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1. WSTĘP
Obszar przygraniczny z Ukrainą to pas o długości 236 km i szerokości ok. 20-30 km obejmujący
wschodnią część województwa podkarpackiego, stanowiący jednocześnie granicę państwa i granicę
Unii Europejskiej. W pasie przygranicznym położone są powiaty: bieszczadzki, przemyski grodzki,
przemyski ziemski, jarosławski i lubaczowski. Powiat bieszczadzki w zakresie badań i kontroli stanu
środowiska nadzoruje WIOŚ Rzeszów Delegatura w Jaśle, natomiast cztery pozostałe powiaty WIOŚ
Rzeszów Delegatura w Przemyślu.
Na terenie przygranicznym prowadzony jest monitoring wód rzek granicznych, który realizowany
jest na mocy porozumienia międzynarodowego, zawartego pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą
o współpracy na wodach granicznych. Obszar ten jest pod szczególnym nadzorem ze względu na
transgraniczne przemieszczanie odpadów.
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Powiat bieszczadzki o powierzchni 1 139 km , podzielony jest na 2 gminy wiejskie: Czarna
i Lutowiska oraz gminę miejsko-wiejską Ustrzyki Dolne. Stolicą powiatu są Ustrzyki Dolne. W powiecie
mieszka ok. 22 tys. ludności. Granica powiatu od strony wschodniej i południowej pokrywa się
z granicą państwową z Ukrainą (Obwód Lwowski i Obwód Zakarpacki).
Powiat przemyski ziemski stanowi obszar 10 gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn,
Krzywcza, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica. Stolicą i jednocześnie miastem na prawach
powiatu (powiat grodzki) jest Przemyśl. Powiat przemyski znajduje się w trójce największych powiatow
ziemskich regionu, większe od niego są tylko powiaty lubaczowski i sanocki. Część grodzka powiatu
2
2
zajmuje powierzchnię 44 km , natomiast część ziemska 1 214 km (łącznie zajmuje 7% powierzchni
wojewodztwa). W powiecie zamieszkuje ogółem 140 564 ludności.
2
Powiat jarosławski o powierzchni 1 029 km podzielony jest na 2 gminy miejskie (Jarosław,
Radymno) i 9 gmin wiejskich (Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica,
Roźwienica, Wiązownica). Stolicą powiatu jest Jarosław. W powiecie zamieszkuje ok. 121,7 tys.
ludności.
2
Powiat lubaczowski o powierzchni 1 307 km obejmuje gminę miejską Lubaczów, 3 gminy miejskowiejskie (Narol, Cieszanów, Oleszyce) oraz 4 gminy wiejskie (Lubaczów, Horyniec Zdrój, Stary Dzików,
Wielkie Oczy). Stolicą powiatu jest Lubaczów. W powiecie zamieszkuje ok. 56,8 tys. ludności.

Ryc. 1.1. Podział administracyjny obszaru przygranicznego [15], [30]

4

2. FIZJOGRAFIA
Obszar przygraniczny położony jest w obrębie kilku makroregionów geograficznych: od północy Roztocza, w kierunku południowym Kotliny Sandomierskiej, Pogórza Środkowobeskidzkiego,
Płaskowyżu Sańsko - Dniestrzańskiego oraz najbardziej wysuniętych na południe Beskidów Lesistych.
Płaskowyż Sańsko - Dniestrzański zajmuje niewielki skrawek powierzchni w powiecie przemyskim,
tuż przy granicy z Ukrainą.
Tą część województwa cechuje duża różnorodność fizjograficzna. Jest to jednen z największych
obszarów, jeśli chodzi o tereny prawnie chronione, w województwie podkarpackim. Podział fizycznogeograficzny obszaru przygranicznego przedstawiono na ryc. 2.1.

Ryc. 2.1. Podział fizyczno-geograficzny województwa podkarpackiego wg Kondrackiego [15]

3. WODY POWIERZCHNIOWE
3.1. HYDROGRAFIA
Obszar przygraniczny należy do dorzeczy Wisły i Dniestru. Europejski Dział Wodny, biegnący
granicą dorzecza Dniestru oraz wzdłuż południowej i południowo-wschodniej granicy państwowej
ze Słowacją i z Ukrainą rozdziela zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego.
Obszar dorzecza Wisły przyporządkowany jest w zasadniczej części do regionu wodnego Górnej
Wisły i w niewielkim fragmencie do regionu wodnego Środkowej Wisły. Obszar dorzecza Dniestru po
stronie polskiej stanowi region wodny Dniestru. Organem właściwym w sprawach gospodarowania
wodami w regionie wodnym Górnej Wisły i w regionie wodnym Dniestru jest Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast w regionie wodnym Środkowej Wisły – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
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Ryc. 3.1.1. Wody powierzchniowe na obszarze przygranicznym [15], [31]

Sieć rzeczna na terenie przygranicznym jest gęsta, szczególnie w obszarach górskich
i podgórskich. W obszarze dorzecza Wisły tworzy ją rzeka San wraz z dopływami. Niewielki fragment
obszaru, w północno-wschodniej części terenu, zajmują zlewnie rzek Rata i Sołokija będące dopływami
rzeki Bug. Wśród dopływów Sanu największe zlewnie w granicach obszaru przygranicznego
2
(przekraczające 100 km ) posiadają: Lubaczówka, Wirowa, Wiar, Szkło, Sołotwa, Wisznia, Wołosaty.
Górny San z licznymi potokami górskimi oraz Wisznia, Szkło i Lubaczówka mają duże znaczenie
dla kształtowania zasobów wodnych kraju.
San jest największym karpackim dopływem Wisły, który wpływa na odwodnienie ponad połowy
obszaru województwa podkarpackiego. Źródła rzeki znajdują się w okolicy Przełęczy Użockiej
u podnóża szczytu górskiego Opołonka w głównym grzbiecie Karpat. Górny odcinek rzeki do ujścia
Wołosatego ma charakter potoku górskiego. Lewostronne dopływy (w tym Wołosaty) odwadniają
wschodnie stoki najwyższych szczytów Bieszczadów (Halicz, Krzemień, Bukowe Berdo). Źródłowa
część zlewni to górzyste tereny leśne, praktycznie niezamieszkałe lub z nieliczną zabudową,
o charakterze turystyczno - wypoczynkowym. San płynie od źródeł aż do Przemyśla głęboką, wyciętą w
skałach fliszowych doliną. Poniżej Przemyśla rzeka opuszcza obszar pogórski i wpływa do Kotliny
Sandomierskiej. W środkowej części zlewni dno doliny Sanu jest podmokłe, gdyż w tym obszarze
występuje gęsta sieć starorzeczy oraz liczne rowy melioracyjne. Obszar prawostronnej zlewni Sanu
przecina od wschodu granica państwowa z Ukrainą a od północy granica administracyjna między
województwem podkarpackim i lubelskim. Około 15% zlewni Sanu leży na terytorium Ukrainy.
W górnym biegu, na długości 55 km, rzeka stanowi granicę państwową z Ukrainą.
Wiar jest rzeką transgraniczną, należy do zlewni rzeki San i jest jej prawobrzeżnym dopływem.
Górna i środkowa część zlewni leży w obrębie Pogórza Przemyskiego, dolna w południowo-wschodniej
części Kotliny Sandomierskiej. Prawie połowa zlewni Wiaru znajduje się na terenie Ukrainy. Rzeka
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w środkowym biegu dwukrotnie przekracza granicę państwową z Ukrainą. W miejscowości Sierakośce
wpływa na teren Ukrainy, a w miejscowości Stanisławczyk wpływa ponownie na teren Polski.
Największym dopływem Wiaru jest rzeka Wyrwa.
Wisznia jest prawobrzeżnym dopływem Sanu i rzeką transgraniczną. Wypływa u podnóża
Roztocza na terytorium Ukrainy. W Polsce znajduje się odcinek ujściowy Wiszni, której koryto jest
uregulowane i częściowo obwałowane. 14% powierzchni jej zlewni znajduje się po stronie polskiej.
Szkło jest prawobrzeżnym dopływem Sanu i rzeką transgraniczną. Wypływa na Roztoczu, na
terytorium Ukrainy. Po polskiej stronie znajduje się dolny bieg rzeki. Ok. 29% powierzchni zlewni
znajduje się po stronie polskiej. Dolina rzeki jest szeroka i podmokła z licznymi starorzeczami.
Lubaczówka jest jednym z większych prawobrzeżnych dopływów Sanu i jest rzeką transgraniczną.
Przepływa przez Kotlinę Sandomierską. Źródła Lubaczówki znajdują się u podnóża Roztocza na terenie
Ukrainy. Ponad 70% zlewni Lubaczówki znajduje się po stronie polskiej. Znaczna część zlewni
położona jest w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Dolina Lubaczówki jest podmokła, z licznymi
starorzeczami i rowami melioracyjnymi, w wielu miejscach zabagniona.
Tanew jest największym prawostronnym dopływem Sanu. Płynie z Roztocza Wschodniego do
Kotliny Sandomierskiej,. W granicach omawianego obszaru przygranicznego znajduje się źródłowa
część zlewni Tanwi oraz prawie 90% zlewni rzeki Wirowa (lewostronnego dopływu Tanwi). Tanew
wpływa w znacznym stopniu na odwodnienie zalesionych obszarów Południoworoztoczańskiego Parku
Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej.
Strwiąż jest prawobrzeżnym dopływem Dniestru, przepływa przez terytorium Polski i Ukrainy.
W granicach Polski znajduje się górny bieg rzeki oraz ponad połowa jego zlewni. Region wodny
Dniestru
2
o powierzchni 233,1 km tworzą zlewnie rzek transgranicznych: Strwiąż, Mszaniec, Lechnawa. Tereny
te położone są na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich.
Rzeki w obrębie Karpat posiadają znaczne zasoby wodne nierównomiernie rozłożone, o dużej
zmienności przepływów. W okresach suchych obserwuje się małe przepływy w rzekach, natomiast
w okresach deszczowych gwałtowne i duże wezbrania. Częste zmiany przepływu sprzyjają procesom
erozyjnym brzegów i dna rzecznego. Rzeki Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny Sandomierskiej
cechuje mniejsza i powolniejsza zmienność przepływów oraz mniejsze nasilenie procesów erozji koryt.
Najzasobniejszą w wodę rzeką na omawianym obszarze przygranicznym jest zlewnia górnego
Sanu, najmniej zasobną rzeką jest zlewnia Lubaczówki.
Rzeki zlewni Sanu wykorzystywane są jako źródło zaopatrzenia w wodę pitną. Są również
obszarami służącymi rekreacji, a także obszarami ochrony siedlisk i gatunków przyrodniczych.

3.2. JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Jednolita część wód powierzchniowych, zgodnie z definicją zawartą w Ramowej Dyrektywie
Wodnej 2000/60/WE (RDW) (2000) i przetransponowaną do ustawy Prawo wodne (2001), oznacza
oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka
lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych, który
można w sposób jednolity scharakteryzować i opisać. Głównym celem identyfikacji części wód jest
umożliwienie dokładnego opisania stanu wód i jego porównania z celami środowiskowymi. Identyfikacja
jednolitych części wód powierzchniowych wykonana została przede wszystkim w oparciu o warunki
geograficzne
i hydrologiczne.
Na obszarze przygranicznym znajduje się 98 jednolitych części wód (jcw), przynależnych do dwóch
ekoregionów określonych w RDW – ekoregionu Karpaty i ekoregionu Równiny Wschodnie. Każda
jednolita część wód powierzchniowych przypisana została do jednego z typów wód, które
charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości
bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Wśród typów cieków wyszczególniona
została grupa typów krajobrazu górskiego, wyżynnego i nizinnego. Typy wód powierzchniowych określa
rozporządzenie w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (2009).
Części wód krajobrazu nizinnego stanowią 60% wszystkich jednolitych części wód
powierzchniowych wyznaczonych na obszarze przygranicznym. Pozostałe są charakterystyczne dla
krajobrazu wyżynnego. Występują tutaj następujące typy wód powierzchniowych:
1. w grupie cieków wyżynnych:
typ 6 - potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych
(3 jcw),
typ 7 - potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym (2 jcw),
typ 9 - mała rzeka wyżynna węglanowa (2 jcw),
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typ 12 - potok fliszowy (29 jcw),
typ 14 - mała rzeka fliszowa (1 jcw),
typ 15 - średnia rzeka wyżynna - wschodnia (2 jcw),
2. w grupie cieków nizinnych:
typ 16 - potok nizinny lessowy lub gliniasty (32 jcw),
typ 17 - potok nizinny piaszczysty (18 jcw),
typ 19 - rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (9 jcw).
Zgodnie z założeniami RDW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie opracował
wykazy jednolitych części wód powierzchniowych, w których wyznaczył części wód przeznaczone do
ujmowania wód w celu zaopatrzenia ludności w wodę pitną, przeznaczone do bytowania ryb
w warunkach naturalnych oraz przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym do kąpieli (tab.3.2.1.).
Spośród jednolitych części wód obszaru przygranicznego: 4 jcw przeznaczono do ujmowania wody do
zaopatrzenia ludności w wodę pitną, 33 jcw przeznaczono do bytowania ryb łososiowatych
lub karpiowatych, 2 jcw przeznaczono do celów rekreacyjnych, w tym do kąpieli.
Jednolite części wód powierzchniowych ujęte w wykazach RZGW, obszary przeznaczone do ochrony
gatunków lub siedlisk, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich
ochronie, a także obszary wrażliwe na zanieczyszczenie substancjami biogennymi ze źródeł
komunalnych lub rolniczych są w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej obszarami chronionymi.
Tab. 3.2.1. Jednolite części wód powierzchniowych w obszarze przygranicznym przeznaczone do celów
użytkowych (wg wykazów RZGW w Krakowie, 2007-2009) [23], [24], [25]
Lp.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Kod jednolitej części
Nazwa jednolitej części wód
wód
Nazwa cieku
powierzchniowych
powierzchniowych
Jednolite części wód powierzchniowych, które są lub mogą być wykorzystywane do zaopatrzenia
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ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dostarczające średnio powyżej 100 m /dobę wody
Roztoki, Bystry, Zwór, Terebowiec,
PLRW200012221149
San do Wołosatego
Wołosaty
PLRW200014221199
San od Wołosatego do zb. Solina
San, Hylaty
PLRW200015223999
San od zbiornika Myczkowce do Wiaru
San
PLRW2000192259
San od Wiaru do Wisłoka bez Wisłoka
San
Jednolite części wód powierzchniowych przeznaczone do bytowania w warunkach naturalnych
ryb łososiowatych lub karpiowatych
PLRW200012221149
San do Wołosatego
Wołosaty, Rzeczyca
PLRW200012221169
Dwernik
Dwernik (Prowcza)
PLRW2000122211789
Głęboki
Głęboki (Rzeka)
PLRW200012221349
Czarny
Czarny, Głuchy
PLRW200015223999
San od zbiornika Myczkowce do Wiaru
San
PLRW200012223569
Drohobyczka
Drohobyczka
PLRW200012223589
Jawornik
Jawornik (Zahotynka)
PLRW200012223699
Stupnica
Stupnica, Malawka (Lipka)
PLRW2000192259
San od Wiaru do Wisłoka bez Wisłoka
San
PLRW20001222389
Cisowa
Cisowa (Olszanka)
PLRW20001222452
Wiar do Sopotnika
Wiar
PLRW2000922499
Wiar od granicy państwa do ujścia
Wiar
PLRW200019225299
Wisznia
Wisznia
PLRW200017225269
Kanał Bucowski
Kanał Bucowski
PLRW200016225329
Rada
Rada
PLRW200019225499
Szkło od granicy państwa do ujścia
Szkło
PLRW200016225529
Łęg Rokietnicki
Łęg Rokietnicki (Rokietnica)
PLRW200017225589
Potok Olchowiec
Wyrwa
Lubaczówka od granicy państwa do
PLRW200019225699
Lubaczówka, Sołotwa
ujścia z Sołotwą od Papierni
PLRW2000162256469
Sołotwa do Papierni
Sołotwa, Baszenka, Papiernia
PLRW2000162256489
Świdnica
Świdnica
PLRW2000162256529
Przerwa
Przerwa
PLRW200017225689
Radawka
Radawka
PLRW200017225729
Szewnia
Szewnia
PLRW200017225749
Przykopa
Przykopa
PLRW2000122268829
Mleczka Wschodnia do Węgierki
Węgierka
PLRW2000162268849
Jodłówka
Jodłówka
PLRW20007228169
Tanew do Wołnianki
Tanew, Wojniaczka (Wołnianka)
PLRW200016228232
Wirowa do Kaflew
Wirowa, Jasienica
PLRW200016228249
Brusienka
Brusienka

8

Lp.
31.
32.
33.
1.
2.

Kod jednolitej części
wód
powierzchniowych
PLRW200017228269
PLRW2000122263949

Nazwa jednolitej części wód
powierzchniowych

Nazwa cieku

Łówcza
Różanka

Łówczanka
Różanka
Strwiąż, Jasionka, Stebnik,
PLRW9000127691
Strwiąż do granicy państwa
Królówka, Łodynka, Łodyna
Jednolite części wód powierzchniowych wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym do kąpieli
PLRW200012221349
Czarny
Czarny
PLRW200016228249
Brusienka
Brusienka

4. KLIMAT
Zróżnicowanie fizjograficzne tej części kraju wpływa na znaczne różnice klimatyczne, które
uzależnione są od wysokości wzniesień terenu.
Średnia temperatura roczna na terenie powiatów lubaczowskiego, jarosławskiego i przemyskiego
wynosi od +7°C do +8°C w rejonie wysokich wzniesień Pogórza Przemyskiego oraz do +9°C na
pozostałym terenie. Suma opadów rocznych wynosi od 600 do 800 mm, a okres wegetacyjny,
w zależności od wysokości, trwa około 200-220 dni. Czas zalegania pokrywy śnieżnej wynosi od 70 do
90 dni. Wiatry występują na ogół umiarkowane głównie południowe. Latem przeważają wiatry
zachodnie.
Klimat powiatu bieszczadzkiego ma charakter górski o silnych cechach kontynentalnych. Duży
wpływ na tutejsze warunki pogodowe mają masy powietrza napływające znad Karpat Wschodnich
i Niżu Węgierskiego. Średnia roczna temperatura waha się tu od 4°C do 7,5°C. W lecie średnia
temperatura wynosi 16°C, a w zimie od -3°C do -7°C w najwyższych partiach gór. Notuje się tu
największe w Polsce opady, których roczne sumy wynoszą od 800 mm do 1200 mm w najwyższych
partiach gór. Najniższe opady występują w styczniu, natomiast najwyższe w lipcu. Średni czas
zalegania pokrywy śnieżnej wynosi 90-140 dni (w partiach szczytowych 140-150 dni). Dominują wiatry
południowe.

5. KOMUNIKACJA, TRANSPORT
Podstawową sieć drogową terenu przygranicznego tworzą drogi krajowe i wojewódzkie oraz drogi
powiatowe i gminne. Dla transportu największe znaczenie ma sieć dróg krajowych.
Przez teren przygraniczny przebiegają 4 drogi krajowe:
1. droga krajowa nr 4, granica państwa - Jędrychowice - Bolesławiec - Wrocław - Gliwice - Katowice Chrzanów - Kraków - Tarnów - Rzeszów - Jarosław - Radymno - Korczowa - granica państwa,
2. droga krajowa nr 28, Zator - Wadowice - Rabka - Limanowa - Nowy Sącz - Gorlice - Jasło - Krosno
- Sanok - Kuźmina - Bircza - Przemyśl - Medyka - granica państwa,
3. droga krajowa nr 77, Lipnik - Sandomierz - Stalowa Wola - Leżajsk - Tryńcza - Jarosław - Radymno
- Przemyśl,
4. droga krajowa nr 84, Sanok - Lesko - Ustrzyki Dolne - Krościenko - granica państwa.
Przez obszar terenu przygranicznego przebiega trasa międzynarodowa E-40 łącząca zachód
Europy ze wschodem.
Na terenie przygranicznym, w kierunku przejścia granicznego w Korczowej, rozpoczęto budowę
poszczególnych odcinków autostrady A4.
Sieć kolejową na obszarze przygranicznym tworzą linie kolejowe zakwalifikowane jako linie
państwowe oraz linie pozostałe. Główną osią transportu kolejowego o charakterze międzynarodowym,
prowadzącą ruch z Europy Zachodniej na Ukrainę, jest linia państwowa nr 91 Kraków - Przemyśl –
Medyka – granica państwa. W Żurawicy i Medyce mieści się, jeden z większych w kraju, port
przeładunkowy między Polską a Ukrainą. Pozostałe linie kolejowe: nr 101 Munina - Hrebenne, nr 102
Przemyśl – Malhowice, nr 108 Stróże – Krościenko - granica państwa, mają zdecydowanie mniejsze
znaczenie komunikacyjne.
W województwie podkarpackim obecnie funkcjonuje 6 przejść granicznych z Ukrainą:
1. Werchrata - Rawa Ruska (pow. lubaczowski, gm. Horyniec), przejście kolejowe obsługujące
wyłącznie ruch towarowy,
2. Korczowa - Krakowiec (pow. jarosławski, gm. Radymno), przejście drogowe obsługujące ruch
osobowy i towarowy na którym znajduje się terminal weterynaryjny,
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3. Przemyśl - Mościska (pow. przemyski, gm. Przemyśl), przejście kolejowe obsługujące ruch osobowy
i towarowy,
4. Medyka - Szeginie (pow. przemyski, gm. Medyka), przejście drogowe obsługujące ruch osobowy
i towarowy,
5. Krościenko - Smolnica (pow. bieszczadzki, gm. Ustrzyki Dolne), przejście drogowe obsługujące ruch
osobowy i towarowy.
6. Krościenko - Chyrów (pow. bieszczadzki, gm. Ustrzyki Dolne), przejście kolejowe obsługujące ruch
osobowy.

Ryc. 5.1. Przejście kolejowe w Medyce, 2008 r. [16]

Transport przesyłowy na omawianym terenie województwa podkarpackiego to przede wszystkim
sieci gazowe rozprowadzające gaz z Podkarpacia oraz gaz importowany z Ukrainy. Główny węzeł
rozdzielczy gazu ziemnego znajduje się w Jarosławiu.

6. PRZEMYSŁ I ROLNICTWO
6.1. PRZEMYSŁ
Struktura gospodarcza 4 powiatów obszaru przygranicznego określana jest jako
rolniczo-przemysłowa. Przemysł skoncentrowany jest przede wszystkim w miastach Przemyśl
i Jarosław. W Przemyślu dominuje przemysł drzewny (produkcja płyt pilśniowych), chemiczny
(wytwórnia farb), mechaniczny i automatyki przemysłowej, kosmetyczny, tkanin powlekanych. Ponadto
miasto stanowi ośrodek tradycyjnych rzemiosł – ludwisarstwa i fajczarstwa. W Jarosławiu dominuje
przemysł szklarski (opakowania szklane), spożywczy (przetwórstwo mięsa, produkcja ciastek),
motoryzacyjny (produkcja komponentów wyposażenia wnętrz samochodów), energetyczny (gazownia rozdzielnia gazu). Na terenie powiatu jarosławskiego funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna EUROPARK Mielec Obszar Przemysłowy Jarosław, w której głównym inwestorem jest Lear Corporation
Poland Sp. z o.o. z Jarosławia.
Na obszarze przygranicznym prowadzony jest przeładunek towarów niebezpiecznych realizowany
przez PKN ORLEN S.A. w Płocku, na terenie Terminala Paliw BP 82 w Żurawicy oraz przez CTL
Południe Spółka z o.o. w Krakowie Oddział Żurawica na terenie Punktu Przeładunkowego Surowców
Chemicznych w Chałupkach Medyckich. Terminal Paliw BP 82 w Żurawicy oraz Punkt Przeładunkowy
Surowców Chemicznych są zakładami zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
Znacznie słabiej rozwinięty jest przemysł w powiecie bieszczadzkim, gdzie główną branżą
gospodarki są usługi. Niemal połowa firm powiatu zlokalizowana jest w Ustrzykach Dolnych. Dominuje
tu przemysł drzewny, spożywczy oraz przemysł materiałów budowlanych.
W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie znajdują się 873 zakłady zlokalizowane na terenie przygranicznym. Zgodnie
z zasadą podziału zakładów, opartą na częstotliwości kontroli przez WIOŚ i ryzyku związanym
ze środowiskiem, zakłady zakwalifikowano do pięciu kategorii (tab. 6.1.1.):
1. Kategoria I – ryzyko najwyższe, kontrola co roku,
2. Kategoria II – ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej,
3. Kategoria III – ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej,
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4. Kategoria IV – ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej,
5. Kategoria V – pozostałe, co do zasady nie objęte planowaniem.
Tab. 6.1.1. Podział zakładów obszaru przygranicznego wg kategorii ryzyka (stan na 19.11.2010 r.) [15], [16]
Powiat

Kategoria
ryzyka

m. Przemyśl

przemyski

jarosławski

lubaczowski

bieszczadzki

I

2

brak

4

brak

1

II

7

17

21

15

6

III

4

29

16

23

13

IV

101

110

167

96

4

V

36

50

52

33

89

Według danych WIOŚ na terenie przygranicznym (stan na 31.12.2009 r.) znajduje się 12 instalacji,
które podlegają obowiązkowi uzyskania pozwolenia zintegrowanego (IPPC):
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Przemyślu – Ciepłownia Zasanie,
2. "FIBRIS" S.A. w Przemyślu,
3. Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu - składowisko odpadów w Przemyślu,
4. "SANWIL" Polska Sp. z o.o.,
5. Sanakiewicz Sp. z o.o. z/s w Szówsku, Cegielnia w Radymnie,
6. O-I Produkcja Polska S.A. w Jarosławiu,
7. Agro-Sokołów Sp. z o.o. Gospodarstwo Rolne w Chotyńcu,
8. Gospodarstwo Rolne w Nienowicach Beata Jastrzębska,
9. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Radymno z/s w Skołoszowie - składowisko odpadów
w Młynach,
10. „SOKOŁOW” S.A. Oddział Zakłady Mięsne „Jarosław” w Jarosławiu (2 instalacje),
11. Zakład Ceramiki Budowlanej Cegielnia "Cer-Bat" H.B.A. Batycki w Baszni Dolnej.
Wszystkie ww. instalacje uzyskały wymagane pozwolenia zintegrowane.

6.2. ROLNICTWO
Warunki naturalne, zarówno gleby, jak i klimat, sprzyjają rozwojowi rolnictwa, które dominuje na
omawianym obszarze. Użytki rolne na terenie powiatu przemyskiego, jarosławskiego i lubaczowskiego
zajmują powierzchnię 200 920 ha (56,6%) a grunty leśne zajmują 38,6% powierzchni obszaru
przygranicznego. Grunty pozostałe stanowią 4,8% tego obszaru. W powiecie bieszczadzkim dominują
grunty leśne. Grunty rolne stanowią 20,6% ogólnej powierzchni tego powiatu.
Produkcja rolnicza w zdecydowanej większości gospodarstw ma charakter wszechstronny,
za wyjątkiem rejonów specjalizujących się w niektórych kierunkach upraw, np. w ogrodnictwie. Po 1990
r. znacznie zmalała przewaga produkcji zwierzęcej nad roślinną. W produkcji roślinnej, obserwuje się
obecnie tendencje wzrostowe. Pozycję dominującą zajmują zboża oraz ziemniaki.
W tab. 6.2.1. przedstawiono strukturę użytkowania gruntów rolnych według powiatów.
Tab. 6.2.1. Użytkowanie gruntów rolnych na terenie powiatów [3], [4]
Ogółem
powierzchnia
powiatu [ha]

użytki rolne

grunty leśne

pozostałe

bieszczadzki

113 906

23 471

84 496

5 939

przemyski

121 363

65 354

49 977

6 032

jarosławski

102 866

72 760

23 908

6 198

lubaczowski

130 835

62 806

63 166

4 863

Powiat

Użytkowanie gruntów rolnych [ha]

Ogólnie dobry stan środowiska naturalnego regionu stwarza warunki do prowadzenia produkcji
zdrowej żywności.
Programy rolno środowiskowe dają szansę rolnikom prowadzącym takie gospodarstwa na
zmniejszenie oddziaływania na środowisko poprzez nie stosowanie agrochemikaliów (nawozów
sztucznych i środków ochrony roślin). Na terenie przygranicznym rolnictwo ekologiczne rozwija się
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bardzo intensywnie. Dynamicznemu rozwojowi gospodarstw ekologicznych sprzyjają warunki
wyznaczone przez mało zanieczyszczone środowisko, wsparcie finansowe w formie dotacji do
powierzchni upraw ekologicznych, wzrost zapotrzebowania na żywność wysokiej jakości oraz rozwój
agroekoturystyki.

7. EKSPLOATACJA SUROWCÓW NATURALNYCH
Teren przygraniczny obfituje w surowce mineralne. Głównym surowcem energetycznym jest gaz
ziemny. Na terenie tym występują również pokłady ropy naftowej, torfu, kruszywa naturalnego,
surowców ilastych ceramiki budowlanej oraz piaskowce, siarka rodzima, złoża wód mineralnych.
Na ryc. 7.1. przedstawiono złoża kopalin na obszarze przygranicznym.

Ryc. 7.1. Złoża kopalin na obszarze przygranicznym [12], [16]

Największe złoża gazu ziemnego występują w powiecie przemyskim, w gminach: Przemyśl
i Żurawica. Są to ważne w skali krajowej złoża wysokokalorycznego gazu ziemnego, które są na
bieżąco eksploatowane ze złoża pod nazwą „Przemyśl”.
Złoża ropy naftowej występują w powiecie bieszczadzkim w okolicach miejscowości: Ropienka,
Łodyna, Brzegi Dolne, Ustrzyki Dolne, Czarna, Dwernik. Obecnie ropa naftowa wydobywana jest
w trzech kopalniach: Kopalnia Ropy Naftowej Łodyna-Brzegi OZR Czarna w Czarnej, Kopalnia Ropy
Naftowej Łodyna-Brzegi w Łodynie oraz Kopalnia Ropy Naftowej Wańkowa w Ropience.
Siarka rodzima występuje w okolicach powiatu lubaczowskiego, w gminach Lubaczów i Horyniec.
Zasoby tego złoża oszacowano na 102 528 ton siarki na powierzchni 15 ha. Obecnie jednak, po okresie
kilkuletniej eksploatacji w latach od 1977 do 1993 r., zaniechano jej wydobycia.
Złoża torfu występują w czterech miejscach obszaru przygranicznego. W powiecie lubaczowskim
w okolicach Narola, Horyńca Zdroju i Lubaczowa oraz w powiecie przemyskim w okolicach Dubiecka.
Największe złoża torfowe „Broduszurki” znajdują się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Pogórza
Przemyskiego. Eksploatacji tych złóż nie przewiduje się z uwagi na wysokie walory krajobrazowe tego
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terenu. Obecnie na terenie przygranicznym eksploatowane jest złoże torfu borowinowego
„Podemszczyzna” o powierzchni 12,5 ha na potrzeby Uzdrowiska Horyniec.
Występowanie wód mineralnych na obszarze województwa podkarpackiego oraz możliwości ich
wykorzystania zostały wykazane przez ekspertyzę hydrogeologiczną sporządzoną przez Krakowskie
Przedsiębiorstwo Geologiczne "Pro Geo" Sp. z o.o. w grudniu 2002 r. Na obszarze przygranicznym
funkcjonuje jedno uzdrowisko sanatoryjne z obszernymi zasobami wód mineralnych - w powiecie
lubaczowskim, w Horyńcu Zdroju.

7.1. UZDROWISKO W HORYŃCU ZDROJU
Jest jednym z większych uzdrowisk województwa podkarpackiego, położonym w najdalej
wysuniętej północno-wschodniej części Podkarpacia, w gminie Horyniec Zdrój, w malowniczej kotlinie
u podnóża Roztocza Wschodniego i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Południowo-wschodnia granica
gminy pokrywa się z granicą państwową z Ukrainą.
Klimat tego regionu, pozostający pod wyraźnym wpływem oddziaływania wyżyn i bardzo
odczuwalnych wpływów kontynentalnych jest nieco ostrzejszy, zimy są dłuższe i bardziej mroźne
a lata dłuższe i cieplejsze niż na pozostałym obszarze.
Duże zalesienie oraz wyjątkowo sprzyjające warunki klimatyczne, które powstają poprzez tzw.
fitoklimat, przesycony oparami olejków eterycznych, wytwarzany przez lasy sosnowe, są szczególnie
korzystne i cenne dla zdrowia.
Ogromnym atutem Horyńca-Zdroju jako uzdrowiska, są zasobne źródła wód mineralnych (słabo
mineralizowanych wód siarkowo-wodorowych, wodorowo-węglanowych i wapniow-sodowych) oraz
złoża najwyższej jakości borowiny o znakomitych właściwościach leczniczych. W rejonie oraz okolicy
Parku Zdrojowego, który otacza sanatoria występuje 16 źródeł wód mineralnych. Pierwsze źródła
zostały odkryte już w XV wieku.
W Horyńcu Zdroju lecznictwo prowadzą 3 sanatoria: Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS,
Uzdrowisko Horyniec Sp. z o. o., Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Beata Krukowska-Bania
Sanatorium Uzdrowiskowe „BAJKA”.
Nowoczesne, dobrze wyposażone sanatoria, posiadają szeroką ofertę leczniczą. Prowadzą przede
wszystkim leczenie chorób reumatycznych, kostno-stawowych, narządów ruchu i kręgosłupa oraz
przemiany materii i chorób neurologicznych.

8. PRZYRODA
Teren przygraniczny ze względu na swoją różnorodność fizjograficzną, pomimo tego, że rozciąga
się na stosunkowo niewielkim obszarze, jest bardzo bogaty krajobrazowo i przyrodniczo. Ponad 47%
powierzchni pokrywają tereny zielone, lesiste. Znaczna część powierzchni objęta została różnorodnymi
formami ochrony przyrody, w zależności od stanu zachowania biocenoz, różnorodności przyrody
i krajobrazu, nagromadzenia zbiorowisk i gatunków unikatowych.
Na system ochrony przyrody strefy przygranicznej składają się Bieszczadzki Park Narodowy,
5 parków krajobrazowych (Park Krajobrazowy Doliny Sanu, Park Krajobrazowy Gór Słonnych, Park
Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy
Puszczy Solskiej), 4 obszary chronionego krajobrazu (Wschodniobeskidzki, Przemysko-Dynowski,
Sieniawski i Roztoczański) oraz 34 rezerwaty przyrody.
Na ryc. 8.1. przedstawiono obszary chronione w województwie podkarpackim.
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Ryc. 8.1. Obszary chronione w województwie podkarpackim [11]

8.1. BIESZCZADZKI PARK NARODOWY
Bieszczadzki Park Narodowy, utworzony w 1973 r., położony jest w powiecie bieszczadzkim, na
terenie Bieszczadów Zachodnich. Powierzchnia parku wynosi 29 196 ha. Park chroni fragmenty
wschodniokarpackiej przyrody Bieszczadów Zachodnich, sięgając po ich najwyższe partie, z głównym
szczytem Tarnicą (1 346 m n.p.m.). W Bieszczadach występują trzy piętra roślinności: piętro pogórza
sięgającego do ok. 500 m n.p.m., piętro regla dolnego sięgające do ok. 1 150 m n.p.m. oraz piętro
połonin (zbiorowisk subalpejskich i alpejskich), rozciągające się ponad górną granicą lasu. Największe
z połonin to Połoniny Caryńska i Wetlińska.

Ryc. 8.1.1. Bieszczadzki Park Narodowy, widok na Tarnicę, 2010 r. [15]

Roślinność leśna parku obejmuje wiele zespołów, począwszy od najbardziej rozpowszechnionej
buczyny karpackiej oraz uboższej kwaśnej buczyny, poprzez olszynkę karpacką, dolnoreglowe bory
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jodłowo-świerkowe, po najcenniejsze, występujące wyłącznie w Bieszczadach, jaworzynę ziołoroślową
i ziołoroślową buczynę krzywulcową.
Różnorodność biocenotyczną parku w znaczny sposób wzbogaca ok. 40 zbiorowisk połoninowych
(zbiorowiska zaroślowe, traworoślowe, ziołoroślowe, krzewinkowe) oraz najcenniejsze, zajmujące
najmniejsze powierzchnie w przyszczytowych częściach połonin, zbiorowiska alpejskie (murawy,
naturalne zbiorowiska szczelin i półek skalnych, borówczyska bażynowe i połoninowe oraz torfowiska
połoninowe).
Na terenie parku znajdują się 74 gatunki roślin prawnie chronionych (naczyniowych i niższych)
oraz kilka gatunków mających tu jedyne w Polsce stanowiska (Tojad Bukowiński, Sesleria Bielza,
Lepnica Karpacka).
Fauna parku liczy 231 gatunków kręgowców, w tym 58 ssaków (m.in.: Niedźwiedź Brunatny, wilk,
żbik, ryś i żubr), 144 gatunków ptaków (m.in.: Orzeł Przedni, Gadożer, Orzełek Włochaty) oraz
7 gatunków gadów (m.in. bardzo rzadko występujący w Polsce Wąż Eskulapa).

Ryc. 8.1.2. Bieszczadzki Park Narodowy, szlak na Tarnicę, 2010 r. [15]

Teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu
Biosfery „Karpaty Wschodnie”, który został powołany w 1992 r. przez UNESCO. W 1998 r. UNESCO
nadało oficjalnie status rezerwatu biosfery dwóm obszarom chronionym na Ukrainie, dzięki czemu
powstał pierwszy w świecie trójpaństwowy Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie”.
Obecnie w skład Rezerwatu wchodzi sześć jednostek ochronnych przylegających do siebie w strefie
przygranicznej na terytoriach trzech państw. Po stronie polskiej Bieszczadzki Park Narodowy i dwa
parki krajobrazowe będące jego otuliną (Ciśniańsko - Wetliński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy
Doliny Sanu), po stronie słowackiej Park Narodowy „Połoniny” z częścią dawnego obszaru chronionego
„Karpaty Wschodnie”, po stronie ukraińskiej Użański Park Narodowy i Nadsański Park Krajobrazowy.
Współpraca tych trzech państw, w zakresie doskonalenia metod ochrony przyrody tej części Karpat
Wschodnich, od kilku lat rozwija się intensywnie.

8.2. PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY SANU
Park Krajobrazowy, zajmujący powierzchnię 28 718 ha, położony jest na terenie powiatów
bieszczadzkiego i leskiego. Przez środek parku przepływa rzeka San. Obszar parku sięga od źródeł
Sanu do zbiornika zaporowego „Solina”. Od północnego wschodu część parku stanowi naturalną otulinę
Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
W parku występują dwa piętra roślinne pogórze oraz dominujący regiel dolny. Lasy (głównie żyzna
buczyna karpacka) stanowią 80% terenu parku. Dolinę Sanu porasta olszyna górska. Flora naczyniowa
parku liczy 806 gatunków, wśród nich endemity wschodniokarpackie (Wilczomlecz Karpacki, Tojad,
Śnieżyca Wiosenna oraz żyjący na drewnie bukowym saprofityczny grzyb Boczniak Wetliński). Bardzo
urozmaiconą faunę parku reprezentują: niedźwiedzie brunatne, żubry, węże Eskulapa oraz Orzeł
Przedni, Orlik krzykliwy i Bocian Czarny.
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Na obszarze Parku znajdują się 4 rezerwaty przyrody: "Zakole", "Krywe", "Hulskie", „Snieżyca
Wiosenna”.

8.3. PARK KRAJOBRAZOWY GÓR SŁONNYCH
Park położony jest na terenie powiatu bieszczadzkiego i sanockiego. Zajmuje powierzchnię
56 032 ha. Park obejmuje fragment Gór Sanocko-Turczańskich przylegających do Pogórza
Przemyskiego. Jego wschodnią granicę na odcinku Bandrów - Arłamów stanowi granica państwowa
z Ukrainą, część południową stanowi linia drogowo-kolejowa na odcinku Ustrzyki Dolne-Lesko, część
zachodnią Dolina Sanu od Monasterca po Dobrą, a część północną stanowi granica administracyjna
gminy Ustrzyki Dolne.
Zbiorowiska leśne zajmują 73% powierzchni parku i charakteryzują się piętrowym układem
roślinności. Piętro regla dolnego stanowią lasy bukowe i bukowo-jodłowe z runem typowym dla żyznej
buczyny karpackiej. Piętro niższe pogórza porasta podgórska forma buczyny karpackiej oraz grądy
odmiany wschodniokarpackiej. Florę reprezentuje ok. 900 gatunków roślin naczyniowych, w tym gatunki
górskie, podgórskie i pontyjskie. Faunę reprezentują duże ssaki puszczańskie: niedźwiedzie, wilki,
rysie, jelenie, orły przednie, orliki krzykliwe i puchacze. Osobliwością parku są liczne słone źródła oraz
złoża roponośne.
W parku znajduje się 9 rezerwatów przyrody: „Chwaniów”, „Dybek”, „Góra Sobień”, „Na
Opalonym”, „Polanki”, „Buczyna w Wańkowej”, „Nad Trzciańcem”, „Na Oratyku” oraz „Cisy w
Serednicy”.

8.4. PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY SOLSKIEJ
Powierzchnia parku wynosi 28 978 ha. Część obszaru parku (7 675 ha) położona jest na terenie
gmin województwa podkarpackiego Cieszanów i Narol, pozostała część (21 303 ha) na terenie
województwa lubelskiego.
Teren parku w przeważającej części porastają bory sosnowe o dużym zróżnicowaniu siedlisk,
od borów suchych do bagiennych i wilgotnych, fragmentarycznie występują buczyny z udziałem jodły
oraz olsy tworzące wysoce naturalny krajobraz, urozmaicony ciągami wydm i brzeżnym pasmem
wzgórz Roztocza. Przeważający teren parku zajmują równiny z dwoma wyróżniającymi się masywami
górskimi Grochy i Bukowy Las (270 - 310 m. n.p.m.).
W parku występują progi tektoniczne pochodzące z okresu tworzenia się Karpat. Są one widoczne
w korytach rzek: Tanwi i Sopotu, tworząc niewielkie wodospady zwane szumami lub szypotami.
Wielkie kompleksy leśne i podmokłe tereny stały się ostoją dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Liczną
florę reprezentują objęte ochroną gatunkową m. in.: Lilia Złotogłów, Kosaciec Syberyjski, widłaki,
rosiczki, storczyki. Faunę reprezentują m.in.: 4 gatunki ryjówek, 7 gatunków nietoperzy, gronostaj,
chomik europejski, popielica, orzesznica, żołednica, wilk, ryś, dzik, łoś, jeleń.
W parku znajduje się jeden rezerwat „Nad Tanwią”, 9 pomników przyrody ożywionej (pojedyncze
drzewa i grupy drzew) oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej (źródlisko rzeki Jeleń i wodospad na rzece
Jeleń).

8.5. POŁUDNIOWO-ROZTOCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Powierzchnia parku wynosi 20 376 ha. Część obszaru parku (16 237 ha) położona jest na terenie
gmin województwa podkarpackiego Horyniec i Narol, a część (4 019 ha) na terenie województwa
lubelskiego. Zróżnicowana budowa geomorfologiczna dodaje parkowi niezwykłego uroku.
Charakterystyczne są garby, płaskowyże, pagórki i wąwozy oraz obniżenia: doliny, kotliny. Najwyższe
wzniesienie w granicach Polski sięga do 395 m. n.p.m. Głównymi rzekami są Tanew i Rata. Dolina
Tanwi została objęta rezerwatem z unikatowymi progami skalnymi, tzw. szumami albo szypotami w dnie
rzeki. Znaczącym dopływem Tanwi jest rzeczka Jeleń z najwyższym (1,5 m) naturalnym wodospadem
na Roztoczu.
W parku dominują bory sosnowe i jodłowe, a także buczyna karpacka. Występuje wiele gatunków
roślin chronionych, m.in. Barwinek Pospolity, widłaki, rosiczki, paprotniki. Faunę reprezentują wydra,
borsuk, kuna leśna, gronostaj i łasica, pustułka, orlik , puchacz, dudek oraz bocian czarny.
Osobliwością geologiczną są skalne wychodnie wapienno - margliste w Monastyrzu uznane za pomnik
przyrody.
Na obszarze parku wyznaczono dwa rezerwaty przyrody: „Sołokija” i „Źródła Tanwi”.
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8.6. PARK KRAJOBRAZOWY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO
Powierzchnia parku wynosi 61 862 ha. Obszar parku obejmuje jedyny w Polsce fragment
najbardziej wysuniętych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich. Niewysokie, przepiękne góry
z rusztową rzeźbą grzbietów oraz kratową siecią dolin rzecznych sięgają do ponad 600 m n.p.m. (Suchy
Obycz - 617 m n.p.m. i Kopystanka - 541 m n.p.m.). Osobliwe są również odkrywki fliszu karpackiego,
m.in. w Rybotyczach i Kotowie oraz kamieniołomy w Krzeczkowej. Lasy zajmują ponad 60%
powierzchni parku, w których dominują kompleksy leśne w postaci buczyn i grądów. W wyższych
partiach Pogórza rozciągają się najpiękniejsze lasy jodłowo-bukowe oraz dobrze zachowane naturalne
buczyny.
Wielką osobliwością przyrodniczą parku są zbiorowiska kserotermiczne przypominające kwietny
step łąkowy (Rybotycze, Makowa oraz torfowiska rezerwatu "Broduszurki” w okolicach Dubiecka
(m. Bachórzec).
Na Pogórzu Przemyskim żyje wiele gatunków puszczańskich ssaków (niedźwiedzie, wilki, rysie, żbiki)
oraz rzadkich gatunków ptaków (Orzeł Przedni, Orlik Krzykliwy, Puszczyk Uralski, Dzięcioł
Trójpalczasty).
Tereny te objęte są ochroną w ramach sieci NATURA 2000.
Wyjątkowe wartości naukowe i przyrodniczo-krajobrazowe Pogórza Przemyskiego skłoniły
przyrodników do przygotowania projektu utworzenia na tym terenie parku narodowego. Utworzenie
parku w tej części Karpat Wschodnich byłoby ważnym uzupełnieniem krajowego systemu obszarów
chronionych.
Na terenie parku znajduje się 8 rezerwatów przyrody: „Brzoza Czarna”, „Krępak”, „Broduszurki”,
„Turnica”, „Reberce”, „Przełom Hołubli”, „Kalwaria Pacławska”, „Kopystanka”.

Ryc. 8.6.1. Rezerwat przyrody „Broduszurki” w powiecie przemyskim, 2009 r. [16]

8.7. WSCHODNIOBESKIDZKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu zajmuje powierzchnię 99 667 ha i położony
jest na terenie gmin Baligród, Brzozów, Czarna, Dydnia, Komańcza, Lesko, Lutowiska, Olszanica,
Nozdrzec, Sanok, Solina, Zagórz i Ustrzyki Dolne. Obszar pełni funkcję otuliny dla Parku
Krajobrazowego Gór Słonnych.
Na jego terenie znajdują się dwa rezerwaty przyrody: „Przełom Osławy nad Duszatynem” i „Olsza
Kosa w Stężnicy”.

8.8. ROZTOCZAŃSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu położony w północnej części powiatu
lubaczowskiego w gminach Horyniec, Narol i Lubaczów, spełnia funkcję otuliny Parków Krajobrazowych
Puszczy Solskiej i Południoworoztoczańskiego. Cechuje go wysoki stopień naturalności krajobrazu oraz
duża lesistość (ok. 52%).
Przepuszczalność wapiennego podłoża skalnego powoduje powstawanie tzw. zjawisk krasowych.
Pod wpływem zakwaszonej przez dwutlenek węgla wody, ze skał wapiennych zostaje wymyty węglan
wapnia. Woda penetrując skały, drąży coraz to większe szczeliny i prowadzi do powstania labiryntu
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podziemnych korytarzy, jaskiń i kominów. Jednym z ważnych walorów przyrodniczych jest
występowanie w okolicach Horyńca leczniczych źródeł siarkowych i borowin.
Na terenie obszaru chronionego występują 2 rezerwaty przyrody: „Jedlina”, ”Minokąt”.

8.9. SIENIAWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Obszar obejmuje część terenów powiatu lubaczowskiego (gminy Oleszyce i Stary Dzików) oraz
część powiatu jarosławskiego (gminę Wiązownicę). Na obszarze chronionego krajobrazu przeważają
Lasy Sieniawskie, będące częścią Puszczy Sandomierskiej. Na żyznych glebach części wschodniej
występują lasy mieszane i bory nadające krajobrazowi niepowtarzalne piękno dzięki znacznej
różnorodności form i stopniowemu przechodzeniu jednych w drugie.
Atrakcyjności turystycznej temu terenowi dodają duże kompleksy leśne obfitujące w zwierzynę, owoce
runa leśnego i grzyby. Głównym ośrodkiem turystyki pobytowej jest Radawa - malownicza wieś
letniskowa.

8.10. PRZEMYSKO-DYNOWSKI OBSZAR CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje obszar gminy Bircza, Dubiecko,
Fredropol, Jawornik Polski, Krasiczyn, Krzywcza, Pruchnik, Przemyśl, Rokietnica, Roźwienica
i Żurawica.

Ryc. 8.10.1. Siedlisko żołny w Buszkowicach, gatunek objęty ochroną gatunkową ścisłą, 2009 r. [16]

Znaczną powierzchnię obszaru porastają lasy liściaste i mieszane o wysokim stopniu naturalności.
Na terenie tym zaznacza się wyraźnie rusztowy układ dolin rzecznych i lesistych grzbietów górskich,
charakterystycznych dla Karpat Wschodnich. Szczególnie piękne są doliny rzek Sanu i Wiaru. San
płynie, na odcinku górzystym w kierunku Przemyśla, wieloma zakolami tworząc liczne przełomy.
W granicach obszaru utworzono jeden rezerwat przyrody: "Leoncina".

8.11. OBSZARY NATURA 2000
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników
różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. na terytorium wszystkich
państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno
zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy,
jak również typowych, nadal powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych.
Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody (2004), Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000
tworzą 3 typy obszarów:
1. obszary specjalnej ochrony ptaków (OSOP),
2. specjalne obszary ochrony siedlisk (SOOS),
3. obszary mające znaczenie dla Wspólnoty (OZW).
Proces wdrażania sieci Natura 2000 w Polsce trwa od maja 2004 r. Obecnie na obszarze
przygranicznym wyznaczono 7 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (tab. 8.11.1.), 5 obszarów
specjalnej ochrony ptaków (tab. 8.11.2.) oraz zaproponowano do wyznaczenia 7 obszarów mających
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znaczenie dla Wspólnoty (tab. 8.11.3.).
Tab. 8.11.1. Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie przygranicznym [7]
Lp.

Kod

Nazwa Obszaru Natura 2000

1.

PLC180001

Bieszczady

2.

PLH180008

Fort Salis Soglio

3.

PLH180002

Góry Słonne

4.

PLH180017

Horyniec

5.

PLH180012

Ostoja Przemyska

6.

PLH180007

Rzeka San

7.

PLH060018

Uroczyska Puszczy Solskiej

Tab. 8.11.2. Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 na terenie przygranicznym [7]
Lp.

Kod

Nazwa Obszaru Natura 2000

1.

PLC180001

Bieszczady

2.

PLB180003

Góry Słonne

3.

PLB060008

Puszcza Solska

4.

PLB180001

Pogórze Przemyskie

5.

PLB0600012

Roztocze

Tab. 8.11.3. Specjalne obszary ochrony siedlisk proponowane do włączenia do sieci Natura 2000 na terenie
przygranicznym [7]
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kod

Nazwa Obszaru Natura 2000

PLH180020

Dolina Dolnego Sanu

PLH180054

Lasy Sieniawskie

PLH180024

Łukawiec

PLH060089

Minokąt

PLH180026

Moczary

PLH180050

Starodub w Pełkiniach

PLH180030

Uroczyska Roztocza Wschodniego

8.12. ARBORETUM W BOLESTRASZYCACH
Arboretum znajduje się miejscowości Bolestraszyce, 7 km na północny wschód od Przemyśla.
Zajmuje obszar 25 ha, w tym 0,87 ha stawów. Arboretum leży na krawędzi Bezleśnego Progu
Lessowego oraz Kotliny Sandomierskiej. Znajdują się tam cenne zabytki przyrody i kultury Małopolski.
W obszar arboretum został włączony dwór wraz z okalającym go parkiem. W dworze tym w wieku XIX
mieszkał i tworzył znakomity malarz Piotr Michałowski.
Park w arboretum nadaje szczególnego charakteru o niepowtarzalnym wizerunku dla całego
kompleksu przyrody. Nowo powstające ogrody z nasadzeniami unikatowych gatunków światowych
prezentują się wyjątkowo wśród dominujących starodrzewów. U podnóża starego wzgórza rozpościera
się teren równinny ze stawami zasiedlonymi rzadkimi gatunkami fauny i flory (m.in. kosaćce, lilie wodne,
orzech wodny, róznorodne gatunki ryb).
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Ryc. 8.12.1. Arboretum w Bolestraszycach k. Przemyśla, 2009 r. [16]

Kompleks arboretum obejmuje także XIX-wieczny fort dawnej Twierdzy Przemyśl.

Ryc. 8.12.2. Zachowana fortyfikacja z I wojny światowej wokół Przemyśla. Fort „San Rideau” w Bolestraszycach,
2009 r. [16]

9. GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA
9.1. POBÓR WODY
Dla gospodarki wodnej w obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego bardzo ważne
znaczenie ma rzeka San. Stanowi ona główne źródło poboru wody dla potrzeb socjalno-bytowych
i przemysłowych w powiecie bieszczadzkim, przemyskim grodzkim i ziemskim oraz jarosławskim.
W powiecie bieszczadzkim woda do celów socjalno-bytowych pobierana jest głównie z ujęć
powierzchniowych zlokalizowanych na niewielkich potokach w zlewni Sanu oraz na rzece San.
Największym źródłem zaopatrzenia ludności powiatu bieszczadzkiego w wodę jest zbiornik zaporowy
Solina na rzece San (pow. leski).
W powiecie lubaczowskim woda pozyskiwana jest wyłącznie za pomocą ujęć wód podziemnych.
Dodatkowo, wszędzie tam, gdzie nie ma jeszcze podłączeń do sieci wodociągowych, ludność czerpie
wodę z ujęć indywidualnych (studni kopanych).
Na omawianym terenie przygranicznym funkcjonuje 13 ujęć wód powierzchniowych oraz 75 ujęć
wód podziemnych. Według danych zgromadzonych w Wojewódzkiej Bazie Informacji o Korzystaniu
3
ze Środowiska, w 2009 r. pobór wód dla ww. powiatów wyniósł łącznie 14,41 mln m , w tym pobrano
3
3
8,16 mln m wód powierzchniowych oraz 6,25 mln m wód podziemnych.
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9.1.1. KOMUNALNE UJĘCIA WÓD NA TERENIE PRZYGRANICZNYM
W powiecie bieszczadzkim zlokalizowanych jest 13 komunalnych ujęć wody, w tym 7 ujęć wody
powierzchniowej i 6 ujęć wody podziemnej. W 2009 r. pobór wody z tych ujęć wyniósł łącznie
3
79 716 m . Największe komunalne ujęcie wody powierzchniowej, obsługujące Ustrzyki Dolne oraz kilka
miejscowości gminy Ustrzyki Dolne, leży poza terenem powiatu bieszczadzkiego. Ujęcie
to zlokalizowane jest na zaporze w Solinie, a woda pobierana jest ze zbiornika Solina. W 2009 r. pobór
3
wody z tego ujęcia wyniósł 1,22 mln m .
W powiecie przemyskim zlokalizowanych jest 27 komunalnych ujęć wody, w tym 4 ujęcia wody
powierzchniowej i 23 ujęcia wody podziemnej. W 2009 r. pobór wody z tych ujęć wyniósł łącznie 5,78
3
mln m . Największe komunalne ujęcie wody powierzchniowej, typu infiltracyjno – brzegowego,
zlokalizowane jest na rzece San w km 168+850 w miejscowości Prałkowce. Woda pozyskiwana z tego
ujęcia przeznaczona jest na potrzeby socjalno-bytowe i przemysłowe miasta Przemyśla oraz
miejscowości powiatu przemyskiego ziemskiego (Hurko, Hureczko, Siedliska, Jaksmanice, Nehrybka,
Pikulice, Krówniki, Łuczyce, Rożubowice, Ostrów, Prałkowce, Krasiczyn, Buszkowice, Żurawica).
Pobrana woda na Stacji Uzdatniania Wody, przechodzi proces ozonowania wstępnego, koagulacji,
sedymentacji, filtracji oraz dezynfekcji. W 2009 r. suma pobranej wody na ujęciu w Prałkowcach
3
3
wyniosła 4,57 mln m . Na cele socjalno-bytowe wykorzystano 4,09 mln m (89,5%), na cele
3
przemysłowe 477,98 tys. m (10,5%).

Ryc. 9.1.1.1. Ujęcie infiltracyjno-brzegowe w m. Prałkowce k. Przemyśla, 2008 r. [16]

W powiecie jarosławskim zlokalizowanych jest 20 komunalnych ujęć wody, w tym 1 ujęcie wody
powierzchniowej i 19 ujęć wody podziemnej. W 2009 r. pobór wody z tych ujęć wyniósł łącznie
3
5,76 mln m . Ujęcie wody powierzchniowej, typu brzegowo-komorowego, zlokalizowane jest na rzece
San (na 123+600 km) w miejscowości Munina. W wodę z tego ujęcia zaopatrywane są miejscowości
Jarosław, Kidałowice, Munina, Pawłosiów i Widna Góra. Pobrana woda na Stacji Uzdatniania Wody
przechodzi proces koagulacji, sedymentacji, filtracji oraz dezynfekcji chlorem gazowym.
3
W 2009 r. suma pobranej wody na ujęciu w Muninie wynosiła 3,132 mln m ; na cele socjalno-bytowe
3
3
wykorzystano 2,124 mln m (67,8%), na cele przemysłowe 1,008 mln m (32,2%).
Dla miasta Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego woda pozyskiwana jest wyłącznie z ujęć wód
podziemnych. Mieszkańcy miejscowości, w których brak jest sieci wodociągowej, czerpią wodę
z własnych studni kopanych.
W powiecie lubaczowskim eksploatowanych jest 25 ujęć wód podziemnych. Jedno z ujęć
eksploatowane jest przez „Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o. w Horyńcu Zdroju. Woda pobierana z ujęcia
wykorzystywana jest na cele socjalno-bytowe uzdrowiska. Uzdrowisko to pobiera również wodę
siarczkową ze złóż kopalnianych na cele lecznicze.
3
3
Dla powiatu lubaczowskiego całkowity pobór wód w 2009 roku wynosił 2,36 mln m . 2,29 mln m
3
(96,8%) zostało wykorzystane na cele socjalno-bytowe a 74 848 m (3,2%) zużyto na cele produkcyjne
i inne.
Na ryc. 9.1.2.1. przedstawiono lokalizację głównych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych
na obszarze przygranicznym
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Ryc. 9.1.1.2. Lokalizacja głównych komunalnych oraz przemysłowych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych
na obszarze przygranicznym [31]

9.1.2. PRZEMYSŁOWE UJĘCIA WÓD NA TERENIE PRZYGRANICZNYM
1.

2.

3.

Na omawianym terenie funkcjonują 3 ujęcia przemysłowe:
Ujęcie wody powierzchniowej typu brzegowego w Przemyślu zlokalizowane na rzece Wiar, w km
1+500, będące własnością FIBRIS S.A producenta płyt pilśniowych. Z tego ujęcia w 2009 r.
3
pozyskano 402 190 m wody wyłącznie na cele przemysłowe zakładu.
Ujęcie wody podziemnej Zakładów Automatyki „Polna” S.A. w Przemyślu producenta wyrobów
3
elementów automatyki przemysłowej. W 2009 r. z ujęcia tego pozyskano łącznie 18 026 m wody.
3
3
Na cele socjalno-bytowe wykorzystano 9 013 m (50%) a na cele produkcyjne 9 013 m (50%).
Ujęcie wody podziemnej dla O-I Produkcja S.A. z Jarosławia producenta opakowań szklanych.
3
W 2009 r. pobrano 87 816 m wody wyłącznie na cele produkcyjne zakładu.

Tab. 9.1.2.1. Bilans ilościowy poboru i zagospodarowania wody w powiatach obszaru przygranicznego w 2009 r.
[5], [15], [16]
Bilans wód

Ogółem
3
[m ]

Woda powierzchniowa
3
[m ]

Woda podziemna
3
[m ]

Powiat bieszczadzki
Ilość pobranej wody*
Zagospodarowanie
wody na cele

)

socjalno-bytowe
produkcyjne
i inne

1 297 575

1 276 368,5

98,4 %

21 206,5

1,6 %

1 297 575

1 276 368,5

98,4 %

21 206,5

1,6 %

-

-

-

-

-
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Ogółem
3
[m ]

Bilans wód

Woda powierzchniowa
3
[m ]

Woda podziemna
3
[m ]

Powiat przemyski
Ilość pobranej wody
Zagospodarowanie
wody na cele

6 202 784

5 036 553

81,2 %

1 166 231

18, 8%

socjalno-bytowe

5 138 952

4 156 380

80,9 %

982 572

19,1 %

produkcyjne
i inne

1 063 832

880 173

82,7 %

183 659

17,3 %

Powiat jarosławski
Ilość pobranej wody
Zagospodarowanie
wody na cele

5 850 474

3 132 440

53,5 %

2 718 034

46,5 %

socjalno-bytowe

4 593 787

2 124 182

46,2 %

2 469 605

53,8 %

produkcyjne
i inne

1 256 687

1 008 258

80,2 %

248 429

19,8 %

Powiat lubaczowski
Ilość pobranej wody
Zagospodarowanie
wody na cele

socjalno-bytowe

2 361 030

brak ujęć wód
powierzchniowych

-

2 361 030

100 %

2 861 82

-

-

2 286 182

96,8 %

74 848

-

-

74 848

3,2 %

produkcyjne
i inne

*) wraz z poborem wody powierzchniowej ze zbiornika zaporowego Solina.

Pobór w ody ogółem

Pobór w ody podziemnej

Pobór w ody pow ierzchniow ej

100
90
80
70
60
%

50
40
30
20
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0
m. Przemyśl i
pow . przemyski

pow .
jarosław ski

pow .
lubaczow ski

pow .
bieszczadzki

Ryc. 9.1.2.1. Bilans ilościowy poboru wody w powiatach obszaru przygranicznego w 2009 r. [5], [15], [16]

9.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Odbiornikiem ścieków komunalnych oraz przemysłowych na terenie powiatów przemyskiego
grodzkiego, przemyskiego ziemskiego i jarosławskiego jest rzeka San i jej dopływy. Na terenie powiatu
lubaczowskiego odbiornikiem ścieków są rzeki Lubaczówka i Tanew oraz ich dopływy.
Na terenie powiatu bieszczadzkiego ścieki odprowadzane są do rzeki Strwiąż oraz rzeki San
i jej dopływów.
Na obszarze przygranicznym funkcjonują 72 oczyszczalnie ścieków. W 2009 r. do wód
3
powierzchniowych z całego terenu przygranicznego odprowadzono 13,7 mln m ścieków
oczyszczonych.
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9.2.1 KOMUNALNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
3

W 2009 r. z terenu powiatu bieszczadzkiego odprowadzono 1,09 mln m ścieków komunalnych
z 9 oczyszczalniach ścieków. Największa oczyszczalnia funkcjonuje w Brzegach Dolnych i zarządzana
jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Oczyszczalnia pracuje
w oparciu o technologię mechaniczno-biologicznego usuwania zanieczyszczeń z podwyższonym
usuwaniem biogenów. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Strwiąż w km 85+200.
Na oczyszczalnię doprowadzane są kanalizacją ścieki z miejscowości Ustrzyki Dolne oraz dowożone
ścieki ze zbiorników bezodpływowych z terenu miasta i gminy Ustrzyki Dolne
Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Przemyślu zarządzana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu. W 2006 r. na oczyszczalni przeprowadzono gruntowną
modernizację, dostosowując parametry oczyszczania ścieków do obowiązujących norm i przepisów
prawnych zarówno krajowych jak i unijnych. Rzeczywiste obciążenie oczyszczalni wg stanu na koniec
2009 r. wyniosło 87 600 RLM. Oczyszczalnia pracuje w oparciu o technologię mechanicznobiologicznego usuwania zanieczyszczeń metodą osadu czynnego, z możliwością chemicznego
strącania związków fosforu. Przeróbka osadów ściekowych odbywa się poprzez fermentację
beztlenową dwustopniową. Oczyszczone ścieki wprowadzane są do rzeki San kolektorem
prawobrzeżnym w km rzeki 159+950. W oczyszczalni oczyszczane są ścieki z terenu miasta Przemyśla
oraz z miejscowości podmiejskich gminy Krasiczyn i gminy Przemyśl. W 2009 r. na oczyszczalnię
3
3
odprowadzono łącznie 6,7 mln m ścieków, w tym ok. 0,2 mln m (3%) ścieków przemysłowych.

Ryc. 9.2.1.1. Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Przemyślu, 2006 r. [13]

W powiecie przemyskim funkcjonuje 28 oczyszczalni ścieków, z których w 2009 r. odprowadzono
3
do wód powierzchniowych 1,28 mln m ścieków.
3
Z miasta Jarosławia i terenu powiatu jarosławskiego w 2009 r. odprowadzono łącznie 4,45 mln m
oczyszczonych ścieków przemysłowych i komunalnych.
Miejska Oczyszczalna Ścieków w Jarosławiu zarządzana jest przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z o.o. Oczyszczalnia pracuje w oparciu o technologię mechanicznobiologicznego usuwania zanieczyszczeń metodą osadu czynnego z chemicznym strącaniem związków
fosforu. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki San kolektorem lewobrzeżnym w km 121+150.
W oczyszczalni oczyszczane są ścieki z miasta Jarosławia oraz kilku miejscowości gminy Pawłosiów.
W powiecie jarosławskim funkcjonuje 18 oczyszczalni ścieków, z których w 2009 r. odprowadzono do
3
wód powierzchniowych 1,43 mln m ścieków.
3
Z miasta Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego odprowadzono łącznie 1,44 mln m
oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych.
W Lubaczowie funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków, która oczyszcza ścieki w oparciu
o technologię mechaniczno-biologicznego usuwania zanieczyszczeń metodą osadu czynnego,
z podwyższonym usuwaniem biogenów. Oczyszczone ścieki wprowadzane są do rzeki Lubaczówka
kolektorem prawobrzeżnym w km 51+750. W oczyszczalni oczyszczane są ścieki z miasta Lubaczowa
oraz miejscowości Opaka, Dąbków i Lisie Jamy. W powiecie lubaczowskim funkcjonuje 9 gminnych
i 4 zakładowe oczyszczalnie ścieków.
W grudniu 2009 r. została oddana do eksploatacji gminna oczyszczalnia ścieków w Narolu. Jest to
3
oczyszczalnia typu BIO-PAK o obciążeniu docelowym RLM 6000 i przepustowości 600 m /d.
Technologia oczyszczania ścieków oparta jest o metodę działania osadu czynnego niskoobciążonego.
Oczyszczone ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do rzeki Tanew w km 101+400.
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Na ryc. 9.2.1.2. przedstawiono lokalizację oczyszczalni ścieków na obszarze przygranicznym.

Ryc. 9.2.1.2. Oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach o RLM ≥2000 na obszarze przygranicznym
[9], [14], [16], [30]

Na ryc. 9.2.1.3 - 9.2.1.5. przedstawiono ilość ścieków oczyszczonych w poszczególnych
aglomeracjach powiatów (wg Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych) w 2009 r.

1%
1%
1%
3%
1%

2% 1%
1%

Przemyśl
Nienadowa
Medyka

1%

Żurawica
Trójczyce
Krzywcza
Orzechowce
Wyszatyce
Bircza
Stubno
Sierakośce

88%

Ryc. 9.2.1.3. Udział ścieków oczyszczonych w aglomeracjach powiatów przemyskich w 2009 r. [5], [16]
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Jarosław
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2%

Laszki

4%

Radymno

3%

Tuczempy
Pruchnik

5%

Rokietnica
Młyny

2%

Chłopice

1%

Zamiechów

2%

Kostków

3%

68%

Wierzbna
Wola Roźwienicka

Ryc. 9.2.1.4. Udział ścieków oczyszczonych w aglomeracjach powiatu jarosławskiego w 2009 r. [5], [16]
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Narol

14%
58%

Ryc. 9.2.1.5. Udział ścieków oczyszczonych w aglomeracjach powiatu lubaczowskiego w 2009 r. [5], [16]

9.2.2. ZAKŁADOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW
1.

2.

3.

4.

5.

Na terenie przygranicznym funkcjonuje 5 zakładowych oczyszczalni ścieków:
oczyszczalnia zakładowa typu TMB zarządzana jest przez przedsiębiorstwo „ASTRA S.A.
Warszawa Zakład w Przemyślu”, produkującego artykuły szkolno-biurowe. Oczyszczone ścieki
socjalno-bytowe i przemysłowe odprowadzane są do potoku Jawor lewobrzeżnego dopływu rzeki
3
Wiar. W 2009 r. z oczyszczalni do rzeki odprowadzono 7 354 m ścieków.
„Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. z Horyńca Zdroju eksploatuje urządzenia podczyszczające wody
pozabiegowe siarczkowo-siarkowodorowe, które odprowadzane są do potoku Glinianiec (dopływ
3
rzeki Sołotwa) w km 1+700. W 2009 r. odprowadzono 35 424 m wód pozabiegowych.
oczyszczalnia ścieków w Wielkich Oczach eksploatowana przez Dom Pomocy Społecznej dla
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do potoku Robak.
3
W 2009 r. do potoku odprowadzono 3 230 m ścieków.
oczyszczalnia ścieków pozabiegowych eksploatowana przez Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „BAJKA”. Oczyszczone ścieki odprowadzane są
za pośrednictwem rowu naturalnego do potoku Radrużka, który dopływa do Papierni w km 1+060.
3
W 2009 r. z oczyszczalni odprowadzono 6 812 m ścieków.
oczyszczalnia ścieków galwanicznych w Lubaczowie eksploatowana przez Zakład Wyrobów
Galanteryjnych Sp. z o.o. z Lubaczowa. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki
3
Zawadówka w km 40+300. W 2009 r. z oczyszczalni odprowadzono 2 737 m ścieków.
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9.2.3. KRAJOWY PROGRAM OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH
Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) jest instrumentem wdrażania
dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (1991). Zawiera wykaz
aglomeracji wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy
lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów
kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach do końca 2015 r.
Dzięki możliwości wykorzystania środków pomocowych UE, jak również funduszy ochrony
środowiska, przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska, część zadań ujętych
w KPOŚK zostało już zrealizowanych. Dzięki rozbudowie zbiorczych sieci kanalizacyjnych, z roku
na rok, coraz większe ilości ścieków trafiają na oczyszczalnie. W tab. 9.2.3.1. przedstawiono
charakterystykę aglomeracji ujętych w KPOŚK oraz ilości ścieków oczyszczonych z aglomeracji do wód
powierzchniowych w 2009 r.
)

Tab. 9.2.3.1. Charakterystyka aglomeracji ujętych w KPOŚK* oraz ilości ścieków oczyszczonych z aglomeracji do
wód powierzchniowych w 2009 r. [5], [9], [15], [16]

Lp.

Nazwa
aglomeracji/
oczyszczalni

Rodzaj
oczyszczalni

Przepustowość
średniodobowa
3
[m /d]

RLM
1)
aglomeracji

Ścieki
oczyszczone
3
[m /r]

Odbiornik
ścieków

13 511

1 048 569

rzeka Strwiąż

Powiat bieszczadzki
1.

Ustrzyki Dolne/
Ustrzyki Dolne

mechanicznobiologiczna

3 400

Miasto Przemyśl i powiat przemyski
2.

Przemyśl/
Przemyśl

podwyższone
usuwanie
biogenów

3.

Nienadowa/
Nienadowa

4.

Medyka/Medyka

5.
6.
7.
8.
9.

Żurawica/
Żurawica
Trójczyce/
Trójczyce
Krzywcza/
2)
Krzywcza
Orzechowce/
Orzechowce
Wyszatyce/
Wyszatyce

28 200

100 101

6 752 811

rzeka San

biologiczna

258

7 598

91 510

rzeka San

biologiczna

742

9 280

105 125

rzeka San

biologiczna

800

4 874

231 753

potok
Żurawianka

biologiczna

491

5 726

102 031

potok Rada

biologiczna

390

5 389

47 438

rzeka San

biologiczna

196

3 741

69 826

potok Rada

biologiczna

800

4 730

184 802

rzeka San

biologiczna

250

3 760

82 811

4 650

43 926

2 096

6 099

rzeka Wiar

10.

Bircza/Bircza

11.

Stubno/ Stubno

12.

Sierakośce/
Sierakośce

biologiczna

13.

Jarosław/
Jarosław

podwyższone
usuwanie
biogenów

14.

Wiązownica/
Wiązownica

15.

2)

biologiczna

220/500
200

2)

potok
Stupnica
kanał
Bucowski

Miasto Jarosław i powiat jarosławski
20 400

134 113

3 024 700

rzeka San

biologiczna

450

13 866

136 503

potok
Olchowiec

Święte/Święte

biologiczna

450

9 634

69 067

rzeka San

16.

Laszki/Laszki

biologiczna

350

7 250

39 470

potok
Laszkowski

17.

Radymno/
Radymno

biologiczna

500

5 938

110 080

potok Rada
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Lp.

Nazwa
aglomeracji/
oczyszczalni

Rodzaj
oczyszczalni

Przepustowość
średniodobowa
3
[m /d]

RLM
1)
aglomeracji

Ścieki
oczyszczone
3
[m /r]

Odbiornik
ścieków
rzeka San

18.

Tuczempy/
Tuczempy

biologiczna

900

8 342

239 442

19.

Pruchnik/Pruchnik

oczyszczalnia
3)
biologiczna

315

9 964

115 909

20.

Rokietnica/
Rokietnica

biologiczna

849

5 575

169 549

21.

Młyny/Młyny

budowa nowej

22.

Chłopice/Chłopice

biologiczna

200

2 661

72 882

potok Łęg
Rokietnicki

23.

Zamiechów/
Zamiechów

biologiczna

212

3 107

77 168

potok Młynka

24.

Kostków/Kostków

biologiczna

450

4 828

101 891

rzeka San

25.

Wierzbna/Wierzbna

biologiczna

300

3 892

111 415

26.

Wola Roźwienicka

biologiczna

724

7 988

153 254

4)

rzeka
Mleczka
Wschodnia
potok Łęg
Rokietnicki

2 723

potok
Przykopa
rzeka
Mleczka
Wschodnia

Miasto Lubaczów i powiat lubaczowski
27.
28.

Lubaczów/
Lubaczów
Cieszanów/
3)
Cieszanów

biologiczna

2 660

26 785

801 318

biologiczna

800

9 021

185 431

29.

Oleszyce/Oleszyce

biologiczna

254

6 695

108 052

30.

Załuże/Załuże

biologiczna

250

4 762

62 680

biologiczna

275

4 978

138 220

biologiczna

450

3 540

53 072

biologiczna

400

4 905

15 800

31.
32.
33.

Horyniec-Zdrój/
2)
Horyniec-Zdrój
Ruda Różaniecka/
Ruda Różaniecka
Stary Dzików/
5)
Stary Dzików

rzeka
Lubaczówka
rzeka
Brusienka
rzeka
Przerwa
rzeka Sołotwa
rzeka
Papiernia
potok
Różanka
potok
Jasienica

34.

Narol/Narol

biologiczna

600

7 422

6 832

rzeka Tanew

35.

Wielkie Oczy/
Wielkie Oczy

budowa nowej
oczyszczalni

430

5 105

-

-

*) KPOŚK – Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
1) RLM - równoważna liczba mieszkańców aglomeracji według rozporządzenia ustanawiającego aglomerację.
2) planowana rozbudowa.
3) oczyszczalnia nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 15000 RLM.
4) oczyszczalnia wymagająca modernizacji ze względu na jakość odprowadzanych ścieków.
5)oczyszczalnia jest w trakcie modernizacji.

10. GOSPODARKA ODPADAMI
Utrzymanie na właściwym poziomie porządku i czystości w gminach reguluje ustawa o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (1996). Ustawa Prawo ochrony środowiska (2001), nakazuje wykonanie
Programów Gospodarki Odpadami na wszystkich szczeblach samorządowych. Gminy uchwalają
program dla własnego terenu, uwzględniając potrzeby lokalne, współpracują w tym zakresie z Gminami
sąsiednimi. Koordynacja międzygminna jest bardzo ważna, gdyż wymaga spojrzenia na ochronę
środowiska bardziej kompleksowo.
Bardzo ważnymi działaniami zostały objęte składowiska odpadów, co do których na mocy
dyrektywy 1999/31/WE (w sprawie składowisk odpadów, 1999) oraz ustawy o odpadach (2001), zostały
uruchomione procedury w sprawie konieczności dostosowania składowisk odpadów do wymagań
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określonych prawem. W wyniku powyższych postępowań na terenie przygranicznym zamkniętych
zostało 15 składowisk odpadów w miejscowościach Brzegi Dolne, Lipie, Cieszanów, Duńkowiczki,
Fredropol, Horyniec Zdrój, Jarosław, Krzywcza, Lubaczów, Młyny (tylko trzecia komora), Nienadowa,
Olszany, Rozbórz Okrągły, Siedliska (pola lagunowe) oraz Stubno. Składowisko w miejscowości Futory
zostało przeznaczone do dostosowania. 4 składowiska spełniają wymagania dyrektywy (Młyny, Narol,
Przemyśl, Wólka Pełkińska).
Na ryc. 10.1. przedstawiono dostosowanie do wymogów prawa składowisk z obszaru przygranicznego.

składow iska spełniające w ymagania
składow iska przeznaczone do dostosow ania
składow iska przeznaczone do zamknięcia i rekultyw acji
20%

5%
75%

Ryc. 10.1. Bilans postępu procedur dostosowawczych składowisk odpadów na terenie przygranicznym do
wymogów dyrektywy 1999/31/WE [15], [16]

Kolejnym obowiązkiem władz gminnych jest uchwalanie Gminnych Programów Gospodarki
Odpadami zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o odpadach (2001). Programy mają służyć
osiągnięciu celów polityki ekologicznej państwa oraz realizacji zasad gospodarowania odpadami;
zapobieganie powstawania odpadów, ograniczanie ilości odpadów oraz ograniczenie ich negatywnego
oddziaływania na środowisko, zapewnienie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Ponadto
opracowywanie Programów ma na celu stworzenie krajowej sieci instalacji i urządzeń do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów.
Na terenie przygranicznym wszystkie gminy, oprócz Medyki, posiadają opracowane plany
gospodarowania odpadami.
W 2009 r. na terenie obszaru przygranicznego wytworzono łącznie 58 875,78 Mg odpadów
komunalnych.
Na ryc. 10.2-10.5 przedstawiono ilości odpadów wytworzonych w poszczególnych powiatach
w rozbiciu na gminy.

6614,06

7000
6000

Mg

5000
4000
3000

262,15

0

Ustrzyki
Dolne

236,61

Lutowiska

1000

Czarna

2000

Ryc. 10.2. Ilość wytworzonych odpadów w gminach powiatu bieszczadzkiego w 2009 r. [15]
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2500

2320,75

2000

Mg

1500
1000

876,42
627,11

500

678,89

521,62
261,19

575,37

346,85
118,94

89,72

Żurawica

Stubno

Orły

Medyka

Krzywcza

Krasiczyn

Fredropol

Dubiecko

Bircza

Przemyśl

0

Ryc. 10.3. Ilość wytworzonych odpadów w gminach powiatu przemyskiego ziemskiego w 2009 r. [16]

14000

13144,79

12000

8000
6000
1911,33
1565,51

650,71

409,39

310,89

542

549

1022

Rokietnica

928,5

Pruchnik

2000

Pawłosiów

4000

Laszki

Mg

10000

444,62

Wiązowica

Roźwienica

Chłopice

Radymno

miejska
Radymno

Jarosław

miejska
Jarosław

0

Ryc. 10.4. Ilość wytworzonych odpadów w gminach powiatu jarosławskiego w 2009 r. [16]
2000

1842,81

1500

Mg

1059,5
1000

781
464,76

500

291,52
219,32

136,2

Oleszyce

Wielkie
Oczy

Stary
Dzików

Narol

HoryniecZdrój

Lubaczów

miejska
Lubaczów

0

Ryc. 10.5. Ilość wytworzonych odpadów w gminach powiatu lubaczowskiego w 2009 r. [16]
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Ustawa o odpadach (2001) zobowiązuje gminy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.
Zbiórka selektywna odpadów w gminach prowadzona jest jako tzw. selekcja workowa lub selekcja
kontenerowa. Selekcja workowa polega na zbieraniu odpadów do specjalnie oznakowanych,
dostarczonych przez odbiorcę odpadów, worków plastikowych.
Odpady niebezpieczne mogą być składowane wyłącznie na przeznaczonych do tego celu
składowiskach.
W 2009 r. na terenie obszaru przygranicznego zebrano łącznie 2 972,9 Mg odpadów
wyselekcjonowanych.
W tab. 10.1. oraz na ryc. 10.6-10.9 zestawiono dane dotyczące selektywnej zbiórki odpadów na
obszarze przygranicznym w 2009 r.
Tab. 10.1. Ilość i rodzaj wyselekcjonowanych odpadów w 2009 r. na obszarze przygranicznym [15], [16]
Zebrane odpady wyselekcjonowane w Mg [ton]
ogółem

szkło

makulatura

tworzywa
sztuczne

zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

odpady
wielko
gabarytowe

metale

inne

464,5

268,0

70,4

99,5

0,0

0,0

26,6

0,0

przemyski
grodzki i
ziemski

1 087,1

445,7

380,5

108,7

32,6

10,8

10,1

98,7

jarosławski

1 002,4

591,4

140,3

190,5

50,1

10,0

9,9

10,0

lubaczowski

418,9

209,4

94,2

98,5

16,2

0,6

0,0

0,0

Powiat

bieszczadzki

6%

21%

szkło
makulatura
58%

tworzywa sztuczne
metale

15%

Ryc. 10.6. Wyselekcjonowane odpady komunalne w powiecie bieszczadzkim w 2009 r. [15]
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1%
szkło

3%
1%

9%

makulatura
tworzywa sztuczne

10%
41%

metale
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny

35%

odpady wielkogabarytowe
pozostałe

Ryc. 10.7. Wyselekcjonowane odpady komunalne w powiatach przemyskich w 2009 r. [16]
1% 1%
1%

szkło

5%

makulatura
tworzywa sztuczne
19%

metale
59%

zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
odpady wielkogabarytowe

14%

pozostałe

Ryc. 10.8. Wyselekcjonowane odpady komunalne w powiecie jarosławskim w 2009 r. [16]
4%

szkło
makulatura

24%

tworzywa sztuczne
50%
zużyty sprzęt elektryczny i
elektroniczny
22%

odpady wielkogabarytowe

Ryc. 10.9. Wyselekcjonowane odpady komunalne w powiecie lubaczowskim w 2009 r. [16]
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10.1. SKŁADOWISKA ODPADÓW NA OBSZARZE PRZYGRANICZNYM
Na obszarze przygranicznym funkcjonuje 5 składowisk, na których składowane są odpady
komunalne. Jedno z nich posiada wydzieloną komorę do składowania odpadów niebezpiecznych.
Na ryc. 10.1.1. przedstawiono rozmieszczenie składowisk odpadów na obszarze przygranicznym.

Ryc. 10.1.1. Składowiska odpadów na obszarze przygranicznym [14], [16]

10.1.1. SKŁADOWISKO ODPADÓW W PRZEMYŚLU
Składowisko odpadów w Przemyślu przy ul. Piastowskiej 22 zarządzane jest przez Zakład Usług
Komunalnych w Przemyślu. Składa się z siedmiu kwater do składowania odpadów, w tym czterech
czynnych i trzech rezerwowych. Powierzchnia kwater bieżącego składowania wynosi 3,76 ha, a ich
3
pojemność 600 000 m (480 000 Mg). Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane i spełnia wymogi
określone przepisami prawa. Odcieki ze składowiska odprowadzane są do zbiornika retencyjnego,
z którego po napowietrzaniu trafiają rurociągiem do kanalizacji miejskiej. Na składowisku prowadzi się
segregację złomu, tworzyw sztucznych, szkła oraz makulatury. Butelki plastikowe typu PET są
belowane i magazynowane a papier jest prasowany w pakiety. Tak przygotowane odpady trafiają do
odzysku wtórnego.
W ramach zadań inwestycyjnych przy składowisku planowana jest budowa instalacji mechaniczno
-biologicznego przetwarzania odpadów.
W 2009 r. na składowisku odpadów w Przemyślu unieszkodliwiono poprzez składowanie
30 377,32 Mg odpadów, w tym 28 359,56 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych
oraz 2 017,76 Mg innych odpadów. Prowadzone badania na terenie składowiska w ramach monitoringu
oraz prowadzone kontrole WIOŚ nie wykazują negatywnego oddziaływania na środowisko.
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Ryc. 10.1.1.1. Odpady segregowane i pakietowane,
2008 r. [16]

Ryc. 10.1.1.2. Praca kompaktora na składowisku
odpadów w Przemyślu, 2006 r. [16]

10.1.2. SKŁADOWISKO ODPADÓW W MŁYNACH
Składowisko odpadów w Młynach (powiat jarosławski) zarządzane jest przez Zakład Gospodarki
Komunalnej Gminy Radymno z siedzibą w Skołoszowie. Składa się z 3 czynnych kwater, w tym jednej
przeznaczonej na składowanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Całkowita pojemność
3
3
składowiska wynosi 907 825 m . Pojemność wydzielonej kwatery na azbest wynosi 38 309 m .
Składowisko spełnia określone wymagania do prawidłowej eksploatacji oraz posiada pozwolenie
zintegrowane.
W ramach zadań inwestycyjnych planuje się rozbudowę składowiska odpadów oraz budowę
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Młynach. Na składowisku w 2009 r. zdeponowano łącznie
29 489,61 Mg odpadów, w tym 17,1 Mg odpadów azbestowych. Od 2002 do 2009 r. na składowisku
zdeponowano łącznie 1 722,93 Mg odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.
Prowadzone kontrole WIOŚ potwierdzają prawidłową eksploatację składowiska.

10.1.3. SKŁADOWISKO ODPADÓW W NAROLU
Składowisko odpadów w Narolu zarządzane jest przez Miasto i Gminę Narol. Powierzchnia
2
składowiska wynosi 8 080,5 m , pojemność wynosi 15 986,46 Mg. Składowisko posiada półmetrowe
uszczelnienie z gliny oraz dodatkowe uszczelnienie wykonane z folii PEHD o grubości 2 mm.
Składowisko spełnia wymagania techniczne w zakresie ochrony środowiska. Nieprawidłowości
w użytkowaniu składowiska, jakie wykazała kontrola WIOŚ w 2009 r., dotyczyły niedostatecznego
przykrywania deponowanych odpadów warstwą inertną oraz braków w badaniach monitoringowych
za 2008 r.
W 2009 r. na składowisku odpadów w Narolu unieszkodliwiono poprzez składowanie 1 053,7 Mg
odpadów.

10.1.4. SKŁADOWISKO ODPADÓW W WÓLCE PEŁKIŃSKIEJ
Składowisko odpadów w Wólce Pełkińskiej zarządzane jest przez Zakład Komunalny Gminy
3
Jarosław. Objętość kwatery do składowania odpadów wynosi 25 296 m . Składowisko jest
uszczelnione, posiada wagę, brodzik dezynfekujący, drenaż, studzienkę zbiorczą na odcieki
oraz instalację odgazowującą.
W 2009 r. na składowisku odpadów w Wólce Pełkińskiej unieszkodliwiono poprzez składowanie
1 180,5 Mg odpadów.

10.1.5. SKŁADOWISKO ODPADÓW W FUTORACH
Składowisko odpadów w Futorach zarządzane jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Oleszycach. Obecnie jest w trakcie modernizacji i przystosowywania pod kątem wymogów ochrony
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środowiska. W 2009 r. przeprowadzono szereg prac technicznych, m.in. uszczelniono dno składowiska,
wyposażono w wagę najazdową wraz budynkiem dla taksatora, brodzik dezynfekcyjny dla pojazdów,
2 studnie odgazowujące, 3 piezometry do prowadzenia monitoringu wód podziemnych oraz zbiornik
3
odcieków o pojemności 60 m i studnię pośrednią, z której odcieki będą przepompowywane
3
do zbiornika odcieków. Łączna pojemność użytkowa komór docelowo będzie wynosiła 16 875 m , w tym
3
komora do składowania odpadów komunalnych o pojemności 12 675 m oraz komora do składowania
3
odpadów azbestowych o pojemności 4 200 m .
W 2009 r. na składowisku odpadów w Futorach unieszkodliwiono poprzez składowanie 136,2 Mg
odpadów.

11. PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA
11.1. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Na obszarze przygranicznym, obejmującym tereny powiatów: bieszczadzkiego, przemyskiego,
jarosławskiego i lubaczowskiego, prowadzony jest monitoring wód powierzchniowych w ramach
systemu Państwowego Monitoringu Środowiska, oparty na zasadach określonych w Ramowej
Dyrektywie Wodnej (2000) i przetransponowanych do ustawy Prawo wodne (2001). Sposób
prowadzenia monitoringu, badań i oceny stanu wód określony został w rozporządzeniach Ministra
Środowiska.
Od 2007 r. monitoring wód powierzchniowych w Polsce realizowany jest w oparciu o wyznaczone
jednolite części wód, stanowiące oddzielne i znaczące elementy wód powierzchniowych (np. jezioro,
zbiornik, strumień, rzeka, kanał, część strumienia, część rzeki lub kanału).
Na obszarze przygranicznym, w cyklu wodnym 2007-2009, badania monitoringowe ukierunkowane
były głównie na:
1. ocenę stanu ekologicznego i chemicznego wód,
2. ocenę zagrożenia wód eutrofizacją ze źródeł komunalnych,
3. identyfikację jakości wód w zależności od aktualnego ich przeznaczenia:
3.1. badania dla oceny jakości wód według kryteriów ich przydatności do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia,
3.2. badania dla oceny jakości wód według kryteriów ich przydatności do bytowania ryb
w warunkach naturalnych.
Badania wód powierzchniowych prowadzone są cyklicznie w trzech rodzajach sieci pomiarowych:
1. monitoring diagnostyczny; zadaniem jest spójny i kompleksowy przegląd stanu wód na każdym
obszarze dorzecza, dzięki któremu możliwe będzie sklasyfikowanie wszystkich części wód
powierzchniowych,
2. monitoring operacyjny w punktach operacyjnych, w jednolitych częściach wód zagrożonych
nieosiągnięciem dobrego stanu wód, służący kontroli zmian ich stanu,
3. monitoring operacyjny w punktach celowych służący przede wszystkim ocenie stopnia spełniania
wymagań określonych dla jednolitych części wód w zależności od ich przeznaczenia.
Dla każdego rodzaju monitoringu w rozporządzeniach Ministra Środowiska określone są odrębne
zakresy wskaźników jakości badanych w punktach pomiarowo-kontrolnych oraz częstotliwości poboru
próbek wody. Jeden punkt pomiarowo-kontrolnym może być elementem kilku sieci pomiarowych.
W 2009 r. sieć monitoringu wód powierzchniowych na obszarze przygranicznym tworzyło
20 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych w 17 jednolitych częściach wód rzecznych
(tab. 11.1.1.). Rzeki przebadane zostały w 4 punktach monitoringu diagnostycznego i 19 punktach
monitoringu operacyjnego, w tym w 14 punktach operacyjnych i 10 punktach celowych. W ramach
monitoringu operacyjnego, w punktach operacyjnych celowych, wykonane zostały badania:
1. wód użytkowych pozyskiwanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
2. wód będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
3. wód granicznych na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polską a Ukrainą.
Na ryc. 11.1.1. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód
powierzchniowych na terenie przygranicznym w 2009 r.
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Tab. 11.1.1. Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych na obszarze
przygranicznym w 2009 r. [32]
Lp.

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Km
rzeki

Kod jednolitej
części wód
powierzchniowych

Nazwa jednolitej części
wód powierzchniowych

Program badań
w 2009 r.

DORZECZE WISŁY
Zlewnia nr 221: SAN DO OSŁAWY
1.

San-Rajskie

352,0

San od Wołosatego
do zbiornika Solina

Drohobyczka1,4 Drohobyczka
Chałupki
Zlewnia nr 223: SAN OD OSŁAWY DO WIARU
San od zbiornika
3. San-Krasice
188,9
Myczkowce do Wiaru
San od zbiornika
4. San-Ostrów
169,5
Myczkowce do Wiaru
Zlewnia nr 224: WIAR
Wiar od Sopotnika
5. Wiar-Sierakośce
22,5
do granicy państwa
Wiar od granicy państwa
6. Wiar-Przemyśl
1,1
do ujścia
Zlewnia nr 225: SAN OD WIARU DO WISŁOKA
San od Wiaru do Wisłoka
7. San-Hurko
156,6
bez Wisłoka
8. Wisznia-Gaje
8,2 Wisznia
San od Wiaru do Wisłoka
9. San-Radymno
134,4
bez Wisłoka
10. Rada-Radymno1
0,55 Rada
11. Wyrwa-Kąty
4,0 Potok Olchowiec
12. Szkło-Budzyń
32,5 Szkło
Lubaczówka od granicy
Lubaczówka13.
62,0 państwa do ujścia z Sołotwą
Budomierz
od Papierni
Szewnia-Leżachów14.
0,5 Szewnia
Osada
San od Wiaru do Wisłoka
15. San-Ubieszyn
99,4
bez Wisłoka
Zlewnia nr 226: WISŁOK
Jodłówka16.
4,2 Jodłówka
Czudowice
Zlewnia nr 228: TANEW
17. Jasienica-Cewków
3,4 Wirowa do Kaflew
2.

PLRW200014221199

MDRW

PLRW200012223569

MORW, MOEURW,
MORYRW

PLRW200015223999

MORW, MOEURW,
MORYRW

PLRW200015223999

MORW, MOPIRW

PLRW20009224571

MDRW, MORW,
MOEURW

PLRW2000922499

MORW

PLRW2000192259

MORW, MOEURW

PLRW20001922599

MOIN, MORYRW
MDRW, MORW,
MOEURW, MOPIRW
MORW, MOEURW
MORW, MOEURW
MOINRW

PLRW2000192259
PLRW200016225329
PLRW200017225589
PLRW200019225499
PLRW200019225699

MDRW, MORW,
MOEURW

PLRW200017225729

MORW, MOEURW

PLRW2000192259

MORW

PLRW2000162268849 MORYRW
PLRW200016228232

MORYRW
MORW, MOEURW,
MORYRW

18. Tanew-Narol

98,3 Tanew do Wołnianki

PLRW20007228169

Wirowa-Stary
19.
Lubliniec

Tanew od Złotej Nitki do
ujścia z Wirową od Kaflew,
13,4
Ładą od Osy oraz Czarną
Ładą od Braszczki

PLRW20001922899

MORYRW

69,4 Rata od źródeł do granic RP

PLRW20007266123

MDRW, MORW,
MOEURW

Zlewnia nr 266: BUG
20. Rata-Prusie

Numer zlewni wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski
Kody programów badawczych:
MDRW - monitoring diagnostyczny na rzekach,
MORW - monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na rzekach,
MOEURW - monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na rzekach (ocena stopnia eutrofizacji
ze źródeł komunalnych),
MOPIRW - monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach rzecznych wyznaczonych do
zaopatrzenia ludności w wodę pitną,
MORYRW - monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach rzecznych wyznaczonych do
bytowania ryb w warunkach naturalnych,
MOINRW - monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach rzecznych wyznaczonych do
polsko-ukraińskiego monitoringu wód granicznych.
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Ryc. 11.1.1. Punkty pomiarowo-kontrolne (ppk) monitoringu wód powierzchniowych na terenie przygranicznym
w 2009 r. [31], [32]

11.1.1. OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD RZECZNYCH
Podstawą do sporządzenia oceny stanu wód jest rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji
jednolitych części wód powierzchniowych (2008).
Dla jednolitych części wód powierzchniowych badanych w ramach monitoringu diagnostycznego
ocena stanu wód wykonywana jest na podstawie klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego.
W przypadku części wód objętych monitoringiem operacyjnym zakres ocenianych wskaźników
biologicznych, fizykochemicznych i/lub chemicznych jest mniejszy i zależy od presji oddziaływujących
na daną część wód.
Klasyfikacja stanu ekologicznego oparta jest na wynikach badań elementów biologicznych,
fizykochemicznych oraz substancji szczególnie szkodliwych i polega na przyporządkowaniu jednolitej
części wód do jednej z pięciu klas jakości. Podstawowe znaczenie w klasyfikacji mają elementy
biologiczne, charakteryzujące występowanie w wodach różnych zespołów organizmów. Do klasyfikacji
stanu ekologicznego wód w 2009 r. wykorzystane zostały właściwe dla danego typu wód elementy
biologiczne: fitobentos, fitoplankton (chlorofil „a”) dla dużych rzek nizinnych oraz makrofity dla wód
nizinnych.
Na podstawie wyników badań uzyskanych przez WIOŚ w 2009 r. dokonano klasyfikacji stanu
ekologicznego 11 jednolitych części wód powierzchniowych na obszarze przygranicznym. O wyniku
klasyfikacji zadecydowały elementy biologiczne. W 3 jednolitych częściach wód: San od Wołosatego do
zbiornika Solina, Wiar od granicy państwa do ujścia oraz San od Wiaru do Wisłoka (bez Wisłoka) stan
ekologiczny został oceniony jako dobry (II klasa). W pozostałych klasyfikowanych 8 częściach wód stan
ekologiczny określony został jako umiarkowany (III klasa).
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Stan chemiczny jednolitych części wód powierzchniowych określany jest na podstawie wskaźników
chemicznych charakteryzujących występowanie substancji priorytetowych i innych substancji
zanieczyszczających, wymienionych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych
części wód powierzchniowych (2008). W częściach wód na obszarze przygranicznym, w których
realizowany był w 2009 r. monitoring diagnostyczny, ocenie poddano 23 wskaźniki chemiczne.
W dwóch częściach wód badanych w ramach monitoringu operacyjnego ocenie poddano wybrane
substancje chemiczne.
Stan chemiczny w jednolitej części wód San od Wołosatego do zbiornika Solina oceniony został,
jako poniżej dobrego ze względu na ponadnormatywne stężenie sumy wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu. W pozostałych częściach
wód stan chemiczny oceniono jako dobry.
Ogólny stan wód ocenia się porównując wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego z wynikami
klasyfikacji stanu chemicznego. W ocenie ogólnej decyduje gorszy ze stanów. Ocena za 2009
r.wykazała stan zły następujących części wód:
1. San od Wołosatego do zbiornika Solina,
2. Wiar od Sopotnika do granicy państwa,
3. San od zbiornika Myczkowce do Wiaru,
4. Rata od źródeł do granic RP.
W tab. 11.1.1.1. przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, stanu chemicznego oraz
stanu wód jednolitych części wód powierzchniowych na terenie przygranicznym w 2009 r. Stan
ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych przedstawiono na ryc. 11.1.1.1.

Ryc. 11.1.1.1. Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części wód na obszarze przygranicznym
w 2009 r. [31], [32]
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Tab. 11.1.1.1. Klasyfikacja stanu ekologicznego, stanu chemicznego i stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie przygranicznym w 2009 r. [32]
Klasyfikacja elementów jakości wód

3. Zasolenie

4. Zakwaszenie

5. Substancje
biogenne

razem (1-5)

Substancje
szczególnie
szkodliwe

San od Wołosatego do zbiornika Solina
PLRW200014221199
Drohobyczka
2.
PLRW200012223569
San od zbiornika Myczkowce do Wiaru
3.
PLRW200015223999
Wiar od Sopotnia do granicy państwa
4.
PLRW20009224571
Wiar od granicy państwa do ujścia
5.
PLRW2000922499
Rada
6.
PLRW200016225329
Potok Olchowiec
7.
PLRW200017225589
Szewnia
8.
PLRW200017225729
San od Wiaru do Wisłoka bez Wisłoka
9.
PLRW2000192259
Tanew do Wołnianki
10.
PLRW20007228169
Rata od źródeł do granic RP
11.
PLRW20007266123
1.

2. Warunki tlenowe

Lp.

Nazwa i kod
jednolitej części
wód powierzchniowych (jcw)

1. Stan fizyczny

Elementy fizykochemiczne

San-Rajskie

II

II

II

I

I

II

II

dobry

DrohobyczkaChałupki

III

II

II

I

I

II

II

San-Ostrów

III

II

II

I

I

I

II

dobry

umiarkowany

dobry

zły

Wiar-Sierakośce

III

II

II

I

I

II

II

dobry

umiarkowany

dobry

zły

Wiar-Przemyśl

II

I

I

I

I

II

II

dobry

Rada-Radymno1

III

I

II

II

I

II

II

umiarkowany

Wyrwa-Kąty

III

I

II

I

I

II

II

umiarkowany

Szewnia-LeżachówOsada

IV

I

II

I

I

II

II

słaby

San-Ubieszyn

I

I

II

I

I

II

II

dobry

dobry

Tanew-Narol

III

II

II

I

I

II

II

Rata-Prusie

III

II

II

I

I

I

II

dobry

zły

Nazwa
punktu
pomiarowokontrolnego

Elementy
biologiczne

Stan
ekologiczny

Stan
chemiczny

Stan
wód

dobry

poniżej
dobrego

zły

umiarkowany

dobry

dobry
umiarkowany

dobry

umiarkowany

jednolita część wód objęta monitoringiem diagnostycznym
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Ryc. 11.1.1.2. Rzeka Wiar, punkt pomiarowo-kontrolny, m. Sierakośce, 2008 r. [16]

11.1.2. OCENA EUTROFIZACJI WÓD W LATACH 2007-2009
Ustawa Prawo wodne (2001) definiuje proces eutrofizacji jako wzbogacanie wody biogenami,
w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz
wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych
stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. Związki biogenne mogą być
dostarczane do wód ze źródeł komunalnych wraz ze ściekami lub ze źródeł rolniczych (spływy
powierzchniowe, nawożenie).
Wzrost stężenia związków biogennych w wodach powierzchniowych wpływa niekorzystnie na stan
elementów biologicznych i fizykochemicznych, co w efekcie może prowadzić do nieosiągnięcia dobrego
stanu ekologicznego wód. Tak więc ocena eutrofizacji wód zawarta jest w ocenie stanu ekologicznego
wód. Woda zanieczyszczona, wykazująca cechy eutrofizacji nie osiąga stanu dobrego.
Na mocy przepisów unijnych (Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG (1991) i dyrektywa dotycząca
oczyszczania ścieków komunalnych 91/271/EWG (1991)) państwa członkowskie Wspólnoty
Europejskiej mają obowiązek wyznaczyć obszary wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu oraz
obszary wrażliwe na eutrofizację ze źródeł komunalnych i rolniczych.
Decyzją krajowych władz wodnych wszystkie jednolite części wód na obszarze kraju zostały
uznane za zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Po roku 2015 Polska będzie zobowiązana
wyznaczyć obszary wrażliwe na eutrofizację, zgodnie z zasadami określonymi w dyrektywie
91/271/EWG.
Na podstawie przeprowadzonej w latach 2004 i 2008 oceny zagrożenia wód zanieczyszczeniem
związkami azotu ze źródeł rolniczych Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie uznał,
że w regionie wodnym Górnej Wisły i regionie wodnym Dniestru zagrożenie takie nie występuje.
W związku z tym nie ma potrzeby wyznaczania stref wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu.
Ocena zagrożenia wód eutrofizacją na obszarze województwa podkarpackiego wykonana została
na podstawie wyników badań monitoringowych z lat 2007-2009 i w oparciu o „Wytyczne do oceny
eutrofizacji wód za 2007-2009”, opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Celem
oceny było jedynie zidentyfikowanie występowania zjawiska eutrofizacji, bez wskazywania jej źródeł
(komunalne lub rolnicze). Ocenę wykonano w punktach pomiarowo-kontrolnych oraz w jednolitych
częściach wód powierzchniowych.
Na obszarze przygranicznym zjawisko eutrofizacji zbadane zostało w 24 punktach pomiarowokontrolnych i w 16 jednolitych częściach wód powierzchniowych. Badania wykonane zostały w zakresie:
1. elementów biologicznych właściwych dla typu wód (chlorofil „a” lub fitobentos),
2. wskaźników fizykochemicznych, charakteryzujących zanieczyszczenia organiczne i substancje
biogenne.
W przypadku braku wyników dla wskaźników biologicznych o ocenie decydowały wskaźniki
fizykochemiczne.
Występowanie eutrofizacji stwierdzono w 54% punktów pomiarowo-kontrolnych oraz w 60%
zbadanych jednolitych częściach wód na obszarze przygranicznym. Najczęściej wskaźnikiem
decydującym o eutrofizacji wód był wskaźnik biologiczny - fitobentos.
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Wyniki oceny eutrofizacji w punktach pomiarowo-kontrolnych i jednolitych części wód
powierzchniowych na obszarze przygranicznym zestawione zostały w tab. 11.1.2.1. i tab. 11.1.2.2.
Punkty pomiarowo-kontrolne na monitorowanych rzekach obszaru przygranicznego, w których
analizowane było zjawisko eutrofizacji, przedstawiono na ryc. 11.1.2.1.
Tab. 11.1.2.1. Ocena eutrofizacji w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu rzek na obszarze przygranicznym
w latach 2007-2009 [32]

18.

PLRW200019225699

19.

PLRW200019225699

20.

PLRW200017225729

21.

PLRW20007228169

22.

PLRW20001922899

23.
24.

PLRW20007266123
PLRW9000127691

T

eutrofizacja

OGÓLNA OCENA
EUTROFIZACJI

PLRW200019225699

Fosforany (mg PO4/l)

17.

Fosfor ogólny (mg P/l)

PLRW20009224571
PLRW2000922499
PLRW2000922499
PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW2000192259
PLRW200019225299
PLRW200019225299
PLRW200016225329
PLRW200019225499
PLRW200017225589

Azot ogólny (mg N/l)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Azot azotanowy
(mg N-NO3/l)

PLRW200012223569

Azot Kjeldahla mg N/l)

5.

Azot amonowy
(mg N-NH4/l)

PLRW200014221199
PLRW200015223999
PLRW200015223999
PLRW200015223999

Ogólny węgiel
organiczny (mg C/l)

1.
2.
3.
4.

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

BZT5 (mgO2/l)

Kod jednolitej części
wód
powierzchniowych

Fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO)

Lp.

Chlorofil a (µg/l)

Ocena poszczególnych wskaźników jakości wód

San-Rajskie
San-Krasice
San-Krasiczyn
San-Ostrów
DrohobyczkaChałupki
Wiar-Sierakośce
Wiar-Stanisławczyk
Wiar-Przemyśl
San-Hurko
San-Radymno
San-Ubieszyn
Wisznia-Gaje
Wisznia-Michałówka
Rada-Radymno1
Szkło-Budzyń
Wyrwa-Kąty
LubaczówkaBudomierz
LubaczówkaSzczutków
LubaczówkaManasterz
Szewnia-LeżachówOsada
Tanew-Narol
Wirowa-Stary
Lubliniec
Rata-Prusie
Strwiąż-Krościenko

-

N
T
-

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N

N
N
N
N

N
T
N
N

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

N
N
-

T
N
N
T
N
T
T

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
T
N
N

T
N
N
N
N
N
T
N
T
N
T

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

-

T
-

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

T
N

N

brak eutrofizacji

-

wskaźnik niebadany

Tab. 11.1.2.2. Ocena eutrofizacji w jednolitych częściach wód powierzchniowych na obszarze przygranicznym
w latach 2007-2009 [32]

N

N

N

N

N

N

OGÓLNA OCENA
EUTROFIZACJI

Fosforany (mg PO4/l)

N

Fosfor ogólny (mg P/l)

N

Azot ogólny (mg N/l)

N

Ogólny węgiel
organiczny (mg C/l)
Azot amonowy
(mg N-NH4/l)

-

Azot azotanowy
(mg N-NO3/l)

San od Wołosatego do zbiornika
Solina

Azot Kjeldahla mg N/l)

PLRW200014221199

Nazwa jednolitej
części wód powierzchniowych

BZT5 (mg O2/l)

1.

Kod jednolitej
części wód
powierzchniowych

Fitobentos (wskaźnik
okrzemkowy IO)

Lp.

Chlorofil a (µg/l)

Ocena poszczególnych wskaźników jakości
wód

N

41

2.

PLRW200015223999

3.

PLRW200012223569

San od zbiornika Myczkowce
do Wiaru

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

PLRW20009224571

Drohobyczka
Wiar od Sopotnika do granicy
państwa

5.

PLRW2000922499

Wiar od granicy państwa do ujścia

-

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

6.

PLRW2000192259

San od Wiaru do Wisłoka bez Wisłoka

N

-

N

N

N

N

N

N

N

N

N

7.

PLRW200019225299

Wisznia

-

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

8.

PLRW200016225329

Rada

-

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

9.

PLRW200019225499

Szkło od granicy państwa do ujścia

-

-

N

N

N

N

N

N

N

N

N

10.

PLRW200017225589

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

4.

PLRW200019225699

Potok Olchowiec
Lubaczówka od granicy państwa
do ujścia Sołotwą od Papierni

12.

PLRW200017225729

Szewnia

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

13.

PLRW20007228169

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

-

T

N

N

N

N

N

N

N

T

T

11.

PLRW20001922899

Tanew do Wołnianki
Tanew od Złotej Nitki do ujścia
z Wirową od Kaflew, Ładą od Osy
oraz Czarną Ładą od Braszczki

15.

PLRW20007266123

Rata od źródeł do granic RP

-

T

N

N

N

N

N

N

N

N

T

16.

PLRW9000127691

Strwiąż do granicy Państwa

-

-

N

N

N

N

N

N

N

N

N

14.

T

eutrofizacja

N

brak eutrofizacji

-

wskaźnik niebadany

Ryc. 11.1.2.1. Ocena eutrofizacji wód w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych
na obszarze przygranicznym w latach 2007-2009 [31], [32]
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11.1.3. OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH WYKORZYSTYWANYCH
DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO SPOŻYCIA
Monitoring wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
prowadzony był na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (2002).
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia monitoringu oraz oceny badanych wód
powierzchniowych, a także określa 3 kategorie klasyfikacji wód ujmowanych do picia.
W strefie przygranicznej badaniami objęto wody rzeki San w dwóch punktach pomiarowo kontrolnych: San - Ostrów oraz San - Radymno.

Ryc. 11.1.3.1. Rzeka San, poniżej ujęcia wody dla miasta Przemyśla, 2009 r. [16]

Wody powierzchniowe w badanych punktach pomiarowo-kontrolnych nie spełniały wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę pitną.
Jakość monitorowanych wód dyskwalifikowały przede wszystkim wskaźniki bakteriologiczne, natomiast
wskaźniki fizyko-chemiczne odpowiadały kategorii A3.
Jakość wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia w 2009 r. przedstawiono w tab. 11.1.3.1.
Tab. 11.1.3.1. Jakość wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną
do spożycia w 2009 r. [16], [32]

Lp.

Nazwa
jednolitej
części wód
powierzchnio
wych

Kod jednolitej
części wód
powierzchnio
wych

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Km
biegu
rzeki

1.

San od
zbiornika
Myczkowce do
Wiaru

PLRW200015
223999

San-Ostrów

2.

San od Wiaru
do Wisłoka
bez Wisłoka

PLRW200019
2259

San-Radymno

Kategoria jakości wody wg
wskaźników:

Wskaźniki
decydujące
o kategorii
jakości wody

fizykochemicznych

bakteriolo
-gicznych

170,0

A3

poza
kategorią

liczba bakterii
grupy coli typu
kałowego

134,4

A3

poza
kategorią

liczba bakterii
grupy coli typu
kałowego

11.1.4. OCENA PRZYDATNOŚCI WÓD DO BYTOWANIA RYB W WARUNKACH
NATURALNYCH
Sposób prowadzenia monitoringu oraz ocenę przydatności wód przeznaczonych do bytowania ryb
określa rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące
środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (2002). Na terenie przygranicznym w 2009 r.
prowadzono monitoring przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych
w 7 wytypowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej jednolitych częściach wód. Badania
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wykazały, że wszystkie objęte monitoringiem części wód nie spełniały wymagań dla bytowania ryb
łososiowatych i karpiowatych. Wskaźnikami decydującymi o nie spełnieniu wymagań określonych dla
bytowania ryb były przede wszystkim azotyny i fosfor ogólny.
Wyniki oceny wód powierzchniowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
w 2009 r. przedstawiono w tab. 11.1.4.1.
Tab. 11.1.4.1. Jakość wód powierzchniowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych w 2009 r.
[16], [23], [32]
Punkt pomiarowo-kontrolny
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Nazwa i kod
jednolitej części wód
powierzchniowych
Drohobyczka
PLRW200012223569
San od zbiornika Myczkowce
do Wiaru
PLRW200015223999
Wisznia
PLRW200019225299
Jodłówka
PLRW2000162268849
Tanew do Wołnianki
PLRW20007228169
Wirowa do Kaflew
PLRW200016228232
Tanew od Złotej Nitki do ujścia
z Wirową od Kaflew, Ładą od
Osy oraz Czarną Ładą od
Braszczki
PLRW20001922899

Przydatność wód do
bytowania ryb
ocena
wg
wg
wykazu
Badań
RZGW
WIOŚ

Wskaźniki
decydujące
o ocenie
przydatności
wód

nazwa punktu

km

DrohobyczkaChałupki

1,4

łos.

non

azotyny, fosfor
ogólny

San-Krasice

188,9

karp.

non

azotyny

Wisznia-Gaje

8,2

karp.

non

azotyny, fosfor
ogólny

JodłówkaCzudowice

4,2

karp.

non

azotyny

Tanew-Narol

98,3

łos.

non

Jasienica-Cewków

3,4

karp.

non

Wirowa-Stary
Lubliniec

13,4

karp.

non

azotyny, fosfor
ogólny
BZT5, azotyny,
fosfor ogólny
azotyny, fosfor
ogólny

łos. - wody przeznaczone do bytowania ryb łososiowatych
karp. - wody przeznaczone do bytowania ryb karpiowatych
non - wody nie spełniają wymagań określonych dla bytowania ryb w warunkach naturalnych

11.1.5. OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH
Rzeki graniczne po stronie polskiej badane są przez WIOŚ w Rzeszowie od 10 lat na mocy
porozumienia międzynarodowego pomiędzy Polską a Ukrainą w ramach polsko-ukraińskiej współpracy
w zakresie gospodarki wodnej na rzekach granicznych.
Do badań wytypowane zostały dwie rzeki graniczne: Wisznia i Szkło. Punkty pomiarowo-kontrolne
usytuowane zostały w strefie przygranicznej, na rzece Wisznia w miejscowości Gaje oraz na rzece
Szkło w miejscowości Budzyń.
Obydwie rzeki są prawymi dopływami Sanu wypływają na terenie Ukrainy na Roztoczu. Na terenie
Polski rzeka Wisznia przepływa przez teren powiatu przemyskiego i jarosławskiego, natomiast rzeka
Szkło przepływa tylko przez teren powiatu jarosławskiego.
Badania na wodach prowadzone są z częstotliwością 1 raz w miesiącu w zakresie 10 wskaźników
fizykochemicznych: BZT5, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany, zawiesina ogólna, azot azotynowy, azot
azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, fosforany. Oceny jakości wód dokonano poprzez porównanie
otrzymanych wartości średniorocznych do wartości progowych rekomendowanych ustalonych
w projekcie pilotowym wdrożenia dla rzeki Bug, który był realizowany ze środków pomocowego
programu TACIS CBS. Uzgodnień takich dokonano na jednym ze spotkań grup roboczych ds. Ochrony
Wód w celu zapewnienia optymalnej porównywalności wyników badań przez obie strony: polską
i ukraińską.
W 2009 r. w wodach rzeki Wiszni w strefie przygranicznej, zanotowano nieznacznie podwyższoną
wartość azotu azotynowego. Pozostałe wskaźniki kształtowały się poniżej poziomu rekomendowanego.
Stopień natlenienia rzeki nie został naruszony. W rzece Szkło wskaźnikami obniżającymi jakość wody w
strefie granicznej były BZT5, siarczany oraz azot azotynowy. Wartości BZT 5 zostały przekroczone
o 15%, wartości siarczanów zostały przekroczone o 97%, a azotu azotynowego o 59%
w odniesieniu do wartości rekomendowanych. Stopień natlenienia rzeki nie został naruszony.
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Ryc. 11.1.5.1. Rzeka Wisznia – strefa graniczna, 2009 r. [16]

Szkodliwy wpływ na wody rzeki Szkło mają nadmiernie zasolone wody wypływające ze Zbiornika
Jaworowskiego, który powstał w ramach rekultywacji pola pokopalnianego siarki. Źródłem zagrożenia
dla rzeki po stronie ukraińskiej, mogą być także niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalne
z miejscowości Szkło, Jaworów i Krakowiec oraz ropociągi i zbiorniki produktów naftowych, a także
naturalne wycieki ropy naftowej i gazu ziemnego.

Ryc. 11.1.5.2. Rzeka Szkło – pomiary przepływu w punkcie pomiarowo-kontrolnym, m. Budzyń, 2006 r. [16]

Porównując otrzymane wyniki z 2009 r. do wyników z 2008 r. można stwierdzić, że czystość rzek
granicznych Wiszni i Szkła utrzymywała się na podobnym poziomie, z tendencją do zmniejszania
niektórych stężeń zanieczyszczeń.
Wyniki badań średniorocznych rzek granicznych Wiszni i Szkła za lata 2008-2009 zestawiono
w tab. 11.1.5.1., zaś na ryc. 11.1.5.3.-11.1.5.4. przedstawiono przebieg stężeń siarczanów i azotu
azotynowego za okres 10 lat w rzekach Wisznia i Szkło.
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Fosforany
[mgPO4/l]

150

Azot ogólny
[mgN/l]

200

Azot azotanowy
[mgN-NO3/l]

Siarczany
[mgSO4/l]

6,0

Azot azotynowy
[mgN-NO2/l]

Chlorki
[mgCl/l]

3,0

Azot amonowy
[mgN-NH4/l]

Tlen
rozpuszczony
[mgO2/l]

Poziom
rekomendowany

Zawiesina ogólna
[mg/l]

Wskaźnik

BZT5
[mgO2/l]

Tab. 11.1.5.1. Zestawienie wyników badań średniorocznych rzek granicznych Wiszni i Szkła za lata 2008-2009
[16]
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9,87
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0,0213

1,1

2,0

0,075

Szkło - Budzyń
Szkło – Budzyń
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Ryc. 11.1.5.3. Zmiany stężeń siarczanów w rzekach Szkło i Wisznia w latach 2000-2009 [14], [16]
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Ryc. 11.1.5.4. Zmiany stężeń azotu azotynowego w rzekach Szkło i Wisznia w latach 2000-2009 [14], [16]
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11.2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
11.2.1. EMISJA DO POWIETRZA
Podstawowym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze przygranicznym są
procesy energetycznego spalania paliw. Sektor komunalno-bytowy jest znaczącym źródłem tzw. niskiej
emisji w tym rejonie. Ze względów ekonomicznych w paleniskach domowych spalany jest węgiel tani
a więc o złej charakterystyce i niskich parametrach grzewczych, jak również różnego rodzaju odpady,
często o właściwościach rakotwórczych. Najbardziej narażone na oddziaływanie niskiej emisji są źle
przewietrzane tereny miast ze skłonnością do powstawania zastoisk powietrza i lokalnych inwersji. Na
terenie przygranicznym są to miasta Jarosław i Przemyśl. Oddziaływanie tego typu emisji odzwierciedla
się przede wszystkim we wzroście stężeń dwutlenku siarki i pyłu zawieszonego w sezonie grzewczym,
co potwierdzają badania imisji.
Na terenach miast, szczególnie Przemyśla i Jarosławia, na jakość powietrza znacząco wpływa
emisja pochodząca z komunikacji. Emisja komunikacyjna nasilona jest również na drogach często
uczęszczanych, którymi na terenie przygranicznej są:
1. droga krajowa nr 4 Zgorzelec - Kraków - Korczowa, wiodąca w kierunku przejścia granicznego
z Ukrainą w Korczowej (trasa międzynarodowa E40),
2. droga krajowa nr 77 Lipnik - Sandomierz - Przemyśl,
3. droga krajowa nr 28 Zator - Wadowice - Medyka, droga wiodąca w kierunku przejścia granicznego
z Ukrainą w Medyce.
Emisja pyłów i gazów pochodząca z procesów technologicznych zakładów przemysłowych oraz
dużych źródeł energetycznych na terenie obszaru przygranicznego jest stosunkowo niewielka. Stanowi
ona 10,6% całkowitej emisji przemysłowej w województwie podkarpackim. Ze źródeł przemysłowych do
powietrza atmosferycznego emitowane są głównie dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla oraz
w znacznie mniejszych ilościach węglowodory aromatyczne, węglowodory alifatyczne, metan (głównie z
emisji składowisk odpadów), formaldehyd i inne.
Do podmiotów gospodarczych o największej emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie
przygranicznym należą:
1. Fibris S.A. w Przemyślu,
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Przemyślu Sp. z o. o,
3. Zakład Usług Komunalnych w Przemyślu,
4. SANWIL POLSKA Sp. z o.o. w Przemyślu,
5. O-I Produkcja Polska S.A. w Jarosławiu,
6. „Sokołów” S.A. Zakłady Mięsne w Jarosławiu,
7. „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. w Horyńcu Zdroju,
8. Zakład Ceramiki Budowlanej Cegielnia "CER-BAT" S.C. w Baszni Dolnej,
9. Fabryka Maszyn Lubaczów Sp. z o.o. w Lubaczowie,
10. Lubaczowskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lubaczowie.
11. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Ustrzykach Dolnych.
W tab. 11.2.1.1 i na ryc. 11.2.1.1. przedstawiono emisję zanieczyszczeń gazowych i pyłowych za
2009 r. z podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w strefie przygranicznej.
2%
10%
8%

32%

14%
34%

dwutlenek siarki

dwutlenek azotu

tlenek węgla

pyły

specyficzne

inne

Ryc. 11.2.1.1. Udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji w obszarze przygranicznym
w 2009 r. (bez CO2) [5]
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Tab. 12.1.1. Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe – emisja łączna na obszarze przygranicznym w 2009 r. [5]

Powiat

Zanieczyszczenia gazowe
bez CO2 [Mg]

Zanieczyszczenia gazowe specyficzne
[Mg]
węglowodory
węglowodory
metan
aromatyczne
alifatyczne

pyły
[Mg]

inne
[Mg]

SO2

NO2

CO

bieszczadzki

81,4

30,0

78,1

0,709

0,674

-

36,7

0,59

m. Przemyśl

377,86

112,08

31,44

0,457

0,1

184,38

89,48

19,38

przemyski

2,08

0,68

12,09

2,081

0,109

-

4,87

4,58

jarosławski

286,71

677,28

186,35

0,167

3,225

1,33

96,64

21,43

lubaczowski

40,32

18,17

33,01

-

-

-

22,12

1,53

Łącznie:

788,37

838,21

340,99

3,414

4,108

185,71

249,81

47,51

11.2.2. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W STREFACH
Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska (2001), od 2002 r. wojewódzkie
inspektoraty ochrony środowiska corocznie wykonują ocenę jakości powietrza w województwach.
Podział województw na strefy, w których dokonywana jest ocena jakości powietrza określony
został w rozporządzeniu w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (2008).
Zawarta w rozporządzeniu definicja określa strefę jako aglomerację powyżej 250 tys. mieszkańców
oraz obszar jednego lub więcej powiatów położonych na terenie tego samego województwa,
niewchodzący w skład aglomeracji. Wyjątek stanowi ocena zanieczyszczenia powietrza ozonem, który
badany i oceniany jest w jednej strefie, obejmującej teren całego województwa.
Na potrzeby wykonywania rocznych ocen jakości powietrza w zakresie: SO 2, NO2, CO, benzenu,
pyłu PM10, metali i benzo(a)pirenu, województwo podkarpackie podzielone zostało na dziewięć stref.
Podział województwa podkarpackiego na strefy przedstawiono na ryc. 11.2.2.1.

Ryc. 11.2.2.1. Podział stref ze względu na SO2, NO2, NOx, CO, benzen, pył PM10, metale i benzo(a)piren [14]
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Obszar przygraniczny wchodzi w skład strefy miasto Przemyśl, przemysko-bieszczadzkiej oraz
jarosławsko-lubaczowskiej.
Przy sporządzaniu oceny jakości powietrza za rok 2009 w obszarze przygranicznym wykorzystano
wyniki pomiarów z 8 stacji monitoringu powietrza:
1. w strefie miasto Przemyśl wykorzystano wyniki pomiarów z 2 stałych stacji, zlokalizowanych
w Przemyślu przy Pl. Dominikańskim oraz przy ul. Mickiewicza, nadzorowanych przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
2. w strefie przemysko-bieszczadzkiej wykorzystano wyniki z 2 stacji usytuowanych w Ustrzykach
Dolnych przy ul. Kopernika oraz w Lesku przy ul. Rynek, nadzorowanych do końca 2009 r. przez
Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie,
3. w strefie jarosławsko-lubaczowskiej wykorzystano wyniki z 4 stacji. Stacje usytuowane w Jarosławiu
przy ul. Grunwaldzkiej i przy ul. 3-Maja oraz w Horyńcu Zdroju przy ul. Sobieskiego nadzorowane
były do końca 2009 r. przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził pomiary zanieczyszczenia
powietrza w Jarosławiu na stanowisku pomiarowym, zlokalizowanym przy ul. Jana Pawła II.
Rozmieszczenie stacji monitoringu powietrza w strefie przygranicznej przedstawiono na ryc. 11.2.2.2.

Ryc. 11.2.2.2. Rozmieszczenie stacji pomiarowych monitoringu powietrza na terenie przygranicznym [14], [16]
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Ryc. 11.2.2.3 Aparatura pomiarowa oraz czerpnia powietrza automatycznej stacji monitoringu powietrza
w Przemyślu, przy Pl. Dominikańskim [16]

11.2.3. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE PRZYGRANICZNEJ
Ocena jakości powietrza za rok 2009 wykonywana została w oparciu o poziomy dopuszczalne
i docelowe substancji, określone w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (2008).
Na stacjach monitoringu powietrza zlokalizowanych w obszarze przygranicznym w 2009 r.
badaniami monitoringowymi zostały objęte zanieczyszczenia:
1. gazowe: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen,
2. pyłowe: pył PM10 oraz zawartość w pyle arsenu, kadmu, niklu, ołowiu, benzo(a)pirenu.
Analiza wyników pomiarów za rok 2009 wykazała, że na obszarze całego województwa
zanieczyszczenia gazowe osiągały niskie wartości stężeń.
Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości kryterialnych
w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin.
W ocenie jakości powietrza za rok 2009 strefy położone w obszarze przygranicznym: miasto
Przemyśl, przemysko-bieszczadzka oraz jarosławsko-lubaczowska ze względu na zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla i benzenem zostały
zakwalifikowane do klasy A. Oznacza to, że na terenie stref nie wystąpiło w 2009 r. zagrożenie
przekroczenia standardów imisyjnych, ustalonych dla w/w substancji.
W 2009 r. nie odnotowano również przekroczenia poziomów docelowych ustalonych dla arsenu,
kadmu i niklu w pyle PM10 oraz poziomu dopuszczalnego dla ołowiu na stacjach pomiarowych
w strefie przygranicznej. W rocznej ocenie jakości powietrza strefy miasto Przemyśl, przemyskobieszczadzka oraz jarosławsko-lubaczowska ze względu na zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego metalami w pyle zawieszonym PM10 zaklasyfikowano do klasy A.
Zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 i benzo(a)pirenem stwarza w województwie
podkarpackim duże problemy. Ze względu na niedotrzymanie standardów imisyjnych, określonych dla
pyłu PM10 oraz poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu w ocenie za rok 2009 strefy miasto Przemyśl
i jarosławsko-lubaczowska zakwalifikowane zostały do klasy C. Dla obszarów tych w zakresie pyłu
PM10 i benzo(a)pirenu Marszałek Województwa Podkarpackiego zobowiązany jest do opracowania
i wdrożenia naprawczych Programów Ochrony Powietrza.
Wyniki badań zanieczyszczenia powietrza ozonem prowadzone na stacji przy ul. Floriańskiej
w Jaśle, jak również wyniki pomiarów na stacjach położonych w województwach sąsiednich lubelskim
i małopolskim nie wykazały wystąpienia ponad 25 dni z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym
3
kroczącym O3 powyżej 120 µg/m .
W ocenie jakości powietrza za rok 2009 ze względu na zanieczyszczenie powietrza
atmosferycznego ozonem województwo podkarpackie zakwalifikowano do klasy A.
W tab. 11.2.3.1. i 11.2.3.2. zestawiono stężenia średnioroczne substancji badanych w 2009 r.
na stacjach monitoringu powietrza, zlokalizowanych w strefie przygranicznej.
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Tab. 11.2.3.1. Średnioroczne stężenia oraz procent wartości dopuszczalnej badanych substancji w powietrzu, na
poszczególnych stacjach pomiarowych w 2009 r., wg stref [32], [33]
Lp.

Stacje pomiarowokontrolne

SO2
g/m

3

NO2
%

g/m

3

benzen
g/m

%

3

ołów

PM10
%

g/m

3

%

g/m

3

%

strefa miasto Przemyśl
1.
2.

Przemyśl
Pl. Dominikański
Przemyśl
ul. Mickiewicza

9,6

48,0

19,6

49,0

4,3

86,0

42,2

105,5

0,02

4,0

-

-

-

-

-

-

44,8

112,0

-

-

strefa przemysko - bieszczadzka
3.
4.

Ustrzyki Dolne
ul. Kopernika
Lesko
ul. Rynek

4,6

23,0

15,4

38,5

-

-

-

-

-

-

6,6

33,0

15,8

39,5

-

-

-

-

-

-

strefa jarosławsko – lubaczowska
5.
6.
7.
8.

Jarosław
ul. Grunwaldzka
Jarosław
ul. 3-Maja
Jarosław
ul. Jana Pawła II
Horyniec Zdrój
ul. Sobieskiego

3,9

19,5

24,1

60,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,8

74,5

-

-

-

-

-

-

-

-

40,2

100,5

0,02

4,0

2,8

14,0

13,4

33,5

-

-

-

-

-

-

Tab. 12.3.2. Średnioroczne stężenia metali i benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz procent wartości docelowej
badanych substancji w powietrzu, na poszczególnych stacjach pomiarowych w 2009 r., wg stref [32]
Lp.

Stacje pomiarowokontrolne

Arsen
ng/m

3

Kadm
%

ng/m

3

Nikiel
%

ng/m

3

B(a)P
3

%

ng/m

%

1,5

7,5

8,5

850

1,5

7,5

4,6

460

strefa miasto Przemyśl
1.

Przemyśl
Pl. Dominikański

1,3

21,7

1,1

22,0

strefa jarosławsko – lubaczowska
2.

Jarosław
ul. Jana Pawła II

1,3

21,7

0,7

14,0

Ryc. 11.2.3.1. Emitory szpitala wojewódzkiego i elektrociepłowni w Przemyślu, 2008 r. [16]
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11.2.3.1. DWUTLENEK SIARKI
W 2009 r. w obszarze przygranicznym badania poziomów dwutlenku siarki w powietrzu
prowadzone były na pięciu stacjach pomiarowych. W Przemyślu przy Pl. Dominikańskim prowadzone
były pomiary automatyczne z 1-godzinnym czasem uśredniania stężeń. Na stacjach w Ustrzykach
Dolnych przy ul. Kopernika, w Lesku przy ul. Rynek, w Jarosławiu przy ul. Grunwaldzkiej i w Horyńcu
Zdroju przy ul. Sobieskiego wykonywano pomiary manualne z 24-godzinnym czasem uśredniania
stężeń.
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, ze względu na ochronę zdrowia, ocenia
się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania 1 godzina
i 24 godziny:
3
1. stężenie 1-godzinne - 350 µg/m , dopuszczona częstość przekroczenia tej wartości 24 razy w roku,
3
2. stężenie 24-godzinne - 125 µg/m , dopuszczona częstość przekroczenia tej wartości 3 razy w roku.
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, w kryterium ochrony roślin, ocenia się
w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego dla rocznego czasu uśredniania stężeń.
Z analizy wyników pomiarów dwutlenku siarki, przeprowadzonych na stacjach monitoringu jakości
powietrza wynika, że w obszarze przygranicznym stężenia SO 2 utrzymywały się w 2009 r. na niskim
3
poziomie. Najwyższe stężenie średnioroczne dwutlenku siarki wynoszące 9,6 g/m (48%
dopuszczalnej wartości) odnotowane zostało w Przemyślu.
Maksymalne średniodobowe stężenie SO2 zanotowane w Przemyślu na stacji przy
3
Pl. Dominikańskim wynosiło 79,8 g/m i stanowiło 63,8% dopuszczalnej wartości. Najwyższe stężenie
3
jednogodzinne stwierdzone na stacji automatycznej w Przemyślu wynosiło 210,6 µg/m (60,2% wartości
dopuszczalnej). Na ryc. 11.2.3.1.1.-11.2.3.1.4. przedstawiono poziomy stężeń dwutlenku siarki na
stacjach pomiarowych w strefie przygranicznej w 2009 r.
12
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6
4
2
0
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PrzemyślPl.Dominikański

Ryc. 11.2.3.1.1. Stężenia średnioroczne SO2 na stacjach monitoringu powietrza w strefie przygranicznej w 2009 r.
[32], [33]
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Ryc. 11.2.3.1.2. Miesięczne stężenia SO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w strefach miasto Przemyśl
i przemysko-bieszczadzkiej w 2009 r. [32], [33]
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Ryc. 11.2.3.1.3. Miesięczne stężenia SO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w strefie jarosławskolubaczowskiej w 2009 r. [33]
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Ryc. 11.2.3.1.4. Stężenia średniodobowe SO2 zanotowane na stacji w Przemyślu w 2009 r. [32]

11.2.3.2. DWUTLENEK AZOTU
W 2009 r. w obszarze przygranicznym badania dwutlenku azotu prowadzone były na pięciu
stacjach pomiarowych. W Przemyślu przy Pl. Dominikańskim prowadzone były pomiary automatyczne
z 1-godzinnym czasem uśredniania stężeń. Na stacjach w Ustrzykach Dolnych przy ul. Kopernika,
w Lesku przy ul. Rynek, w Jarosławiu przy ul. Grunwaldzkiej i w Horyńcu Zdroju przy ul. Sobieskiego
wykonywano pomiary manualne z 24-godzinnym czasem uśredniania stężeń.
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu, ze względu na ochronę zdrowia, ocenia
się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 1 godzina i rok
kalendarzowy:
3
1. stężenie 1-godzinne - 200 µg/m , dopuszczona częstość przekroczenia tej wartości 18 razy w roku,
3
2. stężenie średnioroczne - 40 µg/m .
W 2009 r. nie zanotowano przekroczeń normy średniorocznej dwutlenku azotu na żadnej stacji
monitoringu powietrza zlokalizowanej w strefie przygranicznej. Najwyższe stężenia dwutlenku azotu
3
zanotowano w Przemyślu. Stężenie
średnioroczne wyniosło 19,6 µg/m (49% poziomu
3
dopuszczalnego). Maksymalne stężenie jednogodzinne wyniosło 170,1 µg/m (85% wartości
dopuszczalnej).
Na ryc. 11.2.3.2.1.-11.2.3.2.3. przedstawiono poziomy stężeń dwutlenku azotu na stacjach
pomiarowych w strefie przygranicznej w 2009 r.
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Ryc. 11.2.3.2.1. Stężenia średnioroczne NO2 na stacjach monitoringu powietrza w strefie przygranicznej w 2009 r.
[32], [33]
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Ryc. 11.2.3.2.2. Miesięczne stężenia NO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w strefach miasto Przemyśl
i przemysko-bieszczadzkiej [32], [33]
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Ryc. 11.2.3.2.3. Miesięczne stężenia NO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w strefie jarosławskolubaczowskiej [33]

54

11.2.3.3. BENZEN
W 2009 r. badania benzenu prowadzone były w strefie przygranicznej na stacji pomiarowej
w Przemyślu przy Pl. Dominikańskim za pomocą metody pasywnej. Stężenie średnioroczne benzenu
3
wyniosło 4,3 g/m , co stanowi 86% normy.
Na przestrzeni roku kalendarzowego zaobserwowano wyraźną sezonową zmienność stężeń
benzenu. Stężenia benzenu notowane w sezonie chłodnym (grzewczym) były wyższe niż w sezonie
3
3
ciepłym. Średnie stężenie w sezonie chłodnym wyniosło 6,3 µg/m , a w sezonie ciepłym 1,5 µg/m .
Taka korelacja stężeń świadczy o tym, że na wzrost stężeń benzenu w powietrzu wpływa emisja
z energetycznego spalania paliw, zarówno z punktowych źródeł emisji branży ciepłowniczej jak
i z sektora komunalno-bytowego.
Na ryc. 12.3.3.1. przedstawiono stężenia benzenu w seriach pomiarowych na stacji pomiarowej
przy Pl. Dominikańskim w Przemyślu w 2009 r.
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Ryc. 11.2.3.3.1. Stężenia benzenu w seriach pomiarowych na stacji pomiarowej przy Pl. Dominikańskim
w Przemyślu w 2009 r. [32]

11.2.3.4. PYŁ PM10
W 2009 r. w strefie przygranicznej pomiary pyłu zawieszonego PM10 prowadzone były na
4 stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w Jarosławiu i Przemyślu. Ocenę zanieczyszczenia powietrza
pyłem zawieszonym PM10 wykonano odnosząc uzyskane stężenia do poziomów dopuszczalnych
ustalonych dla okresów uśredniania 24 godziny i rok kalendarzowy:
3
1. stężenie 24-godzinne - 50 µg/m , dopuszczona częstość przekroczenia tej wartości 35 razy
w roku,
3
2. stężenie średnioroczne - 40 µg/m .
Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w strefie przygranicznej w 2009 r. przekroczone zostały
3
w Przemyślu i wyniosły: Pl. Dominikański - 42,2 g/m (105,5% normy), ul. Mickiewicza 3
44,8 g/m (112% normy). W Jarosławiu na stacji zlokalizowanej przy ul. Jana Pawła II średnioroczne
3
stężenie pyłu PM10 kształtowało się na poziomie normy (40,2 g/m ).
W 2009 r. w Przemyślu na stacji przy Pl. Dominikańskim stwierdzono 93 przekroczenia normy
24-godzinnej, a na stanowisku pomiarowym przy ul. Mickiewicza odnotowano 87 przypadków
3
występowania stężenia średniodobowego PM10 powyżej wartości 50 g/m . W Jarosławiu większą od
3
dozwolonej liczbę dni ze stężeniami pyłu PM10 wyższymi od 50 g/m odnotowano na stacji przy
ul. Jana Pawła II (69 razy).
Stężenia pyłu PM10 w powietrzu wykazują wyraźne zróżnicowanie sezonowe. Przekroczenia
24-godzinne notowane są przede wszystkim w sezonie grzewczym. Na stacjach pomiarowych zarówno
w Przemyślu jak i w Jarosławiu w 2009 r. przeważającą ilość dni z dobowymi przekroczeniami pyłu
zanotowano w sezonie grzewczym styczeń-kwiecień i październik - grudzień.
Na ryc. 11.2.3.4.1.-11.2.3.4.8. przedstawiono poziomy stężeń pyłu PM10 na stacjach pomiarowych
w strefie przygranicznej w 2009 r.
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Ryc. 11.2.3.4.1. Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 w punktach monitoringu powietrza w strefie
przygranicznej w 2009 r. [32], [33]
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Ryc. 11.2.3.4.2. Liczba przekroczeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 w punktach monitoringu powietrza
w strefie przygranicznej w 2009 r. [32], [33]
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Ryc. 11.2.3.4.3. Liczba przekroczeń dobowych PM10 w Przemyślu przy Pl. Dominikańskim
oraz przy ul. Mickiewicza w 2009 r. w układzie miesięcznym [32]
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Ryc. 11.2.3.4.4. Liczba przekroczeń dobowych PM10 w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II
oraz przy ul. 3 Maja w 2009 r. w układzie miesięcznym [32], [33]
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Ryc. 11.2.3.4.5. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy Pl. Dominikańskim
w Przemyślu w 2009 r. [32]
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Ryc. 11.2.3.4.6. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Mickiewicza w Przemyślu
w 2009 r. [32]
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Ryc. 11.2.3.4.7. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Jana Pawła II
w Jarosławiu w 2009 r. [32]
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Ryc. 11.2.3.4.8.. Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. 3 Maja w Jarosławiu
w 2009 r. [33]

11.2.3.5. METALE W PYLE ZAWIESZONYM PM10
Pomiary w zakresie zawartości metali w pyle zawieszonym PM10, tj. arsenu, kadmu, niklu
oraz ołowiu, w strefie przygranicznej prowadzono na stacji pomiarowej w Przemyślu przy
Pl. Dominikańskim.
Ocenę zanieczyszczenia powietrza arsenem, kadmem i niklem wykonano odnosząc uzyskane
stężenia średnioroczne do poziomów docelowych. Wartości docelowe dla As, Cd i Ni ustalone zostały
w celu unikania dalszego długoterminowego szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie
i środowisko. Poziomy te powinny zostać osiągnięte do 1 stycznia 2013 roku.
Poziom zanieczyszczenia powietrza ołowiem, ze względu na ochronę zdrowia ludzi, ocenia się
w odniesieniu do poziomu dopuszczalnego ustalonego dla roku kalendarzowego na poziomie
3
0,5 µg/m .
.
W 2009 r. stężenia arsenu, kadmu, niklu i ołowiu utrzymywały się w Przemyślu na niskim poziomie.
3
Średnioroczne stężenie arsenu wyniosło 1,3 ng/m (21,6% poziomu docelowego). Średnioroczne
3
stężenia kadmu kształtowały się na poziomie 1,1 ng/m (22% poziomu docelowego). Średnioroczne
3
stężenia niklu wyniosło 1,5 ng/m (7,5% poziomu docelowego). Średnioroczne stężenie ołowiu
w Przemyślu nie przekroczyło 4% poziomu dopuszczalnego.
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11.2.3.6. BENZO(Α)PIREN W PYLE ZAWIESZONYM PM10
W 2009 r. na obszarze strefy przygranicznej pomiary benzo(a)pirenu prowadzone były
na 2 stacjach pomiarowych: w Przemyślu przy Pl. Dominikańskim i w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II.
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem w pyle PM10, ze względu na ochronę
zdrowia ludzi, ocenia się w odniesieniu do poziomu docelowego ustalonego dla roku kalendarzowego
3
na poziomie 1 ng/m .
3
W Przemyślu stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu w 2009 r. wyniosło 8,5 ng/m . Poziom
3
docelowy został przekroczony o 7,5 ng/m .
3
W Jarosławiu stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wyniosło 4,6 ng/m . Poziom docelowy został
3
przekroczony o 3,6 ng/m .
Benzo(a)piren wprowadzany jest do powietrza w znacznych ilościach w wyniku spalania paliw
stałych. Bardzo wysokie stężenia benzo(a)pirenu notowane są w sezonie chłodnym. Najwyższe
3
tygodniowe stężenie benzo(a)pirenu zanotowane w 2009 r. Przemyślu w styczniu wyniosło 41 ng/m .
3
Natomiast w Jarosławiu maksymalne tygodniowe stężenie benzo(a)pirenu na poziomie 20 ng/m
stwierdzone zostało w lutym. W sezonie ciepłym stężenia tygodniowe benzo(a)pirenu kształtowały się
blisko wartości docelowej.
Na ryc. 11.2.3.6.1.-11.2.3.6.2. przedstawiono przebieg tygodniowych stężeń benzo(a)pirenu
w Przemyślu i Jarosławiu w 2009 r.
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Ryc. 12.3.6.1. Przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)pirenu na stacji w Przemyślu przy Pl. Dominikańskim
w 2009 r. [32]

25

160

PM10

Bap
20

120

BaP[ng/m3]

pył PM10[µg/m3]

140

15

100
80

10

60
40

5

20
0

1-01
11-01
21-01
31-01
10-02
20-02
2-03
12-03
22-03
1-04
11-04
21-04
1-05
11-05
21-05
31-05
10-06
20-06
30-06
10-07
20-07
30-07
9-08
19-08
29-08
8-09
18-09
28-09
8-10
18-10
28-10
7-11
17-11
27-11
7-12
17-12
27-12

0

Ryc. 12.3.6.2. Przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)pirenu w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II w 2009 r.
[32]

59

11.3. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
Monitoring pól elektromagnetycznych ma na celu określenie poziomu promieniowania
występującego w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności. Monitoring określa łączne
oddziaływanie pola elektromagnetycznego, bez określenia oddziaływania z konkretnych źródeł
promieniowania.
Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych oraz ocenę otrzymanych wyników przeprowadzono
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów
pól elektromagnetycznych w środowisku (2007) oraz zgodnie z rozporządzeniem w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych poziomów (2003). Zakres prowadzenia badań poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku obejmował pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz. W miejscach dostępnych dla ludności,
wartość dopuszczalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz, wynosi
7 V/m.
W 2009 r. badania poziomów pól elektromagnetycznych w strefie przygranicznej województwa
podkarpackiego przeprowadzono w miejscach dostępnych dla ludności, w 13 punktach pomiarowych,
rozmieszczonych na trzech rodzajach obszarów, to jest w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast
o liczbie ludności przekraczającej 50 tys., w pozostałych miastach oraz na trenach wiejskich.
Punkty pomiarowe zlokalizowane zostały w następujących miejscowościach: Przemyśl (Osiedle
Pogórze Zniesienie, Osiedle Lampertówka, Osiedle Podbrzeże, Osiedle Zasanie, Osiedle Bakończyce),
Jarosław (Osiedle Jagiellonów, Osiedle Sterańczyka, Osiedle Kolonia Oficerska), Lubaczów (Osiedle
Jagiellonów), Brzegi Dolne, Bircza, Pruchnik, Stary Dzików.
Na ryc. 11.3.1. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól
elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze przygranicznym
województwa podkarpackiego w 2009 r.

Ryc. 11.3.1. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego w 2009 r. [16], [31], [32]
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Na obszarze miasta Przemyśla najwyższą wartość składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego wynoszącą 0,52 V/m (+/- 0,104 V/m), zarejestrowano na osiedlu Pogórze
Zniesienie, zaś najniższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącą
0,14 V/m (+/- 0,028 V/m), zarejestrowano na osiedlu Zasanie. Średnia wartość poziomu pola
elektromagnetycznego na obszarze miasta Przemyśla w 2009 r. wyniosła 0,36 V/m (+/- 0,072 V/m).
Na obszarze miasta Jarosławia najwyższą wartość składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego wynoszącą 0,45 V/m (+/- 0,09 V/m), zarejestrowano na osiedlu Kolonia
Oficerska, zaś najniższą wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wynoszącą
0,15 V/m (+/- 0,03 V/m), zarejestrowano na osiedlu Sterańczaka. Średnia wartość poziomu pola
elektromagnetycznego na obszarze miasta Jarosławia w 2009 r. wyniosła 0,28 V/m (+/- 0,056 V/m).
Na obszarze miasta Lubaczowa na osiedlu Jagiellonów wartość składowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego wyniosła 0,71 V/m (+/-0,142 V/m) i stanowiła najwyższą zarejestrowaną wartość
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego na obszarze przygranicznym, a także na obszarze
województwa podkarpackiego.
Na obszarze badanych wsi Bircza, Pruchnik i Stary Dzików, poziom pola elektromagnetycznego był
niższy od wartości 0,1 V/m, to jest od dolnej granicy zakresu pomiarowego sondy, natomiast na
obszarze wsi Brzegi Dolne wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego wyniosła
0,15 V/m (+/- 0,03 V/m).
Na ryc. 11.3.2. przedstawiono średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
na obszarze miasta Przemyśla w 2009 r.
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Ryc. 11.3.2. Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego na obszarze Przemyśla
w 2009 r. [16], [32]

Na ryc. 11.3.3. przedstawiono średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
na obszarze miasta Jarosławia w 2009 r.
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12. PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM
Poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna
lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia
lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Źródłami zdarzeń
o znamionach poważnej awarii są procesy przemysłowe i magazynowania substancji niebezpiecznych
w zakładach mogących być źródłem poważnej awarii oraz wypadki w transporcie materiałów
niebezpiecznych.
Województwo podkarpackie, ze względu na swój charakter tranzytowy na zewnętrznej granicy UE,
jest ważnym węzłem drogowo-kolejowym krajowego systemu komunikacyjnego. Przez funkcjonujące
przejścia drogowe z Ukrainą w Medyce i Korczowej oraz kolejowe w Medyce, przewożone są różnego
rodzaju materiały, w tym także niebezpieczne.
Odpowiedzialność za zarządzanie państwową siecią kolejową spoczywa na Spółce Grupy PKP PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która obsługuje Zakład Taboru w Żurawicy, Zakład Przewozów
Towarowych i Przeładunku w Przemyślu oraz Terminale w Żurawicy i Medyce.
PKP CARGO S.A. Zakład Taboru w Żurawicy obejmuje zasięgiem południowo – wschodnią część
kraju przy granicy z Ukrainą. Jest to obszar korytarza transportowego E-30. Obsługiwane przez zakład
Kolejowe Przejście Graniczne MEDYKA – MOŚCISKA znajduje się na styku dwóch odrębnych
systemów transportu kolejowego o szerokości toru 1435 mm i 1520 mm.
PKP CARGO S.A. Zakład Przewozów Towarowych i Przeładunku w Przemyślu prowadzi
kompleksową logistyczną obsługę przewozów w eksporcie, imporcie i tranzycie na przejściach
granicznych z Ukrainą: Medyka/Mościska, Werchrata/Rawa Ruska. Zakład przewozi wszystkie towary,
między innymi towary niebezpieczne.
Terminal w Żurawicy prowadzi przeładunek towarów, natomiast terminal w Medyce komunikację
przestawczą.
Przeładunki towarów niebezpiecznych realizowane są przez PKN ORLEN S.A. w Płocku na terenie
Terminali Paliw BP 82 w Żurawicy oraz przez CTL Południe Spółka z o.o. w Krakowie Oddział Żurawica
na terenie Punktu Przeładunkowego Surowców Chemicznych w Chałupkach Medyckich. Terminal Paliw
BP 82 w Żurawicy oraz Punkt Przeładunkowy Surowców Chemicznych są zakładami zwiększonego
ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
Na terenie Terminali Paliw BP 82 w Żurawicy realizowane są przeładunki toluenu, benzyny, oleju
napędowego, metanolu, etanolu, octanu etylu, octanu butylu, octanu winylu na kolejowych frontach
przeładunkowych. W Punkcie Przeładunkowym w Chałupkach Medyckich prowadzony jest przeładunek
metanolu, benzenu, ropy naftowej, oleju technicznego, opałowego, napędowego oraz benzyny.
Transporty z pozostałymi substancjami niebezpiecznymi (np. chlor, amoniak) kierowane są na
komunikację przestawczą w Medyce.

Ryc.12.1. Baza magazynowa w Żurawicy, 2008 r. [16]

Ryc.12.2. Baza magazynowa w Żurawicy, nalew
cystern, 2008 r. [16]

W 2009 r. na terenie przygranicznym nie zanotowano poważnych awarii związanych
z transportem i przeładunkiem towarów niebezpiecznych.
WIOŚ w Rzeszowie prowadzi działania mające na celu zapobieganie zdarzeniom mogącym
powodować awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. W tym celu na obszarze
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przygranicznym prowadzone są kontrole zakładów zwiększonego ryzyka oraz potencjalnych sprawców
poważnych awarii.
WIOŚ prowadzi również kontrole w ramach ogólnokrajowego cyklu kontroli dotyczących oceny
wypełniania wymagań rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (2006). Na terenie przygranicznym w 2009 r. taką
kontrolę przeprowadzono w Zakładach Automatyki „Polna S.A.” w Przemyślu. W trakcie kontroli
ustalono, że w świetle Rozporządzenia REACH zakład zaliczany jest do kategorii dalszych
użytkowników (osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty i niebędąca producentem ani
importerem, która używa substancji w jej postaci własnej lub jako składnika mieszaniny, podczas
prowadzonej przez siebie działalności przemysłowej lub innej działalności zawodowej). Zakład
wykorzystuje w procesach produkcyjnych między innymi następujące substancje i preparaty chemiczne:
chlorek srebra, kwas solny, kwas azotowy, kwas siarkowy, cyjanek sodu, perhydrol, antox,
dwuchromian
sodu,
pirosiarczan
sodu,
wapno
hydratyzowane,
podchloryn
sodu.
W trakcie kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań określonych
w rozporządzeniu REACH.
Na ryc. 12.3. przedstawiono lokalizacja zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej
awarii przemysłowej na obszarze przygranicznym.

Ryc. 12.3. Lokalizacja zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na obszarze
przygranicznym [14]

13. TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW
Województwo podkarpackie stanowi najdalej wysunięty region Polski południowo-wschodniej,
graniczący od wschodu z Ukrainą oraz od południa ze Słowacją. Granica z Ukrainą jest granicą
zewnętrzną Unii Europejskiej, natomiast ze Słowacją - granicą wewnętrzną Unii Europejskiej.
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Na terenie województwa funkcjonuje 6 przejść granicznych z Ukrainą: 3 drogowe (Korczowa,
Medyka, Krościenko), 3 kolejowe (Przemyśl, Werchrata, Krościenko). Przewóz odpadów realizowany
jest wyłącznie przez wyznaczone do tego celu drogowe przejście graniczne w Korczowej oraz kolejowe
przejście graniczne w Przemyślu (Medyka).
Zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami regulują przepisy rozporządzenia
Nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (2006) oraz ustawa o międzynarodowym
przemieszczaniu odpadów (2007).
Główny Inspektor Ochrony Środowiska powołał Grupę Ekspertów w zakresie transgranicznego
przemieszczania odpadów (TPO), w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska upoważnił ośmiu pracowników do oceny towarów mogących stanowić odpady.
Zarówno kontrole jak i oceny towarów prowadzone są we współpracy z organami służby
granicznej, celnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji. Pracownicy WIOŚ w Rzeszowie biorą
udział w projekcie kontrolnym IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”.
W 2009 r. jednym z celów kontroli była ocena wykorzystania odpadów sprowadzonych
z zagranicy w procesach odzysku/recyklingu oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził w 2009 r.:
1. 21 kontroli z zakresu TPO, w tym 13 planowych (m. in. sprawdzenie przestrzegania warunków
decyzji GIOŚ) i 8 pozaplanowych,
2. 7 kontroli na wniosek GIOŚ, (w tym 1 kontrola przeprowadzona przy współudziale przedstawicieli
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska związana z wydaniem zezwolenia wstępnego na
przywóz odpadów do odzysku),
3. 3 kontrole w związku z informacją o próbie nielegalnego wwozu do Polski transportu odpadów
w postaci makuchów ze słonecznika, przeznaczonych do termicznego przekształcenia
w elektrowni,
4. 1 kontrolę w firmie zajmującej się transportem odpadów w celu ustalenia przyczyn naruszenia
decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, stwierdzonego podczas kontroli drogowej
środka transportu, dokonanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w Zgorzelcu.
Na podstawie ustaleń kontroli lub w oparciu o posiadane dokumenty wydano 21 opinii
o przestrzeganiu przepisów o ochronie środowiska przez prowadzących działalność w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów, które zostały wykorzystane przez GIOŚ w postępowaniach dotyczących
wydawania zezwoleń na międzynarodowy obrót odpadami.
Kontrolami objęto również instalacje, w których prowadzony był odzysk m. in.:
1. odpadów cynonośnych, odpadów aluminium, złomu stalowego (zakłady przetopu metali),
2. odpadów stłuczki szklanej (zakład uzdatniania stłuczki szkła opakowaniowego, produkcja szkła
opakowaniowego),
3. odpadów gumowych (zakłady gumowe),
4. odpadów tekstylnych,
oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających substancje niebezpieczne (spalarnia). W dwóch
przypadkach kontrolą objęto „wysyłającego” za granicę odpady niebezpieczne w postaci zużytych
katalizatorów oraz olejów silnikowych, przekładniowych i smarowych, a także w dwóch przypadkach
„wysyłającego” za granicę odpady inne niż niebezpieczne w postaci makulatury i złomu metali.
W większości w/w instalacje są stosunkowo dobrze rozpoznane przez WIOŚ w Rzeszowie.
Pozostałe kontrole przeprowadzono w firmach prowadzących działalność związaną ze zbieraniem
oraz transportem odpadów w ruchu międzynarodowym.
Niezależnie od kontroli podmiotów gospodarczych, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie po otrzymaniu od Straży Granicznej lub Służb Celnych wniosku o udzielenie
merytorycznej pomocy, deleguje w ramach współdziałania, inspektorów w celu dokonania oceny
towarów mogących stanowić odpady oraz określenia rodzaju dokumentów wymaganych przy
konkretnych transportach w ruchu międzynarodowym. Ocena odbywa się w oparciu o analizę
przedstawionych dokumentów i oględziny towaru. Każdorazowo w czasie kontroli sporządzany jest
protokół kontroli. W tab. 13.1 pokazano ilość wniosków o przeprowadzenie oględzin zatrzymanych
towarów otrzymanych od innych służb.
W 2009 r. na wniosek Straży Granicznej i Służby Celnej dokonano 84 ocen towarów, z których
27 zakwafikowano jako odpad. W tab. 13.2 przedstawiono ilość transportów przewożących odpady
w 2009 r. Najczęściej przewożone były odpady z przemysłu rolno – spożywczego i złom metalowy.
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Tab.13.1. Wnioski o przeprowadzenie oględzin zatrzymanych towarów skierowane w 2009 r. przez inne służby [14]
Liczba otrzymanych wniosków / Liczba wykonanych oględzin
Inspekcja
Transportu
Drogowego

Straż Graniczna

Służba Celna

Policja

WIOŚ Rzeszów

0/0

0/0

3/1

0/0

Delegatura Jasło

0/0

0/0

0/0

0/0

Delegatura
Przemyśl

0/0

13/13

65/65

0/0

Delegatura
Tarnobrzeg

0/0

0/0

3/3

0/0

Razem

0/0

13/13

71/69

0/0

WIOŚ

Tab.13.2. Ilość transportów przewożących odpady w 2009 r. [14]
Lp.

Rodzaj odpadu

Wjazd

Wyjazd

Tranzyt

18

-

-

1.

Rolno-spożywcze

2.

Tworzywa sztuczne

-

-

1

3.

Tekstylia

-

1

1

4.

Złom metali

-

-

3

5.

Pozostałe

1

-

2

19

1

7

Ogółem

W 2009 r. przeprowadzono kontrole wspólnie z funkcjonariuszami: Straży Granicznej, Izby Celnej,
Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji, związane z transgranicznym przemieszczaniem odpadów
w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”. Szczegółowe informacje dotyczące
projektu IMPEL TFS przedstawiono w tab. 13.3.
Tab.13.3. Wspólne działania kontrolne w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”, 2009 r. [14]
Termin akcji kontrolnych
Punkty
kontrolne

Drogowe
przejście
graniczne
w Korczowej

Drogowe
przejście
graniczne
w Medyce

27.02.2009 r.

1

1

20.05.2009 r.

1

1

Ilość
kontrolowanych
pojazdów,
pociągów/wagonów

Rodzaj
przewożonego
towaru lub
przewóz bez
ładunku

40

materiały
budowlane,
artykuły
spożywcze,
tworzywa
sztuczne,
drewno, bez
ładunku

6

elementy
metalowych
wózków
(sklepowych),
płyty wiórowe,
kreda, meble,
materiały
budowlane i
odżywki dla
sportowców

Kontrolowane
odpady

złom
elektroniczny,
odpady tworzyw
sztucznych

-
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Kolejowe
przejście
graniczne
MedykaŻurawica

1

1

Termin akcji kontrolnych
Punkty
kontrolne

Droga krajowa nr
9 w miejscowości
Barwinek
(kontrola
mobilna)
Droga krajowa nr
9 w miejscowości
Jadachy k.Tarnobrzega
(kontrola
mobilna)
Droga krajowa nr
9 w miejscowości
Styków k.Głogowa Młp.
(kontrola
mobilna)
Droga krajowa nr
9 w miejscowości
Krasne (kontrola
mobilna)

27.02.2009 r.

20.05.2009 r.

-

1

-

-

-

1

1

1

3 pociągi/117
wagonów

Ilość
kontrolowanych
pojazdów,
pociągów/wagonów

ruda żelaza, kęsy
stalowe, bez
ładunku

Rodzaj
przewożonego
towaru lub
przewóz bez
ładunku

-

Kontrolowane
odpady

40

artykuły
spożywcze,
meble, grys

-

4

wyroby z drewna,
materiały
budowlane,
papier (role)

-

6

tworzywa
sztuczne,
elementy
stalowe, bez
ładunku

-

6

artykuły
spożywcze,
szkło, bez
ładunku

-

Podczas akcji IMPEL TFS na drogowym przejściu granicznym w Korczowej stwierdzono przewóz
2 rodzajów odpadów złomu elektronicznego i tworzyw sztucznych (folia PE). Odpady przewożono
tranzytem przez Polskę z Ukrainy do Niemiec. Przewoźnicy posiadali wymagane dokumenty przy
międzynarodowym przemieszczaniu odpadów.

Ryc.13.1. Transgraniczne przemieszczanie odpadów kontrola służb celnych z udziałem przedstawicieli
WIOŚ na przejściu granicznym w Korczowej. Przewóz
makuchów słonecznikowych, 2009 r. [16]

Ryc.13.2. Transgraniczne przemieszczanie odpadów kontrola służb celnych z udziałem przedstawicieli WIOŚ
na przejściu granicznym w Korczowej. Przewóz
odpadów gryczanych, 2009 r. [16]

Ponadto w ramach współpracy z Inspekcją Transportu Drogowego w październiku 2009 r.
przeprowadzono wspólną akcję w zakresie kontroli środków transportu przewożących materiały
niebezpieczne lub odpady. Akcję przeprowadzono w dwóch punktach na drodze krajowej nr 9:
w miejscowości Wygoda oraz w Rzeszowie przy ul. Podkarpackiej. W ramach akcji skontrolowano
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łącznie 13 pojazdów, które przewoziły towary takie jak: olej opałowy, olej przepracowany, złom
aluminiowy i stalowy, opony, asfalt. Nie stwierdzono międzynarodowego przemieszczania odpadów,
a wykryte w czasie akcji naruszenia dotyczyły jedynie nieprawidłowości związanych z ustawą o ruchu
drogowym.
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SPIS RYCIN
Ryc. 1.1.
Ryc. 2.1.
Ryc. 3.1.1.
Ryc. 5.1.
Ryc. 7.1.
Ryc. 8.1.
Ryc. 8.1.1.
Ryc. 8.1.2.
Ryc. 8.6.1.
Ryc. 8.10.1.
Ryc. 8.12.1.
Ryc. 8.12.2.
Ryc. 9.1.1.1.
Ryc. 9.1.1.2.
Ryc. 9.1.2.1.
Ryc. 9.2.1.1.
Ryc. 9.2.1.2.
Ryc. 9.2.1.3.
Ryc. 9.2.1.4.
Ryc. 9.2.1.5.
Ryc. 10.1.
Ryc. 10.2.
Ryc. 10.3.
Ryc. 10.4.
Ryc. 10.5.
Ryc. 10.6.
Ryc. 10.7.
Ryc. 10.8.
Ryc. 10.9.
Ryc. 10.1.1.
Ryc. 10.1.1.1.
Ryc. 10.1.1.2.
Ryc. 11.1.1.
Ryc. 11.1.1.1.
Ryc. 11.1.1.2
Ryc. 11.1.2.1.
Ryc. 11.1.3.1.
Ryc. 11.1.5.1.
Ryc. 11.1.5.2.
Ryc. 11.1.5.3.
Ryc. 11.1.5.4.
Ryc. 11.2.1.1.
Ryc. 11.2.2.1.
Ryc. 11.2.2.2.
Ryc. 11.2.2.3.
Ryc. 11.2.3.1.
Ryc. 11.2.3.1.1.
Ryc. 11.2.3.1.2.
Ryc. 11.2.3.1.3.
Ryc. 11.2.3.1.4.

Podział administracyjny obszaru przygranicznego.
Podział fizyczno-geograficzny województwa podkarpackiego wg Kondrackiego.
Wody powierzchniowe na obszarze przygranicznym.
Przejście kolejowe w Medyce, 2008 r.
Złoża kopalin na obszarze przygranicznym.
Obszary chronione w województwie podkarpackim.
Bieszczadzki Park Narodowy, widok na Tarnicę, 2010 r.
Bieszczadzki Park Narodowy, szlak na Tarnicę, 2010 r.
Rezerwat przyrody „Broduszurki” w powiecie przemyskim, 2009 r.
Siedlisko żołny w Buszkowicach Gatunek objęty ochroną gatunkową ścisłą, 2009 r.
Arboretum w Bolestraszycach k. Przemyśla, 2009 r.
Zachowana fortyfikacja z I wojny światowej wokół Przemyśla. Fort „San Rideau”
w Bolestraszycach, 2009 r.
Ujęcie infiltracyjno-brzegowe w m. Prałkowce k. Przemyśla, 2008 r.
Lokalizacja
głównych komunalnych oraz przemysłowych ujęć wód powierzchniowych
i podziemnych na obszarze przygranicznym.
Bilans ilościowy poboru wody w powiatach obszaru przygranicznego w 2009 r.
Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków w Przemyślu, 2006 r.
Oczyszczalnie ścieków w aglomeracjach o RLM ≥2000 na obszarze przygranicznym.
Udział ścieków oczyszczonych w aglomeracjach powiatu przemyskiego w 2009 r.
Udział ścieków oczyszczonych w aglomeracjach powiatu jarosławskiego w 2009 r.
Udział ścieków oczyszczonych w aglomeracjach powiatu lubaczowskiego w 2009 r.
Bilans postępu procedur dostosowawczych składowisk odpadów na terenie przygranicznym do
wymogów dyrektywy 1999/31/WE.
Ilość wytworzonych odpadów w gminach powiatu bieszczadzkiego w 2009 r.
Ilość wytworzonych odpadów w gminach powiatu przemyskiego w 2009 r.
Ilość wytworzonych odpadów w gminach powiatu jarosławskiego w 2009 r.
Ilość wytworzonych odpadów w gminach powiatu lubaczowskiego w 2009 r.
Wyselekcjonowane odpady komunalne w powiecie bieszczadzkim w 2009 r.
Wyselekcjonowane odpady komunalne w powiecie przemyskim w 2009 r.
Wyselekcjonowane odpady komunalne w powiecie jarosławskim w 2009 r.
Wyselekcjonowane odpady komunalne w powiecie lubaczowskim w 2009 r.
Składowiska odpadów na obszarze przygranicznym.
Odpady segregowane i pakietowane, 2008 r.
Praca kompaktora na składowisku odpadów w Przemyślu, 2006 r.
Punkty pomiarowo-kontrolne (ppk) monitoringu wód powierzchniowych na terenie
przygranicznym w 2009 r.
Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitych części
wód na obszarze przygranicznym
w 2009 r.
Rzeka Wiar, punkt pomiarowo-kontrolny, m. Sierakośce, 2008 r.
Ocena eutrofizacji wód w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych
na obszarze przygranicznym w latach 2007-2009.
Rzeka San, poniżej ujęcia wody dla miasta Przemyśla, 2009 r.
Rzeka Wisznia – strefa graniczna, 2009 r.
Rzeka Szkło – pomiary przepływu w punkcie pomiarowo-kontrolnym, m. Budzyń,
2006 r.
Zmiany stężeń siarczanów w rzekach Szkło i Wisznia w latach 2000-2009.
Zmiany stężeń azotynów w rzekach Szkło i Wisznia w latach 2000-2009.
Udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji w obszarze przygranicznym
w 2009 r. (bez CO2).
Podział stref ze względu na SO2, NO2, NOx, CO, benzen, pył PM10, metale
i benzo(a)piren.
Rozmieszczenie stacji pomiarowych monitoringu powietrza na terenie przygranicznym.
Aparatura pomiarowa oraz czerpnia powietrza automatycznej stacji monitoringu powietrza w
Przemyślu przy Pl. Dominikańskim.
Emitory szpitala wojewódzkiego i elektrociepłowni w Przemyślu, 2008 r.
Stężenia średnioroczne SO2 na stacjach monitoringu powietrza w strefie przygranicznej
w 2009 r.
Miesięczne stężenia SO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w strefach miasto
Przemyśl i przemysko-bieszczadzkiej w 2009 r.
Miesięczne stężenia SO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w strefie jarosławskolubaczowskiej w 2009 r.
Stężenia średniodobowe SO2 zanotowane na stacji w Przemyślu w 2009 r.
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Ryc. 11.2.3.2.1.
Ryc. 11.2.3.2.2.
Ryc. 11.2.3.2.3.
Ryc. 11.2.3.3.1.
Ryc. 11.2.3.4.1.
Ryc. 11.2.3.4.2.
Ryc.11.2.3.4.3.
Ryc. 11.2.3.4.4.
Ryc. 11.2.3.4.5.
Ryc. 11.2.3.4.6.
Ryc. 11.2.3.4.7.
Ryc. 11.2.3.4.8.
Ryc. 11.2.3.6.1.
Ryc. 11.2.3.6.2.
Ryc. 11.3.1.

Ryc. 11.3.2.
Ryc. 11.3.3.
Ryc. 12.1.
Ryc. 12.2.
Ryc. 12.3.
Ryc. 13.1.
Ryc. 13.2.

Stężenia średnioroczne NO2 na stacjach monitoringu powietrza w strefie przygranicznej
w 2009 r.
Miesięczne stężenia NO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w strefach miasto
Przemyśl i przemysko-bieszczadzkiej.
Miesięczne stężenia NO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych w strefie jarosławsko lubaczowskiej.
Stężenia benzenu w seriach pomiarowych na stacji pomiarowej przy Pl. Dominikańskim w
Przemyślu w 2009 r.
Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 w punktach monitoringu powietrza w strefie
przygranicznej w 2009 r.
Liczba przekroczeń dobowych pyłu zawieszonego PM10 w punktach monitoringu powietrza
w strefie przygranicznej w 2009 r.
Liczba przekroczeń dobowych PM10 w Przemyślu przy Pl. Dominikańskim oraz przy
ul. Mickiewicza w 2009 r. w układzie miesięcznym
Liczba przekroczeń dobowych PM10 w Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II oraz przy ul.3 Maja
w 2009 r. w układzie miesięcznym
Zmienność
dobowych
stężeń
pyłu
zawieszonego
PM10
na
stacji
przy
Pl. Dominikański w Przemyślu w 2009 r.
Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Mickiewicza
w Przemyślu w 2009 r.
Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. Jana Pawła II
w Jarosławiu w 2009 r.
Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stacji przy ul. 3 Maja
w Jarosławiu w 2009 r.
Przebieg
stężeń
tygodniowych
benzo(a)pirenu
na
stacji
w
Przemyślu
przy
Pl. Dominikańskim w 2009 r.
Przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)pirenu w
Jarosławiu przy ul. Jana Pawła II
w 2009 r.
Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład
poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze przygranicznym województwa
podkarpackiego w 2009 r.
Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego na obszarze Przemyśla
w 2009 r.
Średnie wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego na obszarze Jarosławia
w 2009 r.
Baza magazynowa w Żurawicy, 2008 r.
Baza magazynowa w Żurawicy, nalew cystern, 2008 r.
Lokalizacja zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na
obszarze przygranicznym.
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - kontrola służb celnych z udziałem przedstawicieli
WIOŚ na przejściu granicznym w Korczowej. Przewóz makuchów słonecznikowych, 2009 r.
Transgraniczne przemieszczanie odpadów - kontrola służb celnych z udziałem przedstawicieli
WIOŚ na przejściu granicznym w Korczowej. Przewóz odpadów gryczanych, 2009 r.
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SPIS TABEL
Tab. 3.2.1.
Tab. 6.1.1.
Tab. 6.2.1.
Tab. 8.11.1.
Tab. 8.11.2.
Tab. 8.11.3.
Tab. 9.1.2.1.
Tab. 9.2.3.1.
Tab. 10.1.
Tab. 11.1.1.
Tab. 11.1.1.1.
Tab. 11.1.2.1.
Tab. 11.1.2.2.
Tab. 11.1.3.1.
Tab. 11.1.4.1.
Tab. 11.1.5.1.
Tab. 11.2.1.1.
Tab. 11.2.3.1.
Tab. 11.2.3.2.

Tab. 13.1.
Tab. 13.2.
Tab. 13.3.

Jednolite części wód powierzchniowych w obszarze przygranicznym przeznaczone do celów
użytkowych (wg wykazów RZGW w Krakowie, 2007-2009).
Podział zakładów obszaru przygranicznego wg kategorii ryzyka (stan na 19.11.
2010 r.).
Użytkowanie gruntów rolnych na terenie powiatów.
Specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie przygranicznym.
Obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 na terenie przygranicznym.
Specjalne obszary ochrony siedlisk proponowane do włączenia do sieci Natura 2000 na
terenie przygranicznym.
Bilans ilościowy poboru i zagospodarowania wody w powiatach obszaru przygranicznego
w 2009 r.
Charakterystyka aglomeracji ujętych w KPOŚK oraz wielkość emisji ścieków
z aglomeracji do wód powierzchniowych w 2009 r.
Ilość i rodzaj wyselekcjonowanych odpadów w 2009 r. na obszarze przygranicznym.
Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych na
obszarze przygranicznym w 2009 r.
Klasyfikacja stanu ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód jednolitych części wód
powierzchniowych na terenie przygranicznym w 2009 r.
Ocena eutrofizacji w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu rzek na obszarze
przygranicznym w latach 2007-2009.
Ocena eutrofizacji w jednolitych częściach wód powierzchniowych na obszarze
przygranicznym w latach 2007-2009.
Jakość wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia w 2009 r.
Jakość wód powierzchniowych będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
w 2009 r.
Zestawienie wyników badań średniorocznych rzek granicznych Wiszni i Szkła za lata 20082009.
Zanieczyszczenia gazowe i pyłowe emisja łączna na obszarze przygranicznym
w 2009 r.
Średnioroczne stężenia oraz procent wartości dopuszczalnej badanych substancji
w powietrzu na poszczególnych stacjach pomiarowych w 2009 r., wg stref.
Średnioroczne stężenia metali i benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz procent wartości docelowej
badanych substancji w powietrzu, na poszczególnych stacjach pomiarowych w 2009 r., wg
stref.
Wnioski o przeprowadzenie oględzin zatrzymanych towarów skierowane w 2009 r. przez inne
służby.
Ilość transportów przewożących odpady w 2009 r.
Wspólne działania kontrolne w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”,
2009 r.
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49.

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – Ramowa Dyrektywa Wodna (Dz. Urz. UE L
327 z 22.12.2000).
Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dot. ochrony wód przed zanieczyszczeniami
powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego – Dyrektywa Azotanowa (Dz. Urz. WE L 375 z
31.12.1991).
Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dot. oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz.
WE L 135 z 30.05.1991).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych
(Dz.U.2002.176.1455).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzeni ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia (Dz.U.2002.204.1728).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu
prowadzenia
okresowych
badań
poziomów
pól
elektromagnetycznych
w
środowisku
(Dz.U.2007.221.1645).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (Dz.U.2008.47.281).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych
części wód powierzchniowych (Dz.U.2008.162.1008).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2009.81.685).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lica 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych wód powierzchniowych (Dz.U.2009.122.1018).
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.1996.132.622 ze
zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 ze zm.).
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.2001.115.1229 ze zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2004.92.880 ze zm.).
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