanowi 2,2 %.
W 2009 r. inspektorzy przeprowadzili 38 kontroli obiektów zlokalizowanych na terenie powiatu.
Szczegółowa informacja o przebiegu i efektach kontroli znajduje się na stronie internetowej WIOŚ
w Rzeszowie www.wios.rzeszow.pl w zakładce Inspekcja.
Problematyka kontroli dotyczyła przede wszystkim zagadnień z zakresu przeciwdziałania
poważnym awariom, gospodarki odpadami, gospodarki wodnościekowej oraz uciążliwości
zgłaszanych przez mieszkańców w trybie interwencyjnym.

9.1. POWAŻNE AWARIE
Na terenie powiatu leżajskiego zlokalizowane są 4 zakłady magazynujące substancje
niebezpieczne, które w ewidencji prowadzonej przez WIOŚ zaliczone są do potencjalnych sprawców
poważnych awarii. Wśród tych zakładów, na podstawie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie
w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje
o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej (2006), jeden zakwalifikowany jest do kategorii Zakładu Dużego Ryzyka (ZDR),
a trzy pozostałe do kategorii Zakładów Zwiększonego Ryzyka (ZZR).
Zakład Dużego Ryzyka:
 Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie – zakład zaliczony do kategorii
ZDR ze względu na magazynowanie 103,72 Mg substancji bardzo toksycznych, 1 613,2 Mg
substancji toksycznych oraz 1 677,12 Mg substancji niebezpiecznych dla środowiska.
Zakłady Zwiększonego Ryzyka:
 „Hortino” Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Leżajsk Spółka z o.o. w Leżajsku – zakład
zaliczony do kategorii ZZR ze względu na magazynowanie 70 Mg substancji toksycznych
(amoniaku).
 Zakład Chemiczny „Silikony Polskie” Spółka z o.o. w Nowej Sarzynie – zakład zaliczony do
kategorii ZZR ze względu na magazynowanie substancji niebezpiecznych MTS i FTS w ilości 141
Mg – są to substancje niebezpieczne dla ludzi i środowiska, które w kontakcie z wodą wyzwalają
toksyczne gazy (chlorowodór).
 Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Spółka z o.o. w Nowej Sarzynie – zakład zaliczony do kategorii
ZZR ze względu na magazynowanie 5 280 Mg oleju opałowego.
W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zgodnie z ustawowym
obowiązkiem, zawartym w ustawie Prawo ochrony środowiska (2001), przeprowadził kontrole we
wszystkich wymienionych wyżej zakładach. W ramach działań pokontrolnych, wydano jedno
zarządzenie pokontrolne, skierowane do Zarządu Zakładów Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A.
w Nowej Sarzynie, dotyczące weryfikacji zgłoszenia zakładu do kategorii ZDR. Wypełniając
obowiązek nałożony powyższym zarządzeniem, w sierpniu 2009 r. Zarząd Spółki dokonał aktualizacji
zgłoszenia zakładu do kategorii dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. W trakcie
kontroli stwierdzono także, że w 2009 r. w Zakładach Chemicznych „Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej
Sarzynie oddano do użytkowania nową inwestycję instalacji żywic epoksydowych. W ramach
przeprowadzonych prac wykonano całkowicie nową pianową instalację gaśniczą, zainstalowano
system sygnalizacji pożaru współpracujący z systemem gaszenia oraz układem pomiaru temperatury
w adsorberach.
Ponadto w 2009 r. Zakład Chemiczny „Silikony Polskie ” Sp. z o.o. w Nowej Sarzynie dokonał
aktualizacji zgłoszenia do kategorii zwiększonego ryzyka, w zakresie sumarycznych ilości substancji
niebezpiecznych mogących znajdować się w zakładzie oraz aktualizacji Programu Zapobiegania
Awariom, obejmującej wprowadzony w zakładzie system bezpieczeństwa, gwarantujący ochronę ludzi
i środowiska.

9.2. GOSPODARKA WODNOŚCIEKOWA
Na terenie powiatu leżajskiego znajdują się dwie duże oczyszczalnie ścieków. Mają one
podstawowe znaczenie dla terenu powiatu. Są to: Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sp.
z o.o. w Sarzynie oraz Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Leżajsku eksploatowana przez Miejski
Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajsku. Powyższe oczyszczalnie są systematycznie kontrolowane.
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Na bieżąco oczyszczalnie prowadzą badania samokontrolne jakości odprowadzanych ścieków oraz
przekazują te wyniki do WIOŚ oraz Staroście Leżajskiemu. Na podstawie prezentowanych wyników
badań samokontrolnych stwierdza się, że ścieki odprowadzane z oczyszczalni spełniają wymagania
określone w obowiązujących pozwoleniach wodno-prawnych.

9.3. GOSPODARKA ODPADAMI
Na terenie powiatu leżajskiego znajdują się 2 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne, na których zdeponowane są odpady komunalne. Są to składowiska znajdujące się
w miejscowościach: Giedlarowa, eksploatowane przez Stare Miasto Park oraz Wola Zarczycka,
eksploatowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna.
W trakcie kontroli składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej
stwierdzono, że „Stare Miasto – Park” Spółka z o.o. w Wierzawicach, prowadzi działalność polegającą
na eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej
o pojemności całkowitej 174400 Mg, bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego. Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska decyzją z dnia 16.05.2008 r. wstrzymał, w trybie art. 365
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) - użytkowanie instalacji, polegające na
przyjmowaniu na składowisko odpadów. Uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska
zakończenia eksploatacji składowiska, na podstawie art. 366 ust. 3, określono w decyzji termin
zaprzestania przyjmowania odpadów na składowisko na dzień 16 czerwca 2008 r. W styczniu 2009 r.
Spółka „Stare Miasto – Park” w Wierzawicach zwróciła się, z wnioskiem do Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na podjęcie użytkowania
instalacji, informując, że Marszałek Województwa Podkarpackiego decyzją znak: RŚ.VI.7660/49-2/08
z dnia 12.12.2008 r. udzielił Spółce „Stare Miasto – Park” w Wierzawicach, pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji - składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Giedlarowej, w związku z wykonaniem modernizacji i przebudową istniejącego składowiska.
W styczniu 2009 r. PWIOŚ decyzją wyraził zgodę na przystąpienie do użytkowania instalacji,
przedmiotowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Giedlarowej.
W czasie kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w lipcu 2008 r. w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej Nowa Sarzyna Spółka z o.o. w Nowej Sarzynie stwierdzono, że Zakład prowadzi
działalność polegającą na eksploatacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
w Woli Zarczyckiej o pojemności całkowitej 49 500 Mg, bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
W związku z powyższym Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wstrzymał decyzją
w trybie art. 365 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), użytkowanie instalacji składowiska odpadów. Uwzględniając potrzebę bezpiecznego dla środowiska zakończenia
eksploatacji składowiska, określono w decyzji termin zaprzestania przyjmowania odpadów na
składowisko na koniec października 2008 r. W listopadzie 2008 r. Zakład Gospodarki Komunalnej
Nowa Sarzyna Spółka z o.o. w Nowej Sarzynie, zwrócił się z wnioskiem do Podkarpackiego
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o wyrażenie zgody na przystąpienie do użytkowania
instalacji, informując, o uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji - składowiska
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Woli Zarczyckiej, wydane decyzją Marszałka
Województwa Podkarpackiego znak: RŚ.VI.7660/50-3/08 z dnia 26.11.2008 r. W związku
z usunięciem naruszenia, stanowiącego podstawę wstrzymania użytkowania instalacji, w grudniu
2008 r. PWIOŚ decyzją wyraził zgodę na przystąpienie do użytkowania przedmiotowego składowiska.
Ponadto na terenie powiatu znajduje się składowisko odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne będące własnością Zakładów Chemicznych „Organika – Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie.
Aktualnie Marszałek Województwa Podkarpackiego pismem znak: RŚ.III.BF.7628/M-63/10 z dnia
23.07.2010 r., zwrócił się z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów Zakładów
Chemicznych „Organika-Sarzyna” Spółka Akcyjna w Nowej Sarzynie, w związku z wnioskiem
Zakładów o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska. Zakłady Chemiczne „Organika – Sarzyna”
S.A. w Nowej Sarzynie są właścicielem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
zlokalizowanym w miejscowości Wola Zarczycka. Składowisko – zbiornik 2A, wybudowane zostało
w oparciu o pozwolenie na budowę udzielone decyzją Naczelnika Miasta i Gminy Nowa Sarzyna znak:
8381/161/88 z dnia 27.10.1988 r. W bezpośrednim jego sąsiedztwie od strony północnej znajduje się
zrekultywowane składowisko – zbiornik nr 2, który eksploatowany był w latach 1984 - 1990.
W zbiorniku deponowane były odpady wytwarzane w toku działalności Zakładów Chemicznych
"Organika – Sarzyna". Przeprowadzone oględziny wykazały, że ilość zdeponowanych na składowisku
odpadów nie uległa zwiększeniu w stosunku do ilości odpadów, stwierdzonej podczas oględzin
przeprowadzonych w trakcie wcześniejszych kontroli w zakresie gospodarki odpadami, w latach 2005
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i 2008. Zakładowe składowisko odpadów - zbiornik 2A, eksploatowany był od początku 1991 r. do
końca 2003 r. Wojewoda Podkarpacki decyzją znak: ŚR.IV.6623/1/1/1/03 z dnia 11.03.2003 r.
zatwierdził „Instrukcję eksploatacji składowiska”. W/w decyzja dopuszczała do deponowania na
zakładowym składowisku tylko jeden rodzaj odpadu o nr kodu – 19 01 12 – żużle i popioły
paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11.
W związku z likwidacją z końcem 2003 r. zakładowej spalarni, odpad żużla i popiołu
paleniskowego nie był później w Zakładzie wytwarzany. Od 1 stycznia 2004 do czasu bieżącej
kontroli, na składowisku nie były składowane żadne odpady. Potwierdzają to również przeprowadzone
w trakcie kontroli oględziny.
Z opracowanego w czerwcu 2002 roku, przez Zespół Usług Ekologicznych „EKO - POMIAR”
z Rzeszowa, „Przeglądu ekologicznego składowiska odpadów – zbiornik Nr 2A zlokalizowanego
w Woli Zarczyckiej” wynika, że składowisko nie oddziaływuje negatywnie na środowisko, w związku
z czym, nie była wydawana przez właściwy organ ochrony środowiska decyzja na jego dostosowanie
do aktualnie obowiązujących przepisów.
W rejonie składowiska zlokalizowana jest sieć składająca się z 10 piezometrów, z której Zakłady
przeprowadzają badania monitoringowe jakości wód podziemnych. Piezometry P-2 i P-3
zlokalizowane są na kierunku napływu wód podziemnych. Wyniki badań prowadzonych w roku 2009
zostały przekazane do WIOŚ Rzeszów. Na podstawie przeanalizowanych wyników badań, nie
stwierdzono negatywnego wpływu składowiska na wody podziemne.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż na terenie powiatu leżajskiego znajduje się jedna
z nielicznych kompostowni w województwie podkarpackim. Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.
w Leżajsku, prowadzi usługi związane ze zbieraniem odpadów komunalnych oraz selektywną zbiórkę
surowców wtórnych. Sortownia wyposażona jest w kompleks betonowych boksów, właściwą sortownię
w skład której wchodzi linia sortownicza tworzyw, linia sortownicza makulatury oraz 6 pras bocznych.
Prowadzona jest segregacja odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. Nie są sortowane odpady
komunalne zmieszane.
Kompostownia wyposażona została w specjalistyczną przerzucarkę pryzm kompostowych
i place technologiczne (składowo-kompostowy, kompostowy, kompostu gotowego, miejsce
magazynowania odpadów przeznaczonych do kompostowania – kompleks betonowych boksów).
Technologia powstawania kompostu oparta na podstawowych procesach: mineralizacji, humifikacji,
butwieniu, murszeniu i zwęglaniu, przebiegająca w trzech fazach: faza gorąca (pryzma startowa), faza
termofilna (kompostowanie właściwe) i faza dojrzewania, prowadzi do powstania nawozu
organicznego stosowanego w obrocie handlowym, zgodnie z pozwoleniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2007 r.

9.4. REALIZACJA WNIOSKÓW O PODJĘCIE INTERWENCJI
W 2009 r. do Inspektoratu wpłynęło 4 wnioski o podjęcie interwencji na terenie powiatu
leżajskiego. Dotyczyły one spraw ochrony czystości wód i gospodarki ściekowej oraz umiejscowienia
prowadzenia działalności gospodarczej w terenie zabudowy mieszkaniowej lub w jej pobliżu,
powodującą uciążliwość zapachową dla okolicznych mieszkańców.
W związku z wnioskami w sprawie uciążliwości zapachowych związanych z wylewaniem
gnojowicy pochodzącej z Fermy Trzody Chlewnej w Jelnej i Fermy Trzody Chlewnej w Kuryłówce
inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzili kontrole sprawdzające. Przedmiotem kontroli była
m.in. realizacja planów nawożenia, dotyczących zagospodarowania gnojowicy w ww. Fermach.
Kontrole wykazały, że kontrolowane podmioty posiadały opracowane plany nawożenia na 2009 r.
pozytywnie zaopiniowane przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Rzeszowie, dotyczące
wszystkich gruntów będących i ich spółek. Na podstawie analizy ewidencji wywożonej gnojowicy,
stwierdzono, że ilości wywożonej gnojowicy na poszczególne działki nie przekraczały ilości
określonych w planach nawożenia. Z ustaleń kontroli wynikało, że ewentualne uciążliwe zapachy, na
które skarżyli się mieszkańcy, miały miejsce tylko bezpośrednio w okresie wywozu gnojowicy na
grunty rolne. Uciążliwość zapachowa związana z działalnością ww. Ferm jest tematem powracającym
we wnioskach i ciągle nierozstrzygniętym. Rozwiązywanie problemu uciążliwości zapachowej
utrudnia brak regulacji prawnych w tym zakresie. Do dnia dzisiejszego nadal brak jest w polskim
prawodawstwie przepisów określających dopuszczalne wartości zapachów (odorów) w powietrzu.
Po otrzymaniu przez mieszkańca Leżajska informacji o zrzucaniu w dni deszczowe
z Oczyszczalni w Leżajsku ścieków zawierających artykuły higieny osobistej, Inspektorzy WIOŚ
w Rzeszowie przeprowadzili kontrolę pozaplanową w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.
w Leżajsku. Podczas kontroli Kierownik Wodociągów i Kanalizacji w Spółce poinformował, że na
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przelewie burzowym została zamontowana przez pracowników oczyszczalni dodatkowa krata,
zabezpieczająca przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych do odbiornika. Mistrz
Oczyszczalni przedstawił podjęte działania w celu zapobieżenia w przyszłości zdarzeniom, będącym
przedmiotem interwencji. Przedłożone w trakcie kontroli analizy ścieków oczyszczonych wykonywane
w celu sprawdzenia skuteczności prowadzonych procesów oczyszczania, z okresu września 2009 r.
(5 analiz) nie wykazały przekroczeń w porównaniu do warunków pozwolenia wodnoprawnego.
Ostatni wniosek o podjęcie interwencji dotyczył funkcjonowania Gorzelni w Dąbrowicy. Termin
przeprowadzenia kontroli został dostosowany do warunków atmosferycznych, tak aby możliwe było
sprawdzenie czy wywary nie są wylewane na grunty zamarznięte i pokryte śniegiem. Na podstawie
przedłożonej do wglądu ewidencji wytwarzanych odpadów stwierdzono, że nie zostały przekroczone
ilości odpadów dopuszczonych do wytworzenia określone w decyzji Starosty Leżajskiego.
Przekazywanie odpadów potwierdzane było w kartach przekazania odpadu. Na podstawie okazanych
do wglądu kart przekazania odpadu, stwierdzono, że znacząca część wywaru przekazywana była
osobom fizycznym, z którymi prowadzący gorzelnię posiadała podpisane umowy na wykorzystanie
odpadu poprodukcyjnego typu: wywar i popłuczyny. W umowach, przyjmujący odpady zobowiązywali
się przestrzegać wymagania stosowania odpadów płynnych. W trakcie oględzin całe pole pokryte było
białym śniegiem, nie stwierdzono śladów świadczących o procesie rozsączania lub wylewania wywaru
na pola w trakcie zalegania szaty śniegowej. Na podstawie ustaleń kontroli nie stwierdzono
nieprzestrzegania warunków decyzji Starosty Leżajskiego.
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