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Wstęp 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska w celu zapewnienia wiarygodnych informacji 
o stanie środowiska. 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.), Państwowy monitoring środowiska realizowany jest 
na podstawie: 
1. wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzonych przez ministra właściwego 
do spraw środowiska, 

2. wojewódzkich programów monitoringu środowiska opracowanych przez 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. 

 Państwowy monitoring środowiska obejmuje zadania wynikające z odrębnych ustaw, 
zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających ze strategii rozwoju, 
programów i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z poźn. 
zm.). 

Programy PMŚ są opracowywane od 1991 r. Program na lata 2016-2020 jest 
dziewiątym z kolei dokumentem, na podstawie którego Inspekcja Ochrony Środowiska 
sprawuje nadzór nad jakością środowiska poprzez cykliczne badania, oceny i prognozy stanu 
środowiska oraz upowszechnianie informacji o środowisku. 

„Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020” został 
opracowany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzony przez Ministra 
Środowiska w dniu 1 października 2015 r.  Obejmuje zadania, które będą realizowane na 
poziomie krajowym oraz wskazuje zadania, które będą wykonywane na poziomie 
województwa przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. 

„Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020” stanowi podstawę 
do opracowania takiego dokumentu na poziomie wojewódzkim. Dodatkowo przy tworzeniu 
wojewódzkiego programu monitoringu wykorzystano przygotowane przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska „Wytyczne do opracowania wojewódzkich programów 
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020”. 

„Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 
2016-2020” stanowi uszczegółowienie opisu zadań określonych w krajowym programie 
wieloletnim oraz dodatkowo zawiera zadania monitoringowe wynikające ze specyficznych 
potrzeb regionu. 

Zadania PMŚ na poziomie wojewódzkim będą realizowane w ramach trzech bloków 
tematycznych: 

• presje na środowisko, 
• stan środowiska, 
• zintegrowane oceny i prognozy.  

Kluczowa informacja stanowiąca podstawę wszelkich działań realizowanych w PMŚ 
będzie wytwarzana w bloku stan środowiska, w ramach którego Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie będzie prowadził badania w zakresie czterech 
podsystemów: 

• monitoringu jakości powietrza, 
• monitoringu jakości wód, 
• monitoringu hałasu, 
• monitoringu pól elektromagnetycznych.  
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W ramach kolejnego pięcioletniego cyklu pomiarowego na terenie województwa 
podkarpackiego będzie kontynuowana realizacja większości dotychczasowych zadań.  
Jednocześnie zaplanowano realizację nowych zadań wynikających z konieczności wdrożenia 
do polskiego systemu monitoringu nowych wymagań UE. Wiele uwagi zostanie poświęcone 
monitoringowi wód, w szczególności w zakresie wdrażania dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 
2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 
wodnej (Dz. Urz. UE L 226 z 24.08.2013, str.1). Ważnym zadaniem będzie również 
kontynuowanie wspomagania systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami 
modelowania matematycznego. 

Informacje wytworzone w ramach realizacji Programu PMŚ będą stanowiły materiał 
do opracowania kolejnego raportu o stanie środowiska w województwie oraz posłużą do 
przygotowania kolejnego raportu o stanie środowiska w Polsce opracowywanego przez GIOŚ. 
Wyniki badań i pomiarów zrealizowanych w ramach PMŚ umożliwi ą wojewódzkiemu 
inspektorowi ochrony środowiska pozyskanie kompleksowej informacji o stanie środowiska 
w regionie na potrzeby informowania organów administracji samorządowej, zgodnie z art. 8a 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Wyniki badań i pomiarów uzyskane w ramach realizacji Programu PMŚ  
w województwie podkarpackim będą stanowić również szerokie spektrum informacji 
środowiskowej podlegającej upowszechnianiu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia  
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.). 

 Niezwykle istotnym elementem programu PMŚ są zadania związane  
z zapewnieniem wysokiej jakości wyników pomiarów i ocen w odniesieniu do wszystkich 
zadań realizowanych w ramach PMŚ. 

Program monitoringu poszczególnych podsystemów na obszarze województwa 
podkarpackiego jest zgodny z obowiązującym prawem oraz z „Programem Państwowego 
Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020”. 

Zmiany wnoszone do „Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 
podkarpackiego na lata 2016-2020” będą wprowadzane w formie aneksów do niniejszego 
dokumentu.  

Pełne wykonanie zadań zapisanych w „Programie Państwowego monitoringu 
środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016-2020” będzie uzależnione przede 
wszystkim od możliwości finansowych, kadrowych i sprzętowych Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7

1.  Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu 
Środowiska 

Państwowy Monitoring Środowiska, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą – Poś, stanowi system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, 
przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone informacje służą 
wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska, poprzez systematyczne informowanie 
organów administracji i społeczeństwa o: 

� jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska 
lub innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania 
przekroczeń tych standardów lub innych wymagań, 

� występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, 
w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami 
i stanem elementów przyrodniczych. 

Wytwarzane i gromadzone w ramach PMŚ na terenie województwa podkarpackiego 
dane dotyczące stanu środowiska będą częścią składową ogólnopolskiego raportu o stanie 
środowiska oraz będą stanowić wsad krajowych i międzynarodowych sprawozdań, do których 
Polska jest zobowiązana na mocy odrębnych uregulowań prawa krajowego i wspólnotowego. 
Zgromadzone dane będą stanowić również podstawę opracowywanych na poziomie 
wojewódzkim raportów, programów działań naprawczych i planistycznych.  Odrębne zadania 
związane będą z upowszechnianiem zgromadzonych danych w myśl przepisów ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.), regulujących sprawy swobodnego dostępu do 
informacji o środowisku. 

Ustawowe cele Państwowego Monitoringu Środowiska będą realizowane na terenie 
województwa podkarpackiego poprzez zadania obejmujące wykonywanie badań wskaźników 
charakteryzujących cztery podsystemy monitoringu środowiska, gromadzenie i analizę 
wyników badań, ocenę stanu i trendów zmian jakości monitorowanych elementów 
środowiska w oparciu o ustalone kryteria, identyfikację obszarów przekroczeń standardów 
jakości środowiska, analizy przyczynowo-skutkowe, opracowywanie zestawień, raportów, 
komunikatów i ich udostępnianie w formie drukowanej lub zapisu elektronicznego.  W celu 
zapewnienia szybkiego dostępu do bieżących danych pomiarowych i wyników prac 
prowadzonych na terenie województwa podkarpackiego w ramach PMŚ, systematycznie 
będzie aktualizowana tematyczna strona internetowa WIOŚ w Rzeszowie. 

W odniesieniu do wszystkich rodzajów zadań cząstkowych, zarówno tych o charakterze 
pomiarowo/badawczo/analitycznym jak i informacyjnym, w PMŚ obowiązuje zasada 
cykliczności oraz zasada jednolitości metod (art. 26 ust. 2 ustawy – Poś). 

Wiarygodność i rzetelność danych jest niezwykle ważnym elementem prac 
realizowanych w ramach PMŚ, stąd priorytetowe znaczenie będą miały działania związane 
z zapewnieniem jakości danych wytwarzanych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Działania te będą obejmowały kontynuację procesu wdrażania systemów jakości 
w podsystemach monitoringu, modernizację infrastruktury analitycznej i pomiarowej, udział 
w krajowych i międzynarodowych badaniach porównawczych oraz udział w szkoleniach 
w zakresie procedur systemowych i wymagań prawnych. 
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W celu efektywnego wdrażania nowych programów i technik monitoringowych oraz 
systematycznej poprawy jakości informacji wytwarzanych w ramach systemu PMŚ, będą 
w miarę możliwości analizowane wyniki dostępnych prac badawczo-naukowych z zakresu 
monitoringu środowiska oraz raporty i dokumenty na ten temat przygotowywane przez 
instytucje międzynarodowe, w tym Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9

2.  Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 

Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku będących 
wynikiem pomiarów i ocen jego stanu, jak i analizą wpływu różnych czynników, w tym presji 
będących głównie wynikiem działalności człowieka. W celu zapewnienia tak szerokiego 
spektrum informacji zadania PMŚ podobnie jak w latach poprzednich realizowane będą 
w ramach struktury opartej na modelu DPSIR (driving forces/czynniki sprawcze - 
pressures/presje - state/stan - impact/oddziaływanie - response/środki przeciwdziałania) 
stosowanej przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
(OECD) oraz Europejską Agencję Środowiska do sporządzania ocen zintegrowanych oraz 
ocen skuteczności strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych. Struktura ta 
pozwala na generowanie kompleksowej, opartej na badaniach, analizach i ocenach informacji 
o środowisku zarówno dla potrzeb społeczeństwa jak i administracji rządowej, samorządowej 
oraz instytucji międzynarodowych. 

Tylko część z wymienionych wyżej kategorii informacji jest i będzie wytwarzana 
w ramach systemu PMŚ. Podstawową kategorią informacji wytwarzanej w ramach PMŚ 
pozostanie kompleksowa informacja na temat stanu poszczególnych komponentów 
środowiska. Na terenie województwa podkarpackiego WIOŚ w Rzeszowie będzie realizował 
programy pomiarowo-badawcze w ramach czterech podsystemów reprezentujących 
poszczególne komponenty środowiska lub specyficzne oddziaływania. Badania w pozostałych 
podsystemach będą realizowane na poziomie krajowym przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. 

System PMŚ podobnie jak w latach ubiegłych,  będzie obejmować działania związane 
z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji 
o poziomach substancji i innych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych 
elementów przyrodniczych. 

W oparciu o wytworzone i zgromadzone dane o stanie środowiska wykonywane będą 
oceny poszczególnych komponentów jak i zintegrowane oceny i prognozy stanu środowiska, 
analizy przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami 
kształtującymi ten stan i mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności 
człowieka. Oceny te będą także uwzględniać ocenę skuteczności podejmowanych działań 
naprawczych i zapobiegawczych. 

Informacje o presjach na środowisko, w tym informacje o źródłach i ładunkach 
substancji odprowadzanych do środowiska, pozyskiwane będą głównie z systemów 
administracyjnych i statystyki publicznej. W ramach PMŚ wytwarzane będą jedynie wybrane 
informacje o presjach, których nie można pozyskać z innych systemów, a które są niezbędne 
do prawidłowej realizacji zadań obejmujących badania, oceny i prognozy stanu  środowiska. 

Na rys. 2.1. przedstawiono strukturę  PMŚ obejmującą wszystkie zadania realizowane  
na terenie województwa podkarpackiego na poziomie wojewódzkim i krajowym.  

Zakres i sposób realizacji zadań w latach 2016-2020 na terenie województwa 
podkarpackiego w ramach poszczególnych podsystemów został szczegółowo przedstawiony 
w dalszej części Programu. 

W ramach PMŚ wykorzystywane będą dane społeczno-gospodarcze gromadzone 
w systemie statystyki publicznej oraz w innych systemach administracyjnych. Ponadto, 
w celu prawidłowego funkcjonowania PMŚ konieczny będzie nieodpłatny dostęp do danych 
wytwarzanych przez służby państwowe zobligowane prawem do ich wytwarzania, w tym do 
danych meteorologicznych i hydrologicznych. 
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Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia 
20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.) 
koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Na poziomie województwa zadania  Państwowego Monitoringu Środowiska wykonuje 
wojewódzki inspektor ochrony środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej 
w województwie (art. 3 i art. 5 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska). Na poziomie 
krajowym zadania PMŚ wykonuje Główny Inspektor Ochrony Środowiska, który jest również 
koordynatorem działań prowadzonych dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska. 

W realizacji zadań PMŚ uczestniczą również inne jednostki zobowiązane do tego na 
mocy prawa np. organy administracji rządowej i samorządowej, służby, zarządzający 
drogami, lotniskami, koleją, prowadzący instalacje, jak również instytuty naukowo-badawcze 
wykonujące zadania w ramach umów z GIOŚ. 

Strukturę organizacyjną PMŚ przedstawiono na rys. 2.2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 2.1. Państwowy Monitoring Środowiska – źródło informacji o środowisku 
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Rys. 2.2. Organy, służby i inne podmioty w systemie  Państwowego Monitoringu Środowiska 
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badawcze, 
uczelnie 



 12

3.  Badania stanu środowiska 

Podstawową rolą Państwowego Monitoringu Środowiska w systemie zarządzania 
środowiskiem i zintegrowanego rozwiązywania problemów środowiskowych jest 
pozyskiwanie, gromadzenie, analizowanie i upowszechnianie informacji o poziomach 
substancji i innych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych elementów 
przyrodniczych. Szczególne znaczenie - w tym kontekście - mają oceny stanu poszczególnych 
komponentów środowiska, uwzględniające wpływ elementów presji. 

Celem działań prowadzonych w ramach PMŚ jest zapewnienie odpowiednim organom 
informacji niezbędnych do zarządzania środowiskiem, zgodnie z ich kompetencjami, oraz 
wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych zarówno krajowych jak 
i międzynarodowych. Bardzo ważnym celem tych działań jest również zapewnienie 
społeczeństwu możliwości dostępu do pełnej i zrozumiałej informacji o stanie środowiska. 

Zgodnie z przepisem ustawowym (art. 26 ust.1 ustawy – Poś), biorąc pod uwagę 
potrzeby wynikające z prawodawstwa polskiego, strategii rozwoju, programów i dokumentów 
programowych oraz międzynarodowe i krajowe wymagania sprawozdawcze, badania stanu 
środowiska będą realizowane w oparciu o dotychczasową strukturę siedmiu  podsystemów: 

1. podsystemu monitoringu jakości powietrza, 

2. podsystemu monitoringu jakości wód, 

3. podsystemu monitoringu jakości gleby i ziemi, 

4. podsystemu monitoringu przyrody, 

5. podsystemu monitoringu hałasu, 

6. podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych, 

7. podsystemu monitoringu promieniowania jonizującego. 

Na terenie województwa podkarpackiego WIOŚ w Rzeszowie będzie realizował 
programy pomiarowo-badawcze w ramach czterech podsystemów, reprezentujących 
poszczególne komponenty środowiska lub specyficzne oddziaływania:  

1. monitoring jakości wód (wody powierzchniowe),  

2. monitoring jakości powietrza,  

3. monitoring hałasu, 

4. monitoring pól elektromagnetycznych.  

Badania w pozostałych podsystemach: monitoring jakości gleby i ziemi, monitoring 
przyrody, monitoring promieniowania jonizującego i monitoring jakości wód (wody 
podziemne) będą realizowane na poziomie krajowym przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w ramach odrębnych umów. 

W „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego 
na lata 2016-2020” szczegółowy opis zadań odnosi się do tych podsystemów, w ramach 
których badania i pomiary są realizowane przez WIOŚ w Rzeszowie. W stosunku do tych 
podsystemów, których realizacja opiera się na sieciach krajowych finansowanych przez GIOŚ 
w ramach umów z wykonawcą zewnętrznym, w niniejszym Programie zawarta jest jedynie 
informacja o sposobie wykorzystania danych lub też udziale WIOŚ w ich realizacji na 
poziomie krajowym. 
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W ramach podsystemów wyróżniono zadania posiadające specyficzne cele 
i odpowiednie dla tych celów programy pomiarowo-badawcze. Zadania te związane są 
z bezpośrednią realizacją obowiązków ustawowych, zobowiązań międzynarodowych, jak 
i zadania związane są z koniecznością dostosowania systemu monitoringu środowiska do 
nowych regulacji prawnych zarówno polskich jak i międzynarodowych. 

Dla poszczególnych zadań, realizowanych w ramach danego podsystemu, opracowana 
została karta informująca o podstawie prawnej realizacji zadania, zakresie badań, sposobach 
pozyskiwania i upowszechniania informacji oraz obowiązkach sprawozdawczych 
realizowanych w ramach poszczególnych zadań. Zaprezentowano również schematy 
przepływu informacji. 

Kluczowym zadaniem w ramach Programu PMŚ na 2016-2020 będzie zapewnienie 
bieżącego funkcjonowania i dalszy rozwój tematycznych baz danych w ramach Systemu 
Informatycznego EKOINFONET (SI EKOINFONET), za pomocą którego są i będą 
gromadzone, przechowywane, przetwarzane i upowszechniane dane dotyczące jakości 
poszczególnych komponentów środowiska wytwarzane w ramach PMŚ zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie systemu informatycznego Inspekcji 
Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1584). 

System PMŚ będzie zasilany danymi o presjach wytwarzanymi w ramach innych 
systemów lub obowiązków wykonywanych z mocy prawa przez inne organy administracji lub 
podmioty gospodarcze, jak i danymi wytwarzanymi przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 
Istotnym źródłem danych o emisjach będzie system statystyki publicznej, oraz, w przypadku 
wód, prowadzony przez krajowy i regionalne zarządy gospodarki wodnej kataster wodny. 
W wyjątkowych przypadkach, i tylko dla celów prawidłowej realizacji badań stanu 
środowiska, informacje o presjach będą wytwarzane w ramach PMŚ przez Inspekcję Ochrony 
Środowiska. 

W części dotyczącej przepisów prawa Program odwołuje się do istniejących aktów 
prawnych, specyficznych dla danego elementu środowiska, jak również do projektów aktów 
prawnych, których zaawansowanie prac legislacyjnych pozwala uznać, iż w latach 2016-2020 
będą miały status obowiązujących. 

U podstaw wszystkich działań monitoringowych leżą ogólne kompetencje Inspekcji 
Ochrony Środowiska dotyczące organizowania, koordynowania i prowadzenia badań jakości 
środowiska oraz obserwacji i oceny jego stanu zapisane w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686, z późn. zm.). 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

3.1.  Podsystem monitoringu jakości powietrza 
Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości powietrza w województwie 

podkarpackim, zgodnie z art. 26 ustawy – Poś, jest uzyskiwanie informacji i danych 
dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników analiz i ocen 
w zakresie przestrzegania norm jakości powietrza w regionie. Informacje dostarczane 
w ramach podsystemu będą umożliwiały ponadto śledzenie zmian w zakresie zakwaszenia 
i eutrofizacji środowiska na skutek depozycji zanieczyszczeń do podłoża oraz monitorowanie 
i prognozowanie wpływu działań na rzecz ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza 
na jego jakość. Informacje te posłużą także do oceny skuteczności działań na rzecz ochrony 
warstwy ozonowej nad Polską i Europą. Dane pozyskane w ramach podsystemu stanowić 
będą podstawę do zarządzania jakością powietrza w województwie podkarpackim m.in. 
poprzez programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, do 
formułowania i kontroli realizacji strategii ochrony powietrza na poziomie regionu, kraju 
i Unii Europejskiej. Dodatkowo, w ramach obowiązków sprawozdawczych, uzyskane dane 
będą przekazywane do Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska  i do organów 
konwencji międzynarodowych. 

W ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza w województwie podkarpackim, 
WIOŚ w Rzeszowie w latach 2016-2020 będzie realizowanych 8 zadań, w tym:  

a) zadania związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z ustawą 
– Poś transponującą wymagania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza 
dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str.1) oraz dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, 
niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 
powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005, str.3), które obejmują: 

� badanie i ocenę jakości powietrza w strefach, 
� wspomaganie systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania 

matematycznego,  
� pięcioletnią ocenę jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu 

wykonywania rocznych ocen jakości powietrza, 
� monitoring tła miejskiego pod kątem wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych, 
� pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania 

procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia,  
b) krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza, 
c) monitoring chemizmu opadów atmosferycznych,  
d) pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do powietrza 

dla potrzeb realizacji ocen i prognoz w ramach monitoringu jakości powietrza. 
 

Zadania te w większości będą kontynuacją dotychczasowych programów pomiarowych. 
Ze względu jednak na konieczność przystosowania systemu pomiarów i ocen jakości 
powietrza do dynamicznie zmieniających się przepisów prawodawstwa unijnego, w tym 
wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, a także decyzji wykonawczej 
Komisji 2011/850/WE ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE 
i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej 
wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza, 
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realizowane będą na poziomie GIOŚ zadania nowe związane głównie z wdrażaniem 
modelowania matematycznego do rocznych ocen jakości powietrza. Wyniki modelowania 
matematycznego do rocznych ocen jakości powietrza, wykonane w latach 2016-2020 przez 
GIOŚ, wykorzystywane będą docelowo przez WIOŚ w Rzeszowie przy realizacji zadań 
w ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza w województwie podkarpackim w 
latach 2016-2020. 

Zadanie:  Badanie i ocena jakości powietrza w strefach  

Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika 
z art. 89-94 ustawy – Poś transponującej do prawa polskiego wymagania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. 

Celem realizacji zadania jest uzyskanie dla stref w województwie podkarpackim 
informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości 
powietrza i innych kryteriów oceny jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających 
poprawy jakości powietrza – tzw. obszarów przekroczeń, a następnie monitorowanie, poprzez 
prowadzenie pomiarów i ocen jakości powietrza, efektywności działań podejmowanych 
w ramach planów i programów ochrony powietrza na jakość powietrza na obszarach 
przekroczeń. 

Zadanie będzie realizowane na poziomie wojewódzkim przez WIOŚ w Rzeszowie 
i koordynowane przez GIOŚ.  

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – odpowiedzialny za pomiary 
i ocenę poziomu substancji w powietrzu w województwie podkarpackim– w latach 2016-2020 
będzie kontynuował monitoring stężeń pyłu PM10 i PM2,5, SO2, NO2, NO, NOx, O3, 
benzenu, CO, oraz Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)pirenu w pyle PM10, stosując pomiary i inne 
techniki monitoringowe określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 
2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., 
poz. 1032).  

Program pomiarów jakości powietrza, który będzie realizowany przez WIOŚ 
w Rzeszowie w latach 2016-2020 jest zgodny z przepisami prawa polskiego, a program na 
lata 2016-2019 w odniesieniu do wymogów co do liczby stałych stanowisk pomiarowych jest 
zgodny z wynikami oceny pięcioletniej wykonanej przez Inspektorat w 2014 r. 

W latach 2016-2020 w miarę posiadania środków finansowych zaplanowano 
rozbudowę sieci monitoringu powietrza w województwie podkarpackim o dwa stanowiska 
pyłu PM10 i B(a)P. Stanowiska umiejscowione zostaną na obszarze miasta Stalowa Wola 
oraz na terenie miejscowości uzdrowiskowej Iwonicz-Zdrój. Dodatkowo zaplanowano 
uruchomienie komunikacyjnej stacji monitoringu powietrza w Rzeszowie w zakresie NO2, 
NO, NOx, CO, benzenu i pyłu PM10. 

Dane ze stacji będą gromadzone w wojewódzkiej bazie danych (CAS) i bazie danych 
monitoringu jakości powietrza JPOAT2,0, działającej w ramach SI EKOINFONET i będą 
zasilać system oceny jakości powietrza. Ponadto zgodnie z wymogami dotyczącymi 
raportowania będą przekazywane do europejskiej bazy danych (AIRBASE+). 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie będzie kontynuował  
w latach 2016-2020 wykonywanie rocznych ocen jakości powietrza wraz z klasyfikacją stref 
w województwie podkarpackim.  

W ramach zadania WIOŚ w Rzeszowie wykorzystywał będzie na potrzeby ocen 
rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim wyniki modelowania 
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wykonanego na poziomie krajowym z wykorzystaniem danych pomiarowych z Państwowego 
Monitoringu Środowiska w zakresie ozonu troposferycznego. 

Od roku 2016, WIOŚ w Rzeszowie w miarę potrzeb będzie uczestniczył w pracach 
GIOŚ mających na celu wdrożenie, na poziomie krajowym, modelowania jakości powietrza 
w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz dwutlenku 
siarki (SO2) i dwutlenku azotu (NO2) do systemu rocznych ocen jakości powietrza 
wykonywanych w WIOŚ. 

Do czasu pełnego wdrożenia modelowania jakości powietrza na poziomie krajowym 
WIOŚ w Rzeszowie w miarę posiadanych środków finansowych, będzie kontynuował  
modelowanie jakości powietrza dla potrzeb rocznych ocen jakości powietrza dla obszaru 
województwa podkarpackiego. 

Wyniki badań i rocznej oceny jakości powietrza będą wykorzystane przez Zarząd 
Województwa Podkarpackiego do opracowania lub aktualizacji programów ochrony 
powietrza w strefach wskazanych do ich wykonania oraz do monitorowania skuteczności 
wcześniej opracowanych programów. Wyniki ocen rocznych za 2015, 2016, 2017, 2018 
i 2019 rok, wykonanych przez WIOŚ w Rzeszowie posłużą GIOŚ do wykonania zbiorczych 
ocen jakości powietrza w Polsce.  

Raport z oceny rocznej jakości powietrza oraz wyniki badań jakości powietrza 
z obszaru województwa podkarpackiego posłużą także do wypełnienia obowiązków 
sprawozdawczych wynikających z prawa wspólnotowego, tj. decyzji Komisji Europejskiej 
2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 
2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu 
wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza 
(Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 86-106) oraz wytycznych Komisji Europejskiej do tej 
decyzji. 

Po transpozycji do prawodawstwa polskiego dyrektywy Komisji Europejskiej z dnia 28 
sierpnia 2015 r. , zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE 
ustanawiającej przepisy dotyczące metod referencyjnych, walidacji danych i lokalizacji 
stanowisk pomiarowych do oceny jakości powietrza, system pomiarów i ocen jakości 
powietrza, w miarę dostępności środków finansowych, WIOŚ  dostosuje system pomiarów 
jakości powietrza do wymagań zawartych w tym dokumencie. 

Przy lokalizacji nowych stacji pomiarowych oraz zmianie lokalizacji obecnie 
funkcjonujących stacji pomiarowych WIOŚ w Rzeszowie będzie wykorzystywał opracowane 
w 2014 r. przez GIOŚ „Wytyczne do lokalizacji stacji monitoringu powietrza” a po 
opracowaniu przez GIOŚ w ramach zadania „Określenie reprezentatywności stanowisk 
pomiarowych funkcjonujących w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska” również 
wytyczne do określania reprezentatywności stanowisk pomiarowych zanieczyszczeń 
powietrza. 
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Tabela 3.1.1. Badanie i ocena jakości powietrza w strefach 

Podsystem Zadanie 

Monitoring jako ści powietrza 
 

Badanie i ocena jakości powietrza w strefach 

 
Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) – art. 26 oraz art. 85-95; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu 
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 1034); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 
i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 227, poz. 1485). 

Zakres przedmiotowy 
lata 2016-2020 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w ramach systemu oceny jakości powietrza, będzie 
prowadził w województwie podkarpackim pomiary stężeń: SO2, NO2,

 
NOx, PM10, PM2,5, CO, benzenu, O3

 
oraz 

Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 w powietrzu. . Pomiary te będą wykonywane w sposób ciągły (pomiar 
automatyczny) lub systematyczny (pomiar manualny) szczególnie w strefach, w których poziomy stężeń są 
wyższe od górnego progu oszacowania. W pozostałych strefach wykonywane będą mniej intensywne pomiary 
(metoda pasywna) lub ocena dokonywana będzie za pomocą innych metod, takich jak obiektywne metody 
szacowania, modelowanie matematyczne i in. Metody te stanowić będą również uzupełnienie pomiarów 
najwyższej jakości (automatycznych i manualnych) w strefach, gdzie obserwowane są stężenia powyżej górnego 
progu oszacowania. Planowane jest wspomaganie oceny jakości powietrza w zakresie SO2, NO2,

 
NOx, PM10, 

PM2,5, CO, benzenu oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 za pomocą modelowania wykonywanego na 
poziomie wojewódzkim do czasu wdrożenia modelowania krajowego. 
Szczegółowa lista stacji monitoringu powietrza, ich programy pomiarowe oraz zakres badań uzupełniających 
zawarte zostały w tabeli 3.1.4. 
 Na podstawie uzyskanych danych dla ww. substancji Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
wykona roczną ocenę jakości powietrza w strefach województwa podkarpackiego zdefiniowanych w ustawie – 
Poś i klasyfikację stref wg kryteriów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska, identyfikację 
obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych oraz poziomów celów 
długoterminowych. W latach 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 zostanie wykonana roczna ocena jakości powietrza 
odpowiednio dla lat 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019.  

Poza programem pomiarowym obejmującym substancje, dla których ustalone zostały kryteria oceny jakości 
powietrza, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie uwzględnił w wojewódzkim programie 
monitoringu środowiska na lata 2016-2020 inne substancje (formaldehyd i wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne), biorąc pod uwagę specyficzne źródła zanieczyszczeń zlokalizowane na obszarze województwa. 

Realizacja zadania 
Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ w Rzeszowie  WIOŚ w Rzeszowie - wojewódzka baza 
danych sieci stacji pomiarowych CAS 
(centralna jednostka akwizycji danych 
zbierająca dane ze stacji pomiarowych) 

GIOŚ i WIOŚ w Rzeszowie –  baza 
danych o jakości powietrza JPOAT2,0 
zasilana przez dane pochodzące z bazy 
CAS WIOŚ w Rzeszowie 

WIOŚ w Rzeszowie– roczna ocena 
jakości powietrza w województwie 

GIOŚ - zbiorcza roczna ocena 
jakości powietrza w skali kraju  

Przekazywanie wyników badań/ocen 
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Podmiot 
przekazujący 

wyniki  

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań 

Minimalna częstotliwość 
przekazywania wyników 

badań 

Miejsce 
przekazania 

wyników badań 
WIOŚ w 
Rzeszowie  

- wyniki pomiarów, meta dane oraz 
informacje o jakości pomiarów 

-  od trybu ciągłego do 
rocznego wg rozporządzenia 
MŚ dotyczącego zakresu 
i sposobu przekazywania 
informacji dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza 

WIOŚ  w 
Rzeszowie (CAS) 

 

GIOŚ - wyniki modelowania ozonu na 
potrzeby wspomagania oceny 
jakości powietrza 

- raz do roku WIOŚ w 
Rzeszowie 

GIOŚ - wyniki modelowania pyłu PM10, 
pyłu PM2,5, benzo(a)pirenu, NO2 
i SO2  na potrzeby wspomagania 
oceny jakości powietrza 

- raz do roku od roku 2016 WIOŚ w 
Rzeszowie 

WIOŚ w 
Rzeszowie(CAS) 

 

- wyniki pomiarów ze stacji 
objętych wojewódzkim 
programem monitoringu 
środowiska - automatyczne 
zasilanie  

- od trybu ciągłego do 
rocznego wg rozporządzenia 
MŚ dotyczącego zakresu 
i sposobu przekazywania 
informacji dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza 

GIOŚ 
(JPOAT2,0) 

 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

- meta dane dot. sieci, stacji, 
stanowisk i pomiarów 

- na bieżąco, w miarę 
dostępności informacji 

GIOŚ 
(JPOAT2,0) 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

 

- dane o przekroczeniach 
poziomów informowania 
i alarmowych poziomów 
substancji w powietrzu 

- w trybie dobowym,  GIOŚ, Zarząd 
Województwa 
Podkarpackiego, 
Wojewódzki 
Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego  

WIOŚ w 
Rzeszowie 

 

- dane o ryzyku wystąpienia 
przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego lub docelowego 
substancji w powietrzu 

- w możliwie najkrótszym 
czasie od powzięcia 
informacji o ryzyku 
wystąpienia przekroczenia  

GIOŚ, Zarząd 
Województwa 
Podkarpackiego, 
Wojewódzki 
Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

- wyniki rocznej oceny jakości 
powietrza i klasyfikacji stref na 
poziomie województw 

- jeden raz w roku GIOŚ, Zarząd 
Województwa 
Podkarpackiego 

Upowszechnianie wyników 
Podmiot 

upowszechniający 
wyniki  

Forma upowszechnianej informacji 
wynikowej 

 

Minimalna częstotliwość 
upowszechniania 

informacji wynikowej  

Odbiorca 
informacji 
wynikowej 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

- komunikaty - od trybu godzinowego do 
rocznego 

administracja 
rządowa i 
samorządowa,  
uczelnie, szkoły, 
biblioteki, 
społeczeństwo 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

- raporty tematyczne - raz w roku 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

- strona internetowa WIOŚ 

 

- od trybu godzinowego do 
rocznego 
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Rys. 3.1.1. Schemat przepływu informacji dotyczących jakości powietrza na poziomie 
wojewódzkim 

Zadanie: Wspomaganie systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami 
modelowania matematycznego 

Realizacja zadania wynika zarówno z zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy zalecających stosowanie modelowania jako metody uzupełniającej 
pomiary jakości powietrza lub w szczególnych warunkach je zastępującą, jak i  z zapisów 
w decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/EU z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiająca 
zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących 
jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 86-106) odnośnie 
konieczności raportowania danych przestrzennych do Komisji Europejskiej w tym obszarów, 
na których miało miejsce przekroczenie norm jakości powietrza.  

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
koordynacja działań dotyczących pomiarów i ocen jakości 
powietrza, zbiorcze oceny jakości powietrza, baza danych 
JPOAT 2.0, wspomaganie oceny metodami modelowania 

matematycznego wypełnianie obowiązków sprawozdawczych 
wynikaj ących z prawa UE 

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 

 
 

 
 

IMGW-PIB 
dane meteorologiczne 

poziom wojewódzki 

Zarządzający danymi 
(podmioty gospodarcze, 

administracja 
samorządowa, GUS, WUS, 

Krajowy O środek 
Bilansowania i  

Zarządzania Emisjami) 

dane o ładunkach emisji 
zanieczyszczeń do 

powietrza 

 
 modelowanie 
matematyczne 
realizowane 
przez WIOŚ 
(fakultatywnie) 

ocena jakości powietrza w strefach 
wraz z klasyfikacją stref 

 

Zarząd Województwa 
Podkarpackiego 

zarządzenie ochroną powietrza, 
opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem 
planów i programów ochrony powietrza 

ocena jakości powietrza w strefach 
wyniki pomiarów jakości powietrza 
informacja o stanach alarmowych i przekroczeniach norm jakości powietrza  
wyniki modelowania matematycznego dla potrzeb rocznych ocen jakości powietrza   
 inne dane 
 

Wojewoda Podkarpacki 
informowanie społeczeństwa 

o stanach alarmowych i przekroczeniach 
norm jakości powietrza 

pomiary jakości 
powietrza na 

stacjach 
monitoringu jako ści 

powietrza 
należących do WIOŚ 
 

wojewódzka baza danych 
o jakości powietrza (CAS) 
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Celem realizacji zadania jest uzyskanie rozkładu przestrzennego stężeń zanieczyszczeń 
w województwie podkarpackim dla potrzeb rocznych ocen jakości powietrza, co pozwoli na 
bardziej dokładne określenie lokalizacji i powierzchni obszarów, na których wystąpiły 
przekroczenia norm stężeń zanieczyszczeń powietrza, a także określenie liczby osób 
narażonych na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powierza. 

W ramach zadania WIOŚ w Rzeszowie wykorzystywał będzie na potrzeby ocen 
rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim wyniki modelowania 
wykonanego na poziomie krajowym z wykorzystaniem danych pomiarowych z Państwowego 
Monitoringu Środowiska w zakresie ozonu troposferycznego.  

Od roku 2016, WIOS w Rzeszowie w miarę potrzeb będzie uczestniczył w pracach 
GIOS mających na celu wdrożenie, na poziomie krajowym, modelowania jakości powietrza w 
zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz dwutlenku 
siarki (SO2) i dwutlenku azotu (NO2) do systemu rocznych ocen jakości powietrza 
wykonywanych w WIOŚ.  

Do czasu pełnego wdrożenia modelowania jakości powietrza na poziomie krajowym 
WIOŚ w Rzeszowie w miarę posiadanych środków finansowych dla potrzeb rocznych ocen 
jakości powietrza dla obszaru województwa podkarpackiego, będzie kontynuował  
modelowanie jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń, w zakresie których wymagane 
jest sporządzanie ocen (z wyłączeniem ozonu). 

Zadanie:  Pięcioletnia ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego 
sposobu wykonywania rocznych ocen jakości powietrza 

Obowiązek wykonywania weryfikacji systemu oceny jakości powietrza w strefach 
wynika z art. 88 ustawy – Poś transponującej do prawa polskiego wymagania dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci 
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu.  

W 2019 r. WIOŚ w Rzeszowie dokona weryfikacji systemu pomiarów i ocen jakości 
powietrza w strefach za lata 2014-2018 

 
na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu 

wykonywania ocen prowadzonych corocznie dla SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2,5, benzenu, 
CO oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 i odpowiednio, na podstawie wyników tej oceny, w 
miarę posiadanych środków finansowych zmodyfikuje wojewódzki system pomiarów i ocen 
jakości powietrza.  

Wyniki oceny pięcioletniej wykonanej przez WIOŚ w Rzeszowie posłużą GIOŚ do 
wykonania zbiorczego raportu z oceny pięcioletniej i do planowania rozwoju systemów 
pomiarowych w kontekście zmieniających się wymagań międzynarodowych, rozwoju technik 
pomiarowych i analitycznych. Posłużą one również do wypełnienia obowiązków 
sprawozdawczych wynikających z prawa wspólnotowego, tj. decyzji Komisji Europejskiej 
2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 
2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu 
wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza 
oraz wytycznych Komisji Europejskiej do tej decyzji. 

Zadanie: Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza  

Celem zadania jest zapewnienie bieżącej informacji o prognozowanych stężeniach 
zanieczyszczeń w powietrzu. Informacje te są niezbędne do ostrzegania społeczeństwa 
o ryzyku wystąpienia wysokich, zagrażających zdrowiu, stężeń zanieczyszczeń, jak 



 21

i uruchamiania działań przewidzianych w planach działań krótkoterminowych zgodnych 
z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 
2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.  

Na poziomie krajowym, w latach 2016-2020, GIOŚ będzie kontynuował operacyjne 
prognozowanie w zakresie ozonu troposferycznego, a od 2018 r. GIOŚ planuje rozpoczęcie 
wdrażania krótkoterminowych prognoz jakości powietrza dla wybranych, dodatkowych 
zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.  

Prognozy te, będą wykorzystywane przez WIOŚ w Rzeszowie na potrzeby 
informowania odpowiednich organów administracji rządowej i samorządowej o stanach 
ostrzegawczo-alarmowych prognozowanych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie 
z art. 92 ust.1 pkt 1 i art. 94 ust.1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.). Informacja prezentująca prognozy 
krótkoterminowe będzie zamieszczona na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie, jako 
prognoza wojewódzka. 

Dodatkowo WIOŚ w Rzeszowie na potrzeby realizacji tego zadania wykorzystywał 
będzie prognozy krótkoterminowe w zakresie SO2, NO2, CO, PM10, PM2.5, O3 

przygotowywane w ramach EkoPrognozy - operacyjnej prognozy jakości powietrza dla 
województwa podkarpackiego. Projekt jest realizowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Podkarpackiego. 

Zadanie:  Monitoring tła miejskiego pod kątem wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych 

Obowiązek pomiarów składu pyłu pod kątem zawartości wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA) wynika z art. 4 ust. 8 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, 
niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu. 

Celem zadania jest określenie udziału benzo(a)pirenu w wielopierścieniowych 
węglowodorach aromatycznych  zawartych w pyle PM10.  

W latach 2016-2020 na stacji monitoringu tła miejskiego w Jaśle, na której prowadzone 
są pomiary pyłu PM10 i benzo(a)pirenu w PM10, będą kontynuowane pomiary 
benzo(a)antracenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, 
indeno(1,2,3-cd)pirenu i dibenzo(a,h)antracenu w pyle PM10. Pobór i analiza prób będą 
prowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie.  

Wyniki powyższych badań z lat 2015-2019 posłużą do sporządzenia przez GIOŚ 
krajowych rocznych ocen zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami 
aromatycznymi w Polsce. 

Dane z monitoringu tła miejskiego pod kątem WWA  ze stacji w Jaśle będą gromadzone 
w wojewódzkiej bazie danych (CAS) i bazie danych monitoringu jakości powietrza 
JPOAT2,0, działającej w ramach SI EKOINFONET i będą zasilać system oceny jakości 
powietrza, ponadto, zgodnie z wymogami dotyczącymi raportowania będą przekazywane do 
europejskiej bazy danych (AIRBASE+). 

Zadanie: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb 
monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia 

Obowiązek pomiarów pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia krajowego wskaźnika 
średniego narażenia wynika z art. 15 ust. 3 oraz załącznika XIV sekcja A dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy.  
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Celem zadania jest monitorowanie narażenia ludzi na pył drobny poprzez 
monitorowanie procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia i pułapu stężenia 
ekspozycji na pył PM2,5.  

W latach 2016-2020 w województwie podkarpackim pomiary pyłu PM2,5 dla potrzeb 
wyznaczenia krajowego wskaźnika średniego narażenia prowadzone będą na jednym 
stanowisku pomiarowym zlokalizowanym w Rzeszowie, mieście o liczbie mieszkańców 
przekraczającej 100 tys. 

Informacje na temat punktu pomiarowego pyłu PM2,5 w Rzeszowie, w którym 
prowadzone będą pomiary dla wskaźnika średniego narażenia wraz z wynikami pomiarów 
prezentowane będą na stronie internetowej GIOŚ. Ponadto, w terminie do 31 października 
każdego roku, na stronie tej udostępniana będzie informacja na temat wartości wskaźników 
średniego narażenia dla wszystkich aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 
100 tys. oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia. 

Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 ze stacji w Rzeszowie dla 
potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia będą 
gromadzone w wojewódzkiej bazie danych (CAS) i bazie danych monitoringu jakości 
powietrza JPOAT2,0, działającej w ramach SI EKOINFONET, i będą zasilać system oceny 
jakości powietrza. Ponadto, zgodnie z wymogami dotyczącymi raportowania będą 
przekazywane do europejskiej bazy danych (AIRBASE+). 

Tabela 3.1.2. Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania 
procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia  

Podsystem Zadanie 

Monitoring jako ści powietrza 

 

Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 
dla potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego 

celu redukcji narażenia 

 

 
Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) – art. 26 oraz art. 86a-86c, art. 94; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu 
obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny 
dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1029); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu 
redukcji narażenia (Dz. U. z 2012 r., poz. 1030);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu 
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 1034). 

Zakres przedmiotowy 

W latach 2016-2020 na jednej stacji monitoringu w województwie podkarpackim, zlokalizowanej w Rzeszowie - 
obszarze miejskim o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. prowadzone będą pomiary pyłu PM2,5 dla 
potrzeb monitorowania wskaźnika średniego narażenia oraz krajowego wskaźnika średniego narażenia.  
W latach 2016-2020, w terminie do 30 czerwca każdego roku, w oparciu o pomiary prowadzone przez WIOŚ  
w Rzeszowie w roku poprzednim, GIOŚ obliczał będzie wskaźnik średniego narażenia dla Rzeszowa. Obliczenia 
te będą prowadzone corocznie, a ich wyniki będą niezwłocznie przekazywane Ministrowi Środowiska. 

Realizacja zadania 
Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

WIOŚ w Rzeszowie- wojewódzka baza danych sieci stacji pomiarowych 
CAS (centralna jednostka akwizycji danych zbierająca dane ze stacji 

GIOŚ 
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pomiarowych) 

GIOŚ i WIOŚ w Rzeszowie – baza danych o jakości powietrza JPOAT2,0 
zasilana przez dane pochodzące z baz CAS WIOŚ  

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący 
wyniki  

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań 

Minimalna częstotliwość 
przekazywania wyników 

badań 

Miejsce 
przekazania 

wyników 
badań 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

- wyniki pomiarów ze stanowiska 
pomiarowego  pyłu PM2,5, na którym 
prowadzone są pomiary pyłu PM2,5 dla 
potrzeb obliczenia KWŚN, meta dane oraz 
informacje o jakości pomiarów  

- na bieżąco (bez zbędnej 
zwłoki) 

WIOŚ w 
Rzeszowie 
(CAS) 

 

WIOŚ w 
Rzeszowie  
(CAS) 
 

- wyniki pomiarów ze stanowiska 
pomiarowego pyłu PM2,5 dla potrzeb 
obliczenia KWŚN, meta dane  – zasilanie 
automatyczne 

- wg rozporządzenia MŚ 
dotyczącego zakresu 
i sposobu przekazywania 
informacji dotyczących 
zanieczyszczenia 
powietrza 

GIOŚ 
(JPOAT2,0) 
 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

- meta dane dot. stanowiska pomiarowego - na bieżąco, w miarę 
dostępności informacji 

GIOŚ 
(JPOAT2,0) 

Upowszechnianie wyników 
Podmiot 

upowszechniaj
ący wyniki  

Forma upowszechnianej informacji 
wynikowej 

 

Minimalna częstotliwość 
upowszechniania 

informacji wynikowej  

Odbiorca 
informacji 
wynikowej 

WIOŚ w 
Rzeszowie 
 
 

 

 - raporty tematyczne 

 

- fakultatywnie 

  

administracja 
rządowa 
i samorządowa,  
uczelnie, szkoły, 
biblioteki, 
społeczeństwo 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

- strony internetowe WIOŚ (wyniki 
pomiarów pyłu PM2,5 oraz metadane) 

- od trybu dobowego do 
rocznego 

 

Zadanie: Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji 
zanieczyszczeń do podłoża 

Celem realizacji zadania jest dostarczenie danych o ładunkach substancji 
zakwaszających, biogenów oraz metali ciężkich deponowanych do podłoża wraz z opadem 
atmosferycznym. Dane te umożliwiają śledzenie trendów i tym samym ocenę skuteczności 
programów redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto, mogą być 
wykorzystywane do bilansowania związków eutrofizujących w ramach ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa.  

Wyniki monitoringu chemizmu opadów atmosferycznych będą wykorzystywane do 
analizy wpływu redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza wynikających m.in. z wdrożenia 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. 
w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich 
kontrola) (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str.17-119) oraz z projektu nowej dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych poziomów emisji  niektórych 
rodzajów zanieczyszczeń powietrza, na depozycję zanieczyszczeń do podłoża. Ponadto 
wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych będą wykorzystywane w gospodarowaniu 
wodami.  

W województwie podkarpackim monitoring chemizmu opadów atmosferycznych 
prowadzony będzie w latach 2016-2020 na stacji IMGW w Lesku (powiat leski). Analizy 
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składu fizyko-chemicznego opadów wykonywane będą przez Laboratorium Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych docelowo będą gromadzone w bazie 
danych monitoringu jakości powietrza JPOAT2,0, działającej w ramach SI EKOINFONET. 

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń 
do podłoża za lata 2016-2020 wykorzystane zostaną przez WIOŚ w Rzeszowie do oceny 
jakości środowiska w województwie. Wyniki badań zawarte zostaną w rocznych raportach  
o stanie środowiska w województwie podkarpackim, których odbiorcami są: administracja 
rządowa i samorządowa, uczelnie, szkoły, biblioteki, społeczeństwo. 
 
Tabela 3.1.3.  Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do 

podłoża 

Podsystem Zadanie 

Monitoring jako ści powietrza Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena 
depozycji zanieczyszczeń do podłoża 

Przepisy prawne Brak specyficznych regulacji prawnych 

Zakres przedmiotowy 

Badania będące kontynuacją dotychczasowych prac będą realizowane w oparciu o  sieć krajową, na którą 
składają się 22 stacje monitorujące chemizm opadów oraz ok. 162 stacje dostarczające dane o wysokości 
i pochodzeniu opadów, co umożliwia ekstrapolację danych na obszar całego kraju za pomocą metod 
statystycznych.  
W ramach zadania w opadach atmosferycznych będą badane stężenia: 
- anionów: SO42-, NOx

-, Cl-,  
- kationów: NH4

+, Na+, Ca 2+, Mg 2+, K+ ,  
- metali ciężkich (Zn, Cu,  Pb, Ni, Cd, Cr),  
- azotu ogólnego i fosforu ogólnego, 
oraz prowadzone będą pomiary pH i przewodności elektrolitycznej. 

Próby opadu mokrego (wet only) będą pobierane za pomocą automatycznych kolektorów opadu na stacjach 
synoptycznych IMGW-PIB; Analizy prób opadu mokrego ze stacji w Lesku będą wykonywane przez 
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie. Szacowanie miesięcznych i rocznych depozycji oraz ocenę w powiązaniu z 
wrażliwością receptorów (gleb, ekosystemów glebowo-leśnych, wód powierzchniowych) będzie wykonywał 
wrocławski oddział IMGW-PIB, sprawujący merytoryczny nadzór nad realizacją programu. Wyniki badań będą 
prezentowane w systemie GIS z podziałem na jednostki administracyjne oraz jednostki hydrograficzne. 

Realizacja zadania 
Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

GIOŚ (IMGW-PIB - pobór prób) 

WIOŚ w Rzeszowie - analizy 
laboratoryjne prób 

GIOŚ – wyniki badań w arkuszach 
kalkulacyjnych, docelowo w bazie 
danych monitoringu jakości 
powietrza JPOAT2,0 

GIOŚ (we współpracy z IMGW-
PIB o. Wrocław) 

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący 
wyniki  

Rodzaj i forma 
przekazywanych 
wyników badań 

Minimalna częstotliwość 
przekazywania wyników 

badań 

Miejsce przekazania 
wyników badań 

WIOŚ w 
Rzeszowie 

- wyniki analiz prób opadu - co miesiąc IMGW-PIB o. Wrocław 

GIOŚ/IMGW-PIB 
o. Wrocław 

- zestawienia wyników 
pomiarów stężeń oraz 
wyników obliczeń depozycji 
w formie tabel i map dla 
województwa 

- jeden raz w roku  WIOŚ w Rzeszowie 

Upowszechnianie wyników 
Podmiot Forma upowszechnianej Minimalna częstotliwość Odbiorca informacji 
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upowszechniający 
wyniki  

 

informacji wynikowej  
 

upowszechniania 
informacji wynikowej  

wynikowej 
 

WIOŚ 
 
 

 - raporty tematyczne - fakultatywnie 

  

administracja rządowa i 
samorządowa, 
uczelnie, szkoły, 
biblioteki, 
społeczeństwo 

Zadanie:  Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych 
do powietrza dla potrzeb realizacji zadań w ramach monitoringu jakości 
powietrza 

Zadanie obejmuje gromadzenie zarówno przez WIOŚ, jak i GIOŚ danych o źródłach 
i wielkościach emisji zanieczyszczeń objętych systemem oceny jakości powietrza dla potrzeb 
rocznych ocen jakości powietrza, w tym wspomagania ocen jakości powietrza metodami 
modelowania matematycznego. 

Zakłada się, iż w latach 2016-2020, inwentaryzacje emisji zanieczyszczeń do powietrza 
będą wykonywane na poziomie krajowym, na zlecenie GIOŚ i będą weryfikowane 
i uzupełniane przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska między innymi w oparciu 
o dane gromadzone w ramach działalności kontrolnej. Docelowo zakłada się, iż zadanie 
związane z prowadzeniem bazy danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza dla potrzeb 
modelowania jakości powietrza będzie realizowane przez Krajowy Ośrodek Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami umiejscowiony w Instytucie Ochrony Środowiska – PIB.   

Do czasu pełnego wdrożenia wsparcia rocznych ocen jakości powietrza metodami 
modelowania matematycznego na poziomie krajowym, WIOŚ w Rzeszowie będzie prowadził 
inwentaryzację emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze województwa 
podkarpackiego w ramach bloku Presje. Dane o emisjach do powietrza zgromadzone przez 
WIOŚ w Rzeszowie będą wykorzystywane do aktualizacji bazy krajowej. 

Zakłada się możliwość bezpłatnego dostępu GIOŚ oraz WIOŚ do zasobów bazy danych 
o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ulokowanej w Krajowym Ośrodku 
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).  
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Rys. 3.1.2.Lokalizacja automatycznych i manualnych stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza 

włączonych do wojewódzkiego systemu monitoringu powietrza na lata 2016-2020 
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Rys. 3.1.3.Lokalizacja pasywnych stanowisk pomiarowych zanieczyszczeń powietrza włączonych do 

wojewódzkiego systemu monitoringu powietrza na lata 2016-2020 
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Tabela 3.1.4. Wykaz stanowisk działających w podkarpackim wojewódzkim systemie oceny jakości powietrza w latach 2016-2020 i stanowisk 
uzupełniających 

Kod krajowy 
stacji 

Wskaźnik Czas 
uśredniania 

Nazwa strefy Kod 
strefy 

Nazwa stacji Typ 
stanowiska 

Typ obszaru Typ 
pomiaru 

Typ oceny 
stanowiska 

Właściciel 
stanowiska 

Szerokość 
geogr. 

Długość 
geogr. 

Data 
uruchomienia 

WPMS 
2016 

WPMS 
2017 

WPMS 
2017 

WPM
S 2017 

WPM
S 2020 

PkDebiGrottg benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Dębica-Grottgera-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.054786 21.416256 2015-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Dębica-Grottgera-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.054786 21.416256 2015-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkIwonZdrTMP benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Iwonicz-Zdrój-
WIOS 

tło podmiejski manualny intensywny WIOŚ 49.562786 21.789169 2017-01-01  Nie Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Iwonicz-Zdrój-
WIOS 

tło podmiejski manualny intensywny WIOŚ 49.562786 21.789169 2017-01-01  Nie Tak Tak Tak Tak 

PkJarosPruch benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jarosław-PWSTE-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.012083 22.674772 2012-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jarosław-PWSTE-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.012083 22.674772 2012-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkJasloSikor arsen w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2009-08-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzen miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 49.744886 21.454617 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(a)antracen w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2011-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2009-08-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(b)fluoranten 
w PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2011-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(j)fluoranten 
w PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2011-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(k)fluoranten 
w PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2011-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

dibenzo(a,h)antrace
n w PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2011-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

dwutlenek azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2012-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

dwutlenek siarki 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2012-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

indeno(1,2,3-
cd)piren w PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2011-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 



 29

kadm w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2009-08-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

ksylen miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 49.744886 21.454617 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

m,p-ksylen miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 49.744886 21.454617 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

n-heksan miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 49.744886 21.454617 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

n-heptan miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 49.744886 21.454617 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

nikiel w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2009-08-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

n-oktan miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 49.744886 21.454617 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

ołów w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2009-08-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

ozon 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2012-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2009-08-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2009-08-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM2.5 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2014-01-03  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenek azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2012-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenki azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.744886 21.454617 2012-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

toluen miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 49.744886 21.454617 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkKrempnaMPN dwutlenek azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krempna-MPN-
WIOS 

tło pozamiejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.511297 21.498606 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

dwutlenek siarki 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krempna-MPN-
WIOS 

tło pozamiejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.511297 21.498606 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

ozon 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krempna-MPN-
WIOS 

tło pozamiejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.511297 21.498606 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenek azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krempna-MPN-
WIOS 

tło pozamiejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.511297 21.498606 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 
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tlenki azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krempna-MPN-
WIOS 

tło pozamiejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.511297 21.498606 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkKrosKletow arsen w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krosno-Kletówki tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.690169 21.749700 2008-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzen miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krosno-Kletówki tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 49.690169 21.749700 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krosno-Kletówki tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.690169 21.749700 2008-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

kadm w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krosno-Kletówki tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.690169 21.749700 2008-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

nikiel w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krosno-Kletówki tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.690169 21.749700 2008-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

ołów w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krosno-Kletówki tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.690169 21.749700 2008-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krosno-Kletówki tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.690169 21.749700 2008-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM2.5 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Krosno-Kletówki tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.690169 21.749700 2010-02-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkMielPogodn benzen miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec_pogodna_
WIOS 

przemysłow
e 

miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 50.318036 21.486372 2016-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec_pogodna_
WIOS 

przemysłow
e 

miejski manualny intensywny WIOŚ 50.318036 21.486372 2016-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

formaldehyd tygodniowy strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec_pogodna_
WIOS 

przemysłow
e 

miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 50.318036 21.486372 2016-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec_pogodna_
WIOS 

przemysłow
e 

miejski manualny intensywny WIOŚ 50.318036 21.486372 2016-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkMielSolski benzen 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec-MOSIR-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.300761 21.434331 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

dwutlenek azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec-MOSIR-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.300761 21.434331 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

dwutlenek siarki 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec-MOSIR-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.300761 21.434331 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

ozon 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec-MOSIR-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.300761 21.434331 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec-MOSIR-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.300761 21.434331 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM2.5 

1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec-MOSIR-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.300761 21.434331 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 
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tlenek azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec-MOSIR-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.300761 21.434331 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenki azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Mielec-MOSIR-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.300761 21.434331 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkNiskoSzkla benzen miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 50.529892 22.112467 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.529892 22.112467 2006-07-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

dwutlenek azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.529892 22.112467 2006-07-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

dwutlenek siarki 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.529892 22.112467 2006-07-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

ozon 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.529892 22.112467 2014-04-04  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.529892 22.112467 2014-04-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.529892 22.112467 2006-07-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM2.5 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.529892 22.112467 2010-03-08  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenek azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.529892 22.112467 2006-07-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenek węgla 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.529892 22.112467 2006-07-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenki azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.529892 22.112467 2006-07-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkPrzemGrunw arsen w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzen 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 
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dwutlenek azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

dwutlenek siarki 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

kadm w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

nikiel w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

ołów w PM10 24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

ozon 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2014-10-06  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM2.5 

1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenek azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenki azotu 1-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 49.784339 22.756239 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkRzeszowTMP benzen 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-
komunikacyjna 

komunikacy
jne 

miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.039278 22.013089 2019-01-01  Nie Nie Nie Tak Tak 

dwutlenek azotu 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-
komunikacyjna 

komunikacy
jne 

miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.039278 22.013089 2019-01-01  Nie Nie Nie Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-
komunikacyjna 

komunikacy
jne 

miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.039278 22.013089 2019-01-01  Nie Nie Nie Tak Tak 

tlenek azotu 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-
komunikacyjna 

komunikacy
jne 

miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.039278 22.013089 2019-01-01  Nie Nie Nie Tak Tak 

tlenek węgla 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-
komunikacyjna 

komunikacy
jne 

miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.039278 22.013089 2019-01-01  Nie Nie Nie Tak Tak 

tlenki azotu 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-
komunikacyjna 

komunikacy
jne 

miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.039278 22.013089 2019-01-01  Nie Nie Nie Tak Tak 
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PkRzeszRejta arsen w PM10 24-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzen 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

dwutlenek azotu 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

dwutlenek siarki 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

kadm w PM10 24-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

nikiel w PM10 24-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

ołów w PM10 24-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

ozon 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2014-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

24-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM2.5 

24-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2010-02-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenek azotu 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenek węgla 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

tlenki azotu 1-godzinny miasto 
Rzeszów 

PL1801 Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski automatyc
zny 

intensywny WIOŚ 50.024242 22.010575 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkSanoSadowa benzen miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Sanok-Sadowa-
WIOS 

tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 49.571731 22.195892 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Sanok-Sadowa-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.571731 22.195892 2012-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Sanok-Sadowa-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 49.571731 22.195892 2012-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

PkStalWolTMP benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 StalowaWola-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.569386 22.060083 2017-01-01  Nie Nie Tak Tak Tak 
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pył zawieszony 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 StalowaWola-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.569386 22.060083 2017-01-01  Nie Nie Tak Tak Tak 

PkTarnDabrow benzen miesięczny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Tarnobrzeg-
M.Dabrowskiej-
WIOS 

tło miejski pasywny wskaźnikowy WIOŚ 50.575742 21.688367 2013-01-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

benzo(a)piren w 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Tarnobrzeg-
M.Dabrowskiej-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.575742 21.688367 2012-04-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

pył zawieszony 
PM10 

24-godzinny strefa 
podkarpacka 

PL1802 Tarnobrzeg-
M.Dabrowskiej-
WIOS 

tło miejski manualny intensywny WIOŚ 50.575742 21.688367 2012-04-01  Tak Tak Tak Tak Tak 

 

pył zawieszony PM2.5 - Rzeszów-Nowe Miasto – stanowisko pyłu PM2.5 na potrzeby wyznaczenia wskaźnika średniego narażenia 

 



 35

Tabela 3.1.5.a Liczba stanowisk działających w roku 2016 w ramach  podkarpackiego wojewódzkiego systemu 
oceny jakości powietrza i stanowisk uzupełniających 

 
  
Wskaźnik 

  
Typ pomiaru 

Liczba stanowisk według 
właściciela 

Razem 

WIOŚ 

As(PM10) manualny 4 4 

BaP(PM10) manualny 10 10 

C6H6 automatyczny 3 3 

pasywny 6 6 

CO automatyczny 2 2 

Cd(PM10) manualny 4 4 

NO automatyczny 6 6 

NO2 automatyczny 6 6 

NOx automatyczny 6 6 

Ni(PM10) manualny 4 4 

O3 automatyczny 6 6 

PM10 automatyczny 5 5 

manualny 10 10 

PM2.5 automatyczny 2 2 

manualny 4 4 

Pb(PM10) manualny 4 4 

SO2 automatyczny 6 6 

BaA(PM10) manualny 1 1 

BbF(PM10) manualny 1 1 

BjF(PM10) manualny 1 1 

BkF(PM10) manualny 1 1 

DBahA(PM10) manualny 1 1 

IP(PM10) manualny 1 1 

formaldehyd pasywny 1 1 

ksylen pasywny 1 1 

mpksylen pasywny 1 1 

nheksan pasywny 1 1 

nheptan pasywny 1 1 

noktan pasywny 1 1 

toluen pasywny 1 1 

Podsumowanie całkowite 101 101 
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Tabela 3.1.5.b Liczba stanowisk działających w roku 2017 w ramach  podkarpackiego wojewódzkiego systemu 
oceny jakości powietrza i stanowisk uzupełniających 

  
Wskaźnik  

  
Typ pomiaru 

Liczba stanowisk 
według właściciela 

Razem 

WIOŚ 

As(PM10) manualny 4 4 

BaP(PM10) manualny 11 11 

C6H6 automatyczny 3 3 

pasywny 6 6 

CO automatyczny 2 2 

Cd(PM10) manualny 4 4 

NO automatyczny 6 6 

NO2 automatyczny 6 6 

NOx automatyczny 6 6 

Ni(PM10) manualny 4 4 

O3 automatyczny 6 6 

PM10 automatyczny 5 5 

manualny 11 11 

PM2.5 automatyczny 2 2 

manualny 4 4 

Pb(PM10) manualny 4 4 

SO2 automatyczny 6 6 

BaA(PM10) manualny 1 1 

BbF(PM10) manualny 1 1 

BjF(PM10) manualny 1 1 

BkF(PM10) manualny 1 1 

DBahA(PM10) manualny 1 1 

IP(PM10) manualny 1 1 

formaldehyd pasywny 1 1 

ksylen pasywny 1 1 

mpksylen pasywny 1 1 

nheksan pasywny 1 1 

nheptan pasywny 1 1 

noktan pasywny 1 1 

toluen pasywny 1 1 

Podsumowanie całkowite 103 103 
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Tabela 3.1.5.c Liczba stanowisk działających w roku 2018 w ramach  podkarpackiego wojewódzkiego systemu 
oceny jakości powietrza i stanowisk uzupełniających 

 
    Liczba stanowisk według 

właściciela 
Razem 

Wskaźnik Typ pomiaru WIOŚ 

As(PM10) manualny 4 4 

BaP(PM10) manualny 12 12 

C6H6 automatyczny 3 3 

pasywny 6 6 

CO automatyczny 2 2 

Cd(PM10) manualny 4 4 

NO automatyczny 6 6 

NO2 automatyczny 6 6 

NOx automatyczny 6 6 

Ni(PM10) manualny 4 4 

O3 automatyczny 6 6 

PM10 automatyczny 5 5 

manualny 12 12 

PM2.5 automatyczny 2 2 

manualny 4 4 

Pb(PM10) manualny 4 4 

SO2 automatyczny 6 6 

BaA(PM10) manualny 1 1 

BbF(PM10) manualny 1 1 

BjF(PM10) manualny 1 1 

BkF(PM10) manualny 1 1 

DBahA(PM10) manualny 1 1 

IP(PM10) manualny 1 1 

formaldehyd pasywny 1 1 

ksylen pasywny 1 1 

mpksylen pasywny 1 1 

nheksan pasywny 1 1 

nheptan pasywny 1 1 

noktan pasywny 1 1 

toluen pasywny 1 1 

Podsumowanie całkowite 105 105 
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Tabela 3.1.5.d Liczba stanowisk działających w latach 2019-2020 w ramach  podkarpackiego 
wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza i stanowisk uzupełniających 

 
  
Wskaźnik  

  
Typ pomiaru 

Liczba stanowisk według 
właściciela 

Razem 

WIOŚ 

As(PM10) manualny 4 4 

BaP(PM10) manualny 12 12 

C6H6 automatyczny 4 4 

pasywny 6 6 

CO automatyczny 3 3 

Cd(PM10) manualny 4 4 

NO automatyczny 7 7 

NO2 automatyczny 7 7 

NOx automatyczny 7 7 

Ni(PM10) manualny 4 4 

O3 automatyczny 6 6 

PM10 automatyczny 6 6 

manualny 12 12 

PM2.5 automatyczny 2 2 

manualny 4 4 

Pb(PM10) manualny 4 4 

SO2 automatyczny 6 6 

BaA(PM10) manualny 1 1 

BbF(PM10) manualny 1 1 

BjF(PM10) manualny 1 1 

BkF(PM10) manualny 1 1 

DBahA(PM10) manualny 1 1 

IP(PM10) manualny 1 1 

formaldehyd pasywny 1 1 

ksylen pasywny 1 1 

mpksylen pasywny 1 1 

nheksan pasywny 1 1 

nheptan pasywny 1 1 

noktan pasywny 1 1 

toluen pasywny 1 1 

Podsumowanie całkowite 111 111 
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3.2.  Podsystem monitoringu jakości wód 

3.2.1. Monitoring wód powierzchniowych – wody śródlądowe 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika 
z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, 
z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu 
badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, 
chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska. 

Celem wykonywania badań jest dostarczenie informacji o stanie wód, koniecznych do 
podejmowania działań na rzecz poprawy stanu i ochrony wód przed zanieczyszczeniem. 
Działania te powinny zapewnić ochronę przed eutrofizacją spowodowaną wpływem źródeł 
bytowo-komunalnych i rolniczych oraz ochronę przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, 
w tym zasoleniem i substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego. 
Monitoring oraz działania planowane i realizowane są zgodne z sześcioletnim cyklem 
gospodarowania wodami, wynikającym z przepisów prawa krajowego, transponujących 
wymagania dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 
(Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1-73, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdział 
15, tom 5, str. 275-346) zwanej Ramową Dyrektywą Wodną. W trakcie realizacji 
opisywanego Programu obowiązywał będzie trzeci cykl gospodarowania wodami, który 
obejmuje lata 2016-2021. 

Zakres i sposób badań oraz kryteria oceny stanu wód określają rozporządzenia do 
ustawy – Prawo wodne:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550);  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1558); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części 
wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093). 

 Wyniki badań, oprócz realizacji wyżej określonego celu podstawowego, posłużą także 
do wypełnienia przez Polskę w latach 2016-2020 obowiązków sprawozdawczych wobec 
Komisji Europejskiej i innych zobowiązań obejmujących przekazywanie danych krajowych 
o jakości wód rzek.  
 W oparciu o prace realizowane w ramach wydzielonego zadania przewidywane jest 
stopniowe wdrażanie dodatkowych wymagań określonych dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 
2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 
wodnej (Dz. Urz. UE L 226  z 24.08.2013, str.1). 



 40

Województwo podkarpackie położone jest w obszarze dwóch dorzeczy: dorzecza Wisły  
i dorzecza Dniestru. Prawie cały teren województwa leży w regionie wodnym Górnej Wisły. 
Niewielki obszar obejmujący fragmenty zlewni dwóch dopływów Bugu: Raty i Sołokii, 
znajduje się w granicach regionu wodnego Środkowej Wisły. Region wodny Dniestru  
w obszarze dorzecza Dniestru obejmuje swym zasięgiem położone na terytorium Polski 
zlewnie rzek: Strwiąż, Mszaniec i Lechnawa. 

Sieć rzeczna województwa jest gęsta, szczególnie w obszarach górskich i podgórskich. 
Obejmuje 61 rzek o powierzchni zlewni większej od 100 km2, w tym 4 duże rzeki 
o zlewniach przekraczających 1000 km2.  

Organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym Górnej 
Wisły i regionie wodnym Dniestru jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, 
natomiast w regionie Środkowej Wisły – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  
w Warszawie. 

Charakterystyczne i bardzo istotne z punktu widzenia planowania monitoringu wód 
powierzchniowych dla województwa podkarpackiego jest: 
− występowanie dużej liczby obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie 

chronionych (44,9 % powierzchni województwa), w tym obszarów ochrony siedlisk  
i gatunków NATURA 2000 zależnych od wody, które będą objęte monitoringiem 
obszarów chronionych i w których będzie realizowany program monitoringu 
diagnostycznego, 

− wyznaczenie dużej liczby niewielkich zlewni cieków jako jednolitych części wód 
powierzchniowych, w szczególności położonych na obszarach ochrony siedlisk i gatunków 
NATURA 2000,  

− powszechne wykorzystywanie wód powierzchniowych do zaopatrzenia w wodę ludności  
w wodę pitną, które będą objęte monitoringiem obszarów chronionych, 

− występowanie dużych zbiorników zaporowych na głównych rzekach województwa 
(zbiornik Solina na Sanie oraz zbiornik Besko i Rzeszów na Wisłoku), 

− występowanie rzek granicznych z Ukrainą (San, Strwiąż, Wiar, Wisznia, Szkło, 
Lubaczówka, Rata i kilka mniejszych cieków). 

W ramach podsystemu monitoringu jakości wód powierzchniowych - wody śródlądowe,  
w latach 2016-2020 w województwie podkarpackim będą realizowane następujące zadania: 

� badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, 

� badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach, 

� obserwacje elementów hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego 
wód powierzchniowych, 

� wdrażanie wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia  
12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie 
substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. 

Zadanie obejmujące badania i ocenę jakości osadów dennych w rzekach będzie 
wykonywane na poziomie krajowym. Wyniki uzyskane w ramach realizacji tego zadania 
zostaną wykorzystane przez WIOŚ przy sporządzaniu ocen stanu wód powierzchniowych  
w województwie. 

Wykonane przez WIOŚ oceny stanu wód w rzekach i zbiornikach zaporowych będą 
przekazywane do GIOŚ. 

Program monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych będzie realizowany  
w ramach: 
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− monitoringu diagnostycznego (rzeki i zbiorniki wodne),   
− monitoringu operacyjnego (rzeki i zbiorniki wodne),   
− monitoringu badawczego granicznego (rzeki), 
− monitoringu obszarów chronionych (rzeki i zbiorniki wodne).  

Monitoring obszarów chronionych będzie prowadzony w jednolitych częściach wód 
rzecznych, w tym zbiornikach zaporowych znajdujących się na obszarach:  
− zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych (program monitoringu operacyjnego),  
− przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego (program 

monitoringu operacyjnego),  
− wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (program 

monitoringu operacyjnego),  
− położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których stan 

jest zależny od jakości wód powierzchniowych (program monitoringu diagnostycznego  
i operacyjnego). 

Przy lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu i ustalaniu programów 
badawczych wykorzystane będą dokumenty przekazane przez Krajowy Zarząd Gospodarki 
Wodnej (KZGW) do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, opracowane na potrzeby 
aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły i dorzecza Dniestru, 
w szczególności: 
− wykaz jednolitych części wód powierzchniowych, ze wskazaniem sztucznych i silnie 

zmienionych jednolitych części wód oraz jednolitych części wód zagrożonych 
nieosiągnięciem celów środowiskowych, 

− zaktualizowane charakterystyki jednolitych części wód powierzchniowych, 
− wykaz obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo wodne, w tym 

wykaz obszarów ochrony przyrody, dla których jakość wód jest ważnym czynnikiem  
w ich ochronie,   

− wyznaczone cele środowiskowe dla jednolitych części wód powierzchniowych, 
− wyniki analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych. 

 
Przy planowaniu monitoringu WIOŚ będzie korzystał również z danych własnych,  

dotyczących m.in. specyfiki obszaru badań, poborów wody i emisji do wód. 

Zakres badań realizowanych w jednolitej części wód powierzchniowych jest pochodną 
rodzaju monitoringu, kategorii wód, typu jednolitej części wód i wymagań związanych  
z funkcją, jaką pełni punkt pomiarowo-kontrolny. Jeden punkt pomiarowo-kontrolny może 
stanowić element kilku podsieci monitoringu i wówczas realizowane będą w nim różne 
programy pomiarowe, przypisane do  poszczególnych rodzajów monitoringu. 

 Decyzja o rozpoczęciu w danej jednolitej części wód monitoringu badawczego 
mającego przede wszystkim na celu określenie wielkości i wpływu przypadkowego 
zanieczyszczenia, może być podjęta w trakcie realizacji wojewódzkich programów 
monitoringu środowiska. Rozpoczęcie realizacji monitoringu badawczego nie wymaga 
akceptacji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i aneksowania wojewódzkich 
programów monitoringu środowiska. Opracowując sprawozdanie z działalności Inspekcji 
Ochrony Środowiska konieczne będzie opisanie celu, a także terminów i zakresu badań 
realizowanych w ramach takiego dodatkowego monitoringu badawczego. 
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Rys. 3.2.1. Schemat przepływu informacji dotyczących jakości wód powierzchniowych 
w ramach państwowego monitoringu środowiska na poziomie wojewódzkim 

Zadanie:  Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych 

Celem zadania jest dostarczenie informacji o stanie wód rzecznych i zbiorników 
zaporowych wyznaczonych jako jednolite części wód.  

W latach 2016-2020 przeprowadzony zostanie monitoring realizowany w ramach 
trzeciego cyklu gospodarowania wodami trwającego od 2016 do 2021 r. 

W województwie podkarpackim w okresie objętym niniejszym Programem prowadzony 
będzie monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy i monitoring obszarów chronionych 
(monitoring diagnostyczny i operacyjny). Badania wykonane zostaną w 155 jednolitych 
częściach wód rzecznych, w tym w 3 silnie zmienionych częściach wód będących 
zbiornikami zaporowymi.  

Sieć pomiarowa monitorowania wód powierzchniowych, ustalona na lata 2016-2020  
będzie liczyła ogółem 183 punkty pomiarowo-kontrolne, w tym 178 punktów 
zlokalizowanych na rzekach i 5 punktów pomiarowo-kontrolnych na zbiornikach 
zaporowych.  
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W okresie objętym niniejszym Programem, w ramach przynajmniej jednego pełnego 
roku zrealizowany zostanie program monitoringu diagnostycznego lub operacyjnego 
(dwukrotnie w cyklu wodnym) we wszystkich 150 reprezentatywnych punktach 
monitorowania stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego położonych w 150 
jednolitych częściach wód rzecznych, w tym 3 zbiornikach zaporowych, oraz wykonane 
zostaną badania we wszystkich 181 punktach pomiarowo-kontrolnych ustanowionych w 155 
jednolitych częściach wód wyznaczonych jako obszary chronione. 

Częstotliwość i zakres badań będą zróżnicowane i zależeć będą od rodzaju punktu 
pomiarowo-kontrolnego oraz celu, dla którego dany punkt został wyznaczony. Ustalone będą 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550) wraz ze zmianami wprowadzonymi przez 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1558). W niektórych punktach 
pomiarowo-kontrolnych, z uwagi na przynależność jednolitej części wód do kilku obszarów 
chronionych, będzie realizowanych kilka programów badawczych.   

Monitoring substancji szkodliwych dla środowiska wodnego, w szczególności 
substancji priorytetowych prowadzi się co roku na jednolitych częściach wód posiadających 
obecnie lub w przeszłości źródła uwolnienia tych substancji lub na których w ubiegłych latach 
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych norm tych substancji. Badania te wykonane będą 
w punkcie reprezentatywnym dla jednolitej części wód w ramach monitoringu operacyjnego.  
Jeżeli wyniki uzyskane w pierwszym pełnym rocznym cyklu monitorowania wykażą, że 
stężenie tej substancji nie przekracza dopuszczalnych wartości granicznych, będzie można 
zmniejszyć częstotliwość monitorowania do minimum 4 pomiarów w ciągu roku (minimum 
co 3 miesiące). Natomiast jeśli wszystkie wyniki uzyskane dla danej jednolitej części wód  
w poprzednim roku wykażą, że dana substancja nie występuje lub nie zostały podjęta 
działania zmierzające do poprawy stanu wód, będzie można odstąpić od prowadzenia 
monitorowania takiej substancji. 

W 2 jednolitych częściach wód rzecznych, obejmujących zlewnie rzek granicznych 
Wisznia i Szkło, będzie realizowany corocznie monitoring badawczy graniczny. Program 
badań został ustalony w ramach międzynarodowej współpracy polsko-ukraińskiej na rzekach 
granicznych. 

W razie konieczności, w trakcie realizacji niniejszego Programu, ustanawiany będzie 
lokalnie monitoring badawczy. Zakres, częstotliwość badań i czas prowadzenia monitoringu 
badawczego ustalany będzie każdorazowo indywidualnie pod kątem przyczyn jego 
ustanowienia. Decyzja o rozpoczęciu w danej jednolitej części wód monitoringu badawczego 
oraz zakres badań i terminy poboru prób nie wymagają akceptacji Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska i aneksowania wojewódzkich programów monitoringu środowiska. 
Informacja o tych zmianach i wyniki pomiarów WIOŚ będzie przekazywał do Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

W okresie objętym niniejszym Programem monitoring obszarów chronionych  
w województwie podkarpackim będzie prowadzony w 155 jednolitych częściach wód 
rzecznych, w tym w 3 silnie zmienionych częściach wód będących zbiornikami zaporowymi,   
położonych na obszarach: 
− zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych (rzeki i zbiorniki zaporowe),  
− przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego (rzeki),  
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− wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia  
(rzeki i zbiorniki zaporowe),  

− położonych na obszarach ochrony siedlisk lub gatunków, których stan jest zależny od 
jakości wód powierzchniowych (rzeki i zbiornik zaporowy), 

Podstawowymi dokumentami przy ustalaniu sieci punktów monitorowania obszarów 
chronionych będą wykazy obszarów chronionych, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo 
wodne, opracowane na potrzeby aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze 
dorzecza Wisły i dorzecza Dniestru. Wykorzystane zostaną również informacje własne 
WIOŚ, m.in. dane o emisjach zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego do wód, dane 
o średnim poborze wody powierzchniowej z ujęć zlokalizowanych w poszczególnych 
jednolitych częściach wód powierzchniowych i dostarczających wodę na potrzeby 
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz informacje o specyfice przedmiotu ochrony 
dla wykazu obszarów ochrony siedlisk i gatunków, dla których jakość wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie. 

Zestawienie liczby jednolitych części wód powierzchniowych i punktów pomiarowo-
kontrolnych planowanych do monitorowania w ramach poszczególnych programów 
monitoringu w latach 2016-2020 przedstawia tabela 3.2.1.1. 

Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych w województwie podkarpackim, 
zlokalizowanych na ciekach i zbiornikach zaporowych planowanych do monitorowania  
w latach 2016-2020, zawierają odpowiednio tabele 3.2.1.2.1 i 3.2.1.2.2.  

Mapa rozkładu punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych  
w województwie podkarpackim zilustrowana jest na rys. 3.2.2. 

Wykaz programów monitoringu przypisanych poszczególnym jednolitym częściom 
wód rzecznych, w tym zbiornikom zaporowym, planowanym do monitorowania w latach 
2016-2020 zawiera tabela 3.2.1.3.1. 

Wykaz wskaźników planowanych do monitorowania w poszczególnych jednolitych 
częściach wód rzecznych, w tym w zbiornikach zaporowych, w latach 2016-2020 zawiera 
tabela 3.2.1.4.1. 

Szczegółowe programy badań monitoringu wód powierzchniowych w punktach 
pomiarowo-kontrolnych w kolejnych latach 2016-2020 zawierają tabele 3.2.1.5.1, 3.2.1.5.2, 
3.2.1.5.3, 3.2.1.5.4, 3.2.1.5.5. Tabele te zamieszczone są w wersji elektronicznej na płycie CD 
i stanowią integralną część niniejszego Programu. 

Co roku wykonywana będzie ocena stanu jednolitych części wód rzecznych objętych 
monitoringiem w roku poprzednim, której weryfikacji dokona Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska. Ocena stanu jednolitych części wód wykonywana będzie w zakresie 
wynikającym ze zrealizowanego w danym roku programu badawczego (ocena stanu 
ekologicznego, względnie, w przypadku sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części 
wód, potencjału ekologicznego i/lub ocena stanu chemicznego), z uwzględnieniem zasady 
dziedziczenia klasyfikacji wskaźników, umożliwiając wykonanie oceny w oparciu 
o najnowsze dostępne wyniki badań. Wyniki klasyfikacji elementów biologicznych podlegają 
dziedziczeniu przez sześć lat, z wyjątkiem wskaźników wykorzystywanych w ramach 
monitoringu operacyjnego do oceny stopnia oddziaływania presji, których wyniki klasyfikacji 
można dziedziczyć jedynie przez okres trzech lat. 

Oceny stanu jednolitych części wód rzecznych wykonywane będą przez WIOŚ 
w układzie zlewniowym w oparciu o standardy zapisane w rozporządzeniach Ministra 
Środowiska do ustawy Prawo wodne, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
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z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1482) i opracowane przez GIOŚ metodyki i wytyczne. Weryfikacji 
i scalenia wyników oceny dla obszarów dorzeczy dokonywał będzie Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska. 

Dodatkowo, zgodnie z kalendarzem wynikającym z odpowiednich przepisów 
i dyrektyw, wykonywane będą oceny jednolitych części wód, w których zlokalizowane 
zostały punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu obszarów chronionych. 

Na potrzeby odbiorców wojewódzkich wyniki ww. ocen będą prezentowane również  
w układzie granic administracyjnych województw. 

Dane z monitoringu rzek i zbiorników zaporowych będą wprowadzone 
i przechowywane w opracowanej w ramach SI EKOIFONET bazie JWODA po wdrożeniu jej 
wersji operacyjnej. System będzie przechowywał zarówno wyniki wykonanych pomiarów, 
informacje o warunkach występujących podczas pobierania próbek, warunkach utrwalania 
próbek, zastosowanych technik i metod badawczych, a także wyniki klasyfikacji i oceny 
jednolitych części wód rzecznych (w tym zbiorników zaporowych). Podstawowym 
założeniem opisywanego systemu będzie zapewnienie wielopoziomowej kontroli danych, 
realizowanej zarówno na poziomie laboratoriów WIOŚ, wydziałów monitoringu środowiska 
WIOŚ, GIOŚ oraz ekspertów zewnętrznych. W kolejnych latach, po zweryfikowaniu 
poprawności wdrożonej wersji operacyjnej, przewiduje się dalsze rozwijanie bazy JWODA, 
w szczególności opracowanie modułów do rejestrowania badań elementów biologicznych 
w jednolitych częściach wód rzecznych i obliczania dla nich indeksów.  
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Rys. 3.2.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych 
w województwie podkarpackim w latach 2016-2020 
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Tabela 3.2.1.6. Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych 

Podsystem Zadanie 

Monitoring jako ści wód 
Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników 

zaporowych 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.)  – art. 26; 

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 
469, z późn. zm.) - art. 38a ust. 2 i 3, art. 47, art. 155a, art. 155b; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, 
poz. 1549); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1558); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1482); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 
i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093). 

Zakres przedmiotowy 
Badania prowadzone będą w 183 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) zlokalizowanych na rzekach 
i zbiornikach zaporowych.  Zakres i częstotliwość badań zostaną dobrane zgodnie z zapisami ww. rozporządzeń 
i będą zależały od programu przypisanego do danego ppk (monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, 
monitoring obszarów chronionych). W przypadku ppk, w których będzie realizowany program monitoringu 
operacyjnego, zakres badań będzie obejmować co najmniej jeden wybrany element biologiczny, wskaźniki 
charakteryzujące stan fizyczny, w tym warunki termiczne, wskaźniki charakteryzujące warunki tlenowe 
i zasolenie, odczyn pH, substancje biogenne oraz substancje szkodliwe dla środowiska wodnego, 
w szczególności substancje priorytetowe, jeśli w badanych jednolitych częściach wód występują obecnie lub 
występowały w przeszłości źródła uwolnienia tych substancji lub na których w ubiegłych latach stwierdzono 
przekroczenia dopuszczalnych norm tych substancji. W niektórych ppk, z uwagi na przynależność jednolitej 
części wód do kilku obszarów chronionych, będzie realizowanych kilka programów badawczych.   

Rok 2016: Prowadzone będą badania jakości rzek i zbiorników zaporowych wg programu obejmującego 
monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy i monitoring obszarów chronionych. Wykonana zostanie 
ocena stanu jednolitych części wód rzecznych (w tym zbiorników zaporowych) za rok 2015, z uwzględnieniem 
zasady dziedziczenia klasyfikacji wskaźników.  

Rok 2017: Prowadzone będą badania jakości rzek i zbiorników zaporowych wg programu obejmującego 
monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy i monitoring obszarów chronionych. Wykonana zostanie 
aktualizacja oceny stanu jednolitych części wód rzecznych (w tym zbiorników zaporowych) na podstawie badań 
wykonanych w 2016 r., zgodnie z zasadą dziedziczenia.  

Rok 2018: Prowadzone będą badania jakości rzek i zbiorników zaporowych wg programu obejmującego 
monitoring diagnostyczny, operacyjny, badawczy i monitoring obszarów chronionych. Wykonana zostanie 
aktualizacja oceny stanu jednolitych części wód rzecznych (w tym zbiorników zaporowych) na podstawie badań 
wykonanych w 2017 r., zgodnie z zasadą dziedziczenia. 

Rok 2019: Prowadzone będą badania jakości rzek i zbiorników zaporowych wg programu obejmującego 
monitoring operacyjny, badawczy i monitoring obszarów chronionych. Wykonana zostanie aktualizacja oceny 
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stanu jednolitych części wód rzecznych (w tym zbiorników zaporowych) na podstawie badań wykonanych  
w 2018 r., zgodnie z zasadą dziedziczenia.  

Rok 2020: Prowadzone będą badania jakości rzek i zbiorników zaporowych wg programu obejmującego 
monitoring operacyjny, badawczy i monitoring obszarów chronionych. Wykonana zostanie aktualizacja oceny 
stanu jednolitych części wód rzecznych (w tym zbiorników zaporowych) na podstawie badań wykonanych w 
2019 r., zgodnie z zasadą dziedziczenia.  

Programem monitoringu diagnostycznego będzie objętych 79 reprezentatywnych punktów pomiarowo-
kontrolnych odpowiadające takiej samej liczbie jednolitych części wód rzecznych (w tym 3 zbiorników 
zaporowych). Sieć reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych wyznaczonych do realizacji 
monitoringu diagnostycznego w województwie podkarpackim jest elementem sieci utworzonych na obszarze 
dorzecza Wisły i dorzecza Dniestru, które zostały zaplanowane w sposób umożliwiający spójny i kompleksowy 
przegląd stanu wód na obszarze tych dorzeczy, z uwzględnieniem zróżnicowania jednolitych części wód pod 
względem typologii abiotycznej. 

Programem monitoringu operacyjnego będą objęte jednolite części wód rzecznych, zagrożone nieosiągnięciem 
celów środowiskowych, zgodnie z wykazem sporządzonym przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej.  

Programem monitoringu obszarów chronionych zostaną objęte jednolite części wód będące obszarami 
chronionymi lub z nimi powiązanymi, takich jak: zagrożone eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczone 
do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego, wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, położone na obszarach ochrony siedlisk lub gatunków, których stan jest zależny od 
jakości wód powierzchniowych. 

Programem monitoringu badawczego granicznego będą objęte rzeki graniczne Wisznia i Szkło, badane 
w ramach międzynarodowej współpracy polsko-ukraińskiej na rzekach granicznych.  

Dane z monitoringu operacyjnego z okresu 2019-2020 wykorzystane zostaną do planowanej na rok 2022 oceny 
spełnienia celów środowiskowych przez jednolite części wód zagrożone niespełnieniem celów środowiskowych. 

Realizacja zadania 
Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ (w uzasadnionych 
przypadkach również GIOŚ) 

WIOŚ – baza danych monitoringu wód 
powierzchniowych JWODA GIOŚ – jw.  

WIOŚ – województwo  

GIOŚ– w skali kraju, w układzie dorzeczy 

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący 
wyniki  

Rodzaj i forma 
przekazywanych 
wyników badań 

Minimalna częstotliwość 
przekazywania wyników 

badań 

Miejsce 
przekazania 

wyników badań 
WIOŚ  - wyniki wykonanych pomiarów, 

informacje o warunkach 
występujących podczas 
pobierania próbek, warunkach 
utrwalania próbek, 
zastosowanych technik i metod 
badawczych;  

- niezwłocznie po wykonaniu 
oznaczeń pobranych próbek, 
najpóźniej do dnia 31 marca po 
zakończeniu roku kalendarzowego, 
w którym wykonane były badania; 

GIOŚ – JWODA 
 

WIOŚ 
 

- oceny stanu wód  
w województwie  (w ppk oraz 
w JCW); 

- jeden raz w roku, najpóźniej do 
dnia 30 kwietnia dla ppk  
i 30 czerwca dla JCW po 
zakończeniu roku kalendarzowego, 
w którym wykonane były badania; 

GIOŚ – JWODA 
 

GIOŚ 
 

- zagregowane wyniki pomiarów 
i oceny stanu ekologicznego 
i chemicznego (lub potencjału 
ekologicznego) w układzie 
dorzeczy, w formie do 
uzgodnienia; 

-  jeden raz w roku, najpóźniej do 
dnia 30 września za poprzedni rok 
kalendarzowy; 

KZGW, WIOŚ 
 

GIOŚ 
 
 

- zestawienia wyników 
z punktów pomiarowo-
kontrolnych monitoringu 
obszarów chronionych. 

- zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. 

 

KZGW, WIOŚ 
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Upowszechnianie wyników 

Podmiot 
upowszechniający 

wyniki  

Forma upowszechnianej 
informacji wynikowej  

 

Minimalna częstotliwość 
upowszechniania informacji 

wynikowej 

Odbiorca 
informacji 
wynikowej 

WIOŚ - raporty tematyczne; 
 
 

- fakultatywnie, po zrealizowaniu 
programu monitoringu (za lata 
2016-2018 oraz 2019-2020); 

administracja 
rządowa 
i samorządowa, 
uczelnie, szkoły, 
biblioteki, 
społeczeństwo. 

WIOŚ 
 

- strony internetowe WIOŚ.  
 

- aktualizacja roczna. 
 

Zadanie:  Badania i ocena stanu elementów hydromorfologicznych rzek 

Monitoring elementów hydrologicznych i morfologicznych jest jednym z elementów 
oceny stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego wód powierzchniowych. Celem 
badania elementów hydromorfologicznych jednolitych części wód powierzchniowych jest 
monitorowanie zmian zachodzących w środowisku wodnym części wód, które determinują 
warunki siedliskowe organizmów żywych. 

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym zawartym w art. 155a ustawy - Prawo wodne 
badanie stanu elementów hydromorfologicznych wykonywane będzie przez Państwową 
Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną (PSHM).  

W celu zdobycia informacji dotyczących warunków hydrologicznych i morfologicznych 
wspierających ocenę stanu jednolitych części wód, WIOŚ będzie prowadził obserwacje 
elementów hydrologicznych i morfologicznych. Wyniki tych obserwacji będą zapisywane  
w protokołach terenowych. 

Wyniki monitoringu elementów hydrologicznych i morfologicznych oraz obserwacji 
elementów hydromorfologicznych będą wykorzystywane do weryfikacji oceny stanu 
ekologicznego w przypadkach, gdy ocena elementów biologicznych i fizykochemicznych 
wskazuje na bardzo dobry stan ekologiczny oraz do weryfikacji oceny potencjału 
ekologicznego. 

Zadanie:  Badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach  

Celem monitoringu osadów dennych rzek i jezior jest analiza długoterminowych 
trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń ulegających 
bioakumulacji oraz kontrola stężeń metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych 
ulegających akumulacji w osadach dennych.  

Podmiotem odpowiedzialnym za zlecenie badań i ocen jakości osadów dennych jest 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie 
prowadzi badań związanych z realizacją tego zadania, będzie jednakże wykorzystywał wyniki 
tych prac. 

Zadanie:  Wdrażanie wymagań dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/39/UE  z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej dyrektywy 2000/60/WE 
i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki 
wodnej 

         Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. już 
w swojej preambule wskazuje, iż „zanieczyszczenie chemiczne wód powierzchniowych 
stanowi zagrożenie dla środowiska wodnego, które może spowodować ostrą i chroniczną 
toksyczność dla organizmów wodnych, akumulację substancji zanieczyszczających 
w ekosystemie oraz utratę siedlisk i różnorodności biologicznej, jak również zagrożenie dla 
zdrowia ludzkiego.”   



 50

Celem zadania jest więc dostarczenie wiedzy o substancjach priorytetowych w wodach 
powierzchniowych, niezbędnej do właściwego gospodarowania wodami, w tym podjęcia 
stosownych działań naprawczych tam, gdzie diagnoza stanu zanieczyszczenia wód tymi 
substancjami wskazuje zagrożenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów wodnych.    
Zadanie obejmuje:  
− wykonanie badań nowych substancji priorytetowych,  
− wykonanie badań 7 substancji priorytetowych (antracen, difenyloetery bromowane, 

fluoranten, ołów i jego związki, naftalen, nikiel i jego związki, wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne – WWA), dla których zaostrzono dotychczasowe 
środowiskowe normy jakości (EQS), 

− wdrażanie nowych wymagań monitoringowych zawartych w dyrektywie 2013/39/UE.  

Badania będą realizowane w dwóch matrycach: woda i biota. Zadanie będzie 
realizowane przez GIOŚ i wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska.  

W latach 2016-2020 WIOŚ będzie realizował następujące prace:  

- Kontynuacja poboru i oznaczania w matrycy wodnej 27 substancji priorytetowych  
o numerach w przedziale od 1 do 33 (z załącznika I Dyrektywy 2013/39/UE), których nie 
przewiduje program analityczny badania substancji priorytetowych w matrycy biologicznej 
i poprawa kompletności dotychczasowych badań. 

- Kontynuacja prowadzenia w matrycy wodnej oznaczeń substancji priorytetowych, zgodnie 
z Dyrektywą 2013/39/UE przeznaczonych do badania w matrycy biologicznej, dla których 
w poprzednim cyklu wodnym (lata 2010-2015) odnotowywano istotne wystąpienia 
(stężenia powyżej granicy oznaczalności) lub które wykazywały przekroczenia wartości 
środowiskowych norm jakości (EQS) w matrycy wodnej. 

-  Kontynuacja prowadzenia w matrycy wodnej oznaczeń WWA: benzo(b)fluorantenu, 
benzo(k)fluorantenu, benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu, które wykazywały 
przekroczenia wartości środowiskowych norm jakości (EQS) w tej matrycy.  

Analiz w matrycy wodnej 7 „nowych” substancji priorytetowych (chinoksyfen, 
aklonifen, bifenoks, cybutryna, cypermetryna, dichlorofos, terbutryna) w skali kraju 
dokonywać będą laboratoria czterech wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, 
wskazanych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. WIOŚ będzie planować pobór 
próbek do badań. Zadanie to, zgodnie z dyrektywą 2013/39/UE, jest obligatoryjne dla WIOŚ 
od dnia 22 grudnia 2018 r. 

3.2.2. Monitoring jakości wód podziemnych 

W latach 2016-2020 na obszarze województwa podkarpackiego monitoring wód 
podziemnych będzie prowadzony wyłącznie w ramach sieci krajowej. 

Na poziomie krajowym monitoring jakości wód podziemnych prowadzi Państwowy 
Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. 

W związku ze zmianą podziału jednolitych części wód podziemnych, na obszarze 
województwa podkarpackiego znajduje się (w całości lub w części) 15 jednolitych części wód 
podziemnych, które będą objęte monitoringiem w ramach sieci krajowej. 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 
chemicznym wód podziemnych, śledzenie zmian stanu chemicznego tych wód oraz 
sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych 
i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych. 
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Wyniki badań i ocen wykonywanych w ramach monitoringu jakości wód podziemnych 
w sieci krajowej posłużą do optymalizacji działań związanych z ochroną i gospodarowaniem 
zasobami wód podziemnych, mających na celu utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wód 
podziemnych; będą także wykorzystane na potrzeby wypełnienia obowiązków 
sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej. 

Obowiązek badania i oceny jakości wód podziemnych w ramach PMŚ wynika 
z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, 
z późn. zm.). Zakres i sposób badań oraz kryteria oceny stanu wód podziemnych określają 
rozporządzenia do ustawy – Prawo wodne: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550). 

Zadanie: Badania i ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych  

W latach 2016-2020 badaniami stanu chemicznego na poziomie krajowym, objętych 
będzie 15 jednolitych części wód podziemnych położonych w całości lub w części na terenie 
województwa podkarpackiego (JCWPd o numerach: 115, 118, 119, 120, 121, 133, 134, 135, 
136, 151, 152, 153, 154, 158, 169).  

Badania monitoringowe na obszarze województwa podkarpackiego będą prowadzone w 
oparciu o zweryfikowaną i poszerzoną sieć punktów pomiarowych, w ok. 70 punktach 
pomiarowych (studnie wiercone, piezometry), spełniających kryteria zgodne z wymaganiami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. W skład sieci pomiarowej będą wchodziły: większość 
punktów dotychczas funkcjonujących w ramach monitoringu, nowe punkty wybrane spośród 
istniejących otworów hydrogeologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem czynnych ujęć 
wody pitnej) oraz punkty pomiarowe wykonane jako nowe w ramach reorganizacji sieci 
prowadzonej przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną, której rolę pełni PIG-PIB. 
Każdemu z punktów zostaną przypisane określone zakresy pomiarowe stanowiące 
wypełnianie wymagań dyrektyw unijnych. 

Badania monitoringowe stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone będą w 
ramach: 

- monitoringu diagnostycznego, którym będą objęte wszystkie jednolite części wód 
podziemnych; 

- monitoringu operacyjnego, którym objęte będą jednolite części wód podziemnych 
uznanych za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych. 

 W razie potrzeb, w przypadkach określonych w w/w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z 2011 r. badania monitoringowe stanu chemicznego wód podziemnych będą 
prowadzone w sieci krajowej także w ramach monitoringu badawczego, którego zakres 
i częstotliwość będą ustalane  każdorazowo pod kątem przyczyn jego ustanowienia.  

Harmonogram badań, prowadzonych przez PIG-PIB na obszarze województwa 
podkarpackiego  w  latach  2016-2020 przedstawia się następująco: 

- 2016 rok - monitoring diagnostyczny w ok. 55 punktach pomiarowych (1 x rok); 

- 2017 rok - monitoring operacyjny w ok. 8 punktach pomiarowych (2 x rok); 

- 2018 rok - monitoring operacyjny w ok. 8 punktach pomiarowych (2x rok), 

- 2019 rok - monitoring diagnostyczny w ok. 55 punktach pomiarowych (1 x rok), 

- 2020 rok - monitoring operacyjny w ok. 8 punktach pomiarowych (2 x rok). 
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Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego obejmie elementy 
fizykochemiczne: 

- ogólne: odczyn, temperatura, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony, ogólny 
węgiel organiczny; 

- nieorganiczne: amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor,  chlorki, chrom, cyjanki, 
fluorki, fosforany, glin, kadm, magnez, mangan, miedź,  nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, 
siarczany, sód, srebro, wapń, wodorowęglany, żelazo oraz dodatkowo spoza listy wskaźników 
obowiązkowych: bar, beryl, cyna, cynk, kobalt, molibden, tal, tytan uran, wanad.  

W ramach monitoringu diagnostycznego zostaną także wykonane oznaczenia 
wskaźników organicznych: pestycydów, trichloroetenu, tetrachloroetenu, 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), indeksu fenolowego przede 
wszystkim w punktach pomiarowych, w których nie pobierano jeszcze próbek wody na 
oznaczenia substancji organicznych i/lub w których odnotowano przekroczenie wartości 
progowej dobrego stanu chemicznego wód podziemnych.  

Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego może ulec poszerzeniu o 
elementy fizykochemiczne charakteryzujące rodzaj oddziaływań antropogenicznych 
mających wpływ na badane wody podziemne. 

Zakres badań w ramach monitoringu operacyjnego obejmie elementy fizykochemiczne 
charakteryzujące rodzaj zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych mających wpływ 
na badane wody podziemne oraz elementy fizykochemiczne, których wartości stwierdzone na 
podstawie monitoringu diagnostycznego przekraczały wartości  progowe dla dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych. W wybranych punktach pomiarowych zostaną także 
wykonane oznaczenia wskaźników organicznych: pestycydów, trichloroetenu, 
tetrachloroetenu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), indeksu 
fenolowego. 

Wyniki  badań,  w  zakresie  pomiarów  jakości  wód,  zgromadzone  w  krajowej  bazie 
danych  monitoringu  wód  podziemnych,  będą  sukcesywnie  przekazywane przez  GIOŚ do 
Wojewódzkiego  Inspektoratu Ochrony  Środowiska,  w  celu  ich  rozpowszechnienia oraz 
wykorzystania w bieżącej pracy WIOŚ.  

Przekazane wyniki badań zostaną zaprezentowane na stronie internetowej WIOŚ oraz 
w wojewódzkich raportach o stanie środowiska. 

WIOŚ w Rzeszowie nie będzie prowadził badań wód podziemnych na poziomie 
wojewódzkim (regionalnym).  

Nie będą również prowadzone badania poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych 
azotanami ze źródeł rolniczych, ponieważ na terenie województwa podkarpackiego nie 
występują obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych 
(OSN-y). 

W 2017 r. na poziomie krajowym zostanie opracowana kompleksowa ocena stanu 
(chemicznego i ilościowego) jednolitych części wód podziemnych, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów 
i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U z 2008 r. Nr 143, poz. 896). Opracowanie 
kolejnej  kompleksowej oceny stanu jednolitych części wód podziemnych przewidywane jest 
na 2020 r. Do opracowania kompleksowej oceny stanu chemicznego i ilościowego 
jednolitych części wód podziemnych będą przede wszystkim wykorzystane badania stanu 
chemicznego jednolitych części wód podziemnych prowadzone w ramach PMŚ (głównie 
wyniki monitoringu diagnostycznego odpowiednio z 2016 r. i 2019 r.). 
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Ponadto, corocznie na poziomie krajowym zostanie opracowana (na podstawie 
wyników monitoringu operacyjnego) ocena stanu chemicznego jednolitych części wód 
podziemnych uznanych za zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych w planach 
gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły na lata 2016-2021 (m.in. JCWPd Nr 135 
z obszaru województwa podkarpackiego).  

Na podstawie wyników badań zawartości azotanów w wodach podziemnych, na 
poziomie krajowym będzie corocznie opracowana ocena stopnia zanieczyszczenia wód 
podziemnych azotanami. Ponadto w 2016 roku na poziomie krajowym zostanie opracowany 
czteroletni raport obejmujący lata 2012–2015 dotyczący oceny stopnia zanieczyszczenia wód 
podziemnych związkami azotu. 

 
Tabela 3.2.2.1.  Badania i ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych 

Podsystem Zadanie 

Monitoring jako ści wód  
 

 Badania i ocena stanu chemicznego wód podziemnych 
 

 
Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) – art. 26; 

-  ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, 
z późn. zm.) - art. 38a ust. 1, art. 47, art. 155a, art. 155b; 

-  rozporządzenie MŚ z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896); 

-  rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 
i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 227, poz. 1485). 

Zakres przedmiotowy 
W latach 2016-2020 badania stanu chemicznego 15 jednolitych części wód podziemnych położonych w całości 
lub w części na obszarze województwa podkarpackiego będą prowadzone wyłącznie w ramach sieci krajowej 
w zakresie monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i ewentualnie badawczego. Sieć pomiarowa wyznaczona 
na obszarze województwa liczyć będzie ok. 70 punktów pomiarowych. Badania w sieci krajowej prowadzi PIG-
PIB na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. WIOŚ nie będzie wykonywał badań na poziomie 
regionalnym. 

Harmonogram prac: 

2016 rok   - monitoring diagnostyczny w ok. 55 punktach pomiarowych (1 x rok); 
2017 rok   - monitoring operacyjny w ok. 8 wybranych punktach pomiarowych (2 x rok); 
2018 rok   - monitoring operacyjny w ok. 8 punktach pomiarowych (2x rok), 
2019 rok   - monitoring diagnostyczny w ok. 55 punktach pomiarowych (1 x rok), 
2020 rok   - monitoring operacyjny w ok. 8 punktach pomiarowych (2 x rok). 
Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego obejmie elementy fizykochemiczne: 

-  ogólne: odczyn, temperatura, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny; 

-  nieorganiczne: amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor,  chlorki, chrom, cyjanki, fluorki, fosforany, 
glin, kadm, magnez, mangan, miedź,  nikiel, ołów, potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, wapń, 
wodorowęglany, żelazo oraz dodatkowo spoza listy wskaźników obowiązkowych: bar, beryl, cyna, cynk, 
kobalt, molibden, tal, tytan uran, wanad.  

Zostaną także wykonane oznaczenia wskaźników organicznych: pestycydów, trichloroetenu, tetrachloroetenu, 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), indeksu fenolowego przede wszystkim 
w punktach pomiarowych, w których nie pobierano jeszcze próbek wody na oznaczenia substancji organicznych 
i/lub w których odnotowano przekroczenie wartości progowej dobrego stanu chemicznego wód podziemnych.  

Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego może ulec poszerzeniu o elementy fizykochemiczne 



 54

charakteryzujące rodzaj oddziaływań antropogenicznych mających wpływ na badane wody podziemne. 

Zakres badań w ramach monitoringu operacyjnego obejmie elementy fizykochemiczne charakteryzujące rodzaj 
zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych mających wpływ na badane wody podziemne oraz elementy 
fizykochemiczne, których wartości stwierdzone na podstawie monitoringu diagnostycznego przekraczały 
wartości  progowe dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych. W wybranych punktach pomiarowych 
zostaną także wykonane oznaczenia wskaźników organicznych: pestycydów, trichloroetenu, tetrachloroetenu, 
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), indeksu fenolowego. 

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący 
wyniki  

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań 

Minimalna częstotliwość 
przekazywania wyników 

badań 

Miejsce 
przekazania 

wyników badań 
GIOŚ/PIG-PIB 

 

- wyniki badań i oceny w układzie 
województw i regionów wodnych 
w formie zestawień tabelarycznych 
i  map 

- raz w roku 

 

WIOŚ, KZGW 

 

Upowszechnianie wyników 
Podmiot 

upowszechniający 
wyniki  

 

Forma upowszechnianej informacji 
wynikowej 

 

Minimalna częstotliwość 
upowszechniania 

informacji wynikowej  

Odbiorca 
informacji 
wynikowej 

 

WIOŚ - raporty tematyczne - fakultatywnie   administracja 
rządowa i 
samorządowa, 
uczelnie, szkoły, 
biblioteki, 
społeczeństwo 

WIOŚ - strona internetowa WIOŚ - aktualizacja roczna 

3.3 . Podsystem monitoringu hałasu 
Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu hałasu w województwie podkarpackim 

jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony przed hałasem realizowanej w szczególności 
poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska takie 
jak mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem oraz rozwiązania techniczne 
ukierunkowane na źródła lub minimalizujące oddziaływanie.  

Zadanie uwzględnia stan prawny wynikający z wymogów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do  oceny 
i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12) 
wprowadzonych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.  

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu 
określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN, z uwzględnieniem pozostałych danych, 
w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania 
i użytkowania terenu (art. 117 ust. 1 ustawy – Poś). Do pozostałych danych należą także 
wyniki badań i pomiarów opartych o inne wskaźniki, takie jak LAeqD, LAeqN, LAE. Niektóre 
z nich mogą służyć do wyznaczania wartości LDWN i LN lub stanowić dodatkowe, precyzujące 
oceny, w tym do kalibracji modeli obliczeniowych do wykonania map akustycznych. 

Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska starosta sporządza mapy akustyczne 
dla aglomeracji. Zarządzający drogą, linią kolejową lub lotniskiem jest obowiązany 
sporządzić również mapy akustyczne jeśli eksploatacja jego dróg, linii kolejowych i lotniska 
może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach (art. 118 
ustawy – Poś). Mapy akustyczne przekazywane są do wykorzystania dla oceny klimatu 
akustycznego m.in. do właściwego WIOŚ (art. 120 ustawy – Poś).  Podkarpacki Wojewódzki 
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Inspektor Ochrony Środowiska uwzględnia informacje zawarte w mapach akustycznych 
w celu dokonania oceny klimatu akustycznego na terenie województwa podkarpackiego. 

Na obszarach nie objętych procesem opracowania map akustycznych oceny stanu 
akustycznego środowiska dokonuje Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska.  

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/49/WE i przepisami prawa krajowego 
realizowana będzie do dnia 30 czerwca 2017 r. trzecia runda mapowania akustycznego. Mapy 
akustyczne wykorzystują dane wejściowe aktualne w roku poprzedzającym ich wykonanie 
(wykazują stan w poprzednim roku kalendarzowym). Informacje z map akustycznych 
podlegają obowiązkowi sprawozdawczemu do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji 
Środowiska w terminie do 31 grudnia 2017 r.  

Na podstawie  dyrektywy Komisji (UE) 2015/996 z dnia 19 maja 2015 r. ustanawiającej 
wspólne metody oceny hałasu zgodnie z dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady od 1 stycznia 2019 r. będą obowiązywały  nowe metody pomiarowe, w związku z 
czym system pomiarów i ocen monitoringu hałasu w województwie podkarpackim, w miarę 
dostępności środków finansowych, zostanie dostosowany do wymagań zawartych w tym 
dokumencie. 

Zadanie:   Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

Zadanie dotyczy pomiarów i ocen hałasu emitowanego przez źródła: przemysłowe  
i komunikacyjne (drogi, linie kolejowe, linie tramwajowe, porty oraz lotniska).  

Badania w województwie podkarpackim obejmują wyznaczanie wartości 
równoważnego poziomu dźwięku i oszacowanie parametrów warunków pozaakustycznych. 
Ponadto, dla potrzeby prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed 
hałasem wyznaczone zostaną wartości wskaźników LDWN i LN z uwzględnieniem danych 
meteorologicznych. 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach PMŚ będzie 
podejmował działania w zakresie badania i oceny stanu akustycznego środowiska w sposób 
zróżnicowany, w zależności od tego, czy obszar działania znajduje się poza zakresem 
realizacji obligatoryjnych map akustycznych czy też podlega procesowi realizacji tych map. 

Na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map akustycznych, Podkarpacki 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany do dokonywania 
oceny stanu akustycznego środowiska, w miarę możliwości również wykonując mapy 
akustyczne miast o liczbie mieszkańców poniżej 100 tys. mieszkańców, w szczególności  
w otoczeniu dróg. W oparciu o uproszczone metody i zgodnie ze wskazówkami 
metodycznymi zawartymi w wytycznych GIOŚ w 2017 r., WIOŚ w Rzeszowie opracuje 
mapę akustyczną dla miejscowości Leżajsk, zaś w 2020 r. dla miejscowości Łańcut. 

W odniesieniu do obszarów, na których mapy akustyczne są wykonywane, Podkarpacki 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie kontynuował gromadzenie danych 
nt. wykonanych map (zgodnie z art. 120 ustawy Poś) i przechowywał je w rejestrze 
(art. 120a), którym jest baza danych EHAŁAS, prowadzona na poziomie wojewódzkim  
i krajowym. 

W odniesieniu do obszarów, na których obligatoryjne mapy akustyczne nie są i nie będą 
wykonywane, WIOŚ w Rzeszowie w latach 2016-2020 będzie realizować badania hałasu 
drogowego, kolejowego i lotniczego oraz hałasu przemysłowego (zgodnie z planem kontroli). 
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Wyznaczanymi w procesie pomiaru wskaźnikami oceny hałasu będą poziomy LAeqD, 
LAeqN, lub poziomy ekspozycyjne LAE i poziom statystyczny LA95 (jeśli to niezbędne).  
W wybranych punktach określone zostaną wartości poziomów długookresowych LDWN oraz 
LN. 

Do ocen włączone zostaną wyniki pomiarów hałasu przemysłowego i pomiarów hałasu 
wykonanych przez inne jednostki, z mocy prawa wykonujące pomiary hałasu oraz pomiary 
wykonywane dla potrzeb mapy akustycznej lub wykonane w innym celu, a wykorzystywane 
w opracowaniu mapy akustycznej. 

W województwie podkarpackim w latach 2016-2020 wykonane zostaną dwie lokalne 
mapy akustyczne dla miast o liczbie ludności mniejszej niż 100 tysięcy. 

Na poziomie wojewódzkim zostaną wykonane oceny klimatu akustycznego zgodnie 
z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020.” 

Dane pozyskane w ramach podsystemu monitoringu hałasu będą gromadzone w bazie 
danych EHAŁAS. 

W latach 2016 - 2020 WIOŚ w Rzeszowie badania poziomów hałasu będzie wykonywał 
zgodnie z zakresem przedmiotowym określonym w tabeli 3.3.1. Biorąc pod uwagę aktualną 
sytuację i potrzeby w zakresie analizy stanu akustycznego środowiska województwa 
podkarpackiego szczegółowe zestawienie obszarów wytypowanych do badań przedstawiono 
w tabelach 3.3.2 - 3.3.6, a lokalizację zaznaczono na rys. 3.3.2. 

Tabela 3.3.1. Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

Podsystem Zadanie 

Monitoring hałasu  Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

 
Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) art. 26, 112b, 113, 117, 118a, 
120, 120a, 148, 149, 176, 177 i 179;   

- rozporządzenie MŚ z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania 
wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu 
prezentacji (Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1340); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie 
akustycznym środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 500); 

- rozporządzenie MŚ  z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 
pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 
urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 215, poz.1366);  

- rozporządzenie MŚ  z dnia 16 czerwca 2011 r. sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii 
w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem lub portem (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824, 
z późn.zm.); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów 
wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii 
kolejowych, linii tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być 
przekazywane właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy 
i sposoby ich prezentacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 18, poz. 164) – do czasu 
wydania nowego rozporządzenia na podstawie art. 177 ustawy – Poś;  
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- rozporządzenie MŚ z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii 
kolejowych i lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne 
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, dla których wymagane 
jest sporządzanie map akustycznych, oraz sposoby określania granic 
terenów objętych tymi mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 
i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 227, poz. 1485). 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2015 r. w sprawie 
systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1584). 

Zakres przedmiotowy 

W latach 2016 - 2020 zadanie obejmuje wykonywanie przez WIOŚ w Rzeszowie pomiarów oraz gromadzenie, 
uzyskiwanych od innych podmiotów prawnie zobowiązanych, wyników pomiarów w zakresie równoważnego 
poziomu dźwięku A dla pory dnia i nocy dla 4 rodzajów hałasu w środowisku (przemysłowego, drogowego, 
kolejowego, lotniczego), równoważnego poziomu tła akustycznego A, warunków meteorologicznych oraz ocenę 
stanu klimatu akustycznego i obserwację zmian.  

Na podstawie wyników pomiarów hałasu w określonych porach roku, z uwzględnieniem zróżnicowanych 
aktywności źródeł hałasu i warunków meteorologicznych na przestrzeni danego roku w wybranych obszarach 
wyznaczone zostaną wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku wyrażonych wskaźnikami LDWN  
i LN. 

Badania hałas u drogowego  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie badaniami hałasu drogowego obejmie głównie 
obszary, na których mapy akustyczne nie są wykonywane obligatoryjnie. Pomiary hałasu drogowego będą 
prowadzone corocznie w trzech różnych obszarach na terenie województwa podkarpackiego. Zakres pomiarów 
w danym obszarze będzie obejmował: 1 punkt pomiarów poziomów długookresowych LDWN i LN oraz 
minimalnie  4 punkty pomiarów poziomów LAeqD i LAeqN. 
W przypadku prowadzenia badań w celu określenia wskaźników długookresowych minimalna długość 
pomiarów na danym obszarze będzie wynosić łącznie 8 dób pomiarowych. Pomiary wykonywane będą: 
w okresie wiosennym (2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu), letnim (1 doba w dni 
powszednie oraz 1 w okresie weekendu) oraz jesienno- zimowym (2 doby w dni powszednie oraz 1 doba 
podczas weekendu), gdzie długość trwania okresów: wiosennego: marzec – czerwiec, letniego: lipiec-sierpień, 
jesienno-zimowego: wrzesień-luty.   

Okresy pomiarów muszą zostać skorelowane z odpowiednimi warunkami atmosferycznym, warunkującymi 
sposób propagacji fal akustycznych (np. warunki „sprzyjające” i „neutralne”, w powiązaniu z normą ISO 1996-
2:2007 Acoustics - Description, measurement and assessment of environmental noise - Part 2: Determination of 
environmental noise levels, omówionymi w szczegółowych załącznikach metodycznych dołączonych do 
wytycznych GIOŚ. 
 

W ciągu 5 lat WIOŚ w Rzeszowie planuje wykonanie badań w 15 obszarach województwa podkarpackiego.  
Z uwagi na kumulatywne oceny hałasu w środowisku pomiary wykonane w okresie 5-cio letnim traktowane są 
jak pomiary wykonane w jednakowym czasie. Z zastrzeżeniem, że nie wystąpiły w tym czasie istotne zmiany 
w zagospodarowaniu terenu, lub w liczbie i sposobie działania źródeł. W miarę potrzeby pomiary w danym 
obszarze mogą zostać powtórzone (nie więcej niż 7 obszarów w czasie obowiązywania PMŚ 2016- 2020). 
Podczas badań hałasu będą zmierzone także wielkości pozaakustyczne, zgodnie z ww. metodami 
referencyjnymi. 
Ponadto pomiary krótkookresowe będą służyć do kalibracji modelu obliczeniowego do wykonania map 
akustycznych. 
Wyniki badań hałasu w poszczególnych obszarach będą przedstawiane także w postaci graficznej w zasięgu 
rozprzestrzeniania się hałasu (zgodnie ze wskazówkami metodycznymi zawartymi w wytycznych GIOŚ). W celu 
optymalizacji kosztów prowadzenia pomiarów hałasu w środowisku przewiduje się stosowanie modelowania 
w oparciu o metody obliczeniowe. 
 

Badania hałasu kolejowego 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie badaniami hałasu kolejowego obejmie odcinki linii 
kolejowych nie objętych mapami akustycznymi. Wielkościami mierzonymi będą poziomy ekspozycyjne LAE 
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zgodnie z metodyką referencyjną (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.). Na podstawie zmierzonych 
poziomów ekspozycyjnych wyznaczane będą poziomy LAeqD i LAeqN. 
Zakres pomiarów hałasu kolejowego będzie obejmował wykonanie badań corocznie w 4 przekrojach 
pomiarowych. 
 

Badania hałasu lotniczego 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie badaniami hałasu lotniczego obejmie 2 lotniska 
w okresie 5 letnim. Wielkościami mierzonymi będą poziomy ekspozycyjne LAE zgodnie z metodyką 
referencyjną (Dz. U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824, z późn. zm.). Na podstawie pomiarów wykonywane będą oceny 
wpływu emisji hałasu z danego lotniska do środowiska, w odniesieniu do obszarów chronionych przed hałasem 
w świetle wymagań art. 113 ustawy Prawo ochrony środowiska.  

Badania hałasu przemysłowego 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie badania hałasu przemysłowego będzie prowadził 
w trakcie działalności kontrolnej. W ramach pomiarów hałasu przemysłowego wyznaczane będą wartości 
równoważnych poziomów dźwięku LAeqD oraz LAeqN zgodnie z metodykami referencyjnymi (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1542).  

W obszarze monitoringu hałasu przemysłowego wyniki pomiarów gromadzone będą w bazie danych EHAŁAS, 
a na ich podstawie dokonywać się będzie: 

− ocen hałasu przemysłowego wokół ważniejszych źródeł hałasu przemysłowego (większe zakłady, 
instalacje np. zobowiązane do prowadzenia okresowych pomiarów hałasu); 

− kalibracji modeli obliczeniowych wykorzystywanych do realizacji map akustycznych.  

W ramach bazy EHAŁAS gromadzone dane będą dotyczyły hałasu drogowego, kolejowego, lotniczego 
i przemysłowego oraz wykonywane w ramach prac własnych, jak i dane pozyskiwane od podmiotów 
zewnętrznych zobowiązanych prawnie do przekazywania danych do WIOŚ oraz danych z wykonanych map 
akustycznych. 

Oceny 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie wykonywał oceny klimatu akustycznego na 
terenie województwa podkarpackiego:  

− corocznie; 

− raport oceny stanu klimatu akustycznego na podstawie map akustycznych (gromadzenie materiałów – 
2017 rok, opracowanie raportu – II kwartał 2018 roku); do opracowania raportu wykorzystane zostaną: 
warstwy imisyjne mapy akustycznej, warstwy mapy wrażliwości hałasowej oraz warstwy mapy terenów 
zagrożonych hałasem. 

− podsumowujący 5-letni cykl monitoringu hałasu 2012-2016 raport oceny stanu klimatu akustycznego 
województwa opracowany na podstawie wszystkich zgromadzonych danych. 

Oceny stanu akustycznego środowiska w skali województwa obejmują m.in. analizę trendów w odniesieniu do 
poszczególnych kategorii źródeł hałasu.  

Realizacja zadania 
Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

zarządzający drogą, linią 
kolejową, portem, lotniskiem, 
starosta  

WIOŚ –baza danych  EHAŁAS GIOŚ  

WIOŚ (w tym pomiary 
kontrolne)  

WIOŚ – baza danych EHAŁAS GIOŚ 

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący 
wyniki  

Rodzaj i forma 
przekazywanych 
wyników badań 

Minimalna częstotliwość 
przekazywania wyników 

badań 

Miejsce 
przekazania 

wyników badań 
starosta 
 

- mapy  akustyczne, 
- wyniki pomiarów własnych,  

-  2017 i 2018 rok  
- sukcesywnie, w miarę 

pozyskiwanych wyników badań 

WIOŚ 
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zarządzający drogą, 
linią kolejową, 
portem, lotniskiem 
 
 

-   wyniki pomiarów 
własnych, w szczególności 
wyniki pomiarów 
okresowych, 

-   mapy akustyczne 

- sukcesywnie, w miarę 
pozyskiwanych wyników badań 

 
 
- 2017 i 2018 rok 

WIOŚ 
 
 
 
WIOŚ 

WIOŚ -   wyniki pomiarów własnych 
i innych jednostek ujętych 
w wojewódzkim programie 
monitoringu 

- na bieżąco, do  31 marca dane 
za rok poprzedni  

GIOŚ – baza 
danych EHAŁAS 

WIOŚ 
 

- wyniki pomiarów własnych 
 

- sukcesywnie, w miarę 
pozyskiwanych wyników badań  

starosta i  inne 
właściwe dla 
danego źródła 
organy ochrony 
środowiska (np. 
marszałek 
województwa, 
RDOŚ) 

Upowszechnianie wyników 
Podmiot 

upowszechniający 
wyniki  

Forma upowszechnianej informacji 
wynikowej 

 

Minimalna częstotliwość 
upowszechniania 

informacji wynikowej  

Odbiorca 
informacji 
wynikowej 

WIOŚ -  raporty tematyczne  
 

-  raz na rok 
 

administracja 
rządowa 
i samorządowa,  
uczelnie, szkoły,  
biblioteki,  
społeczeństwo 

WIOŚ 
 

-  strona internetowa  -  na bieżąco w miarę 
dostępności informacji  
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Rys.3.3.1. Schemat przepływu informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska na 
poziomie wojewódzkim

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
koordynacja działań dotyczących pomiarów hałasu prowadzonych przez WIOŚ, ocena 

stanu akustycznego środowiska,  baza danych EHAŁAS, pomiary monitoringowe 
wykonywane w celu oceny stanu akustycznego środowiska, nadzór merytoryczny nad 

realizacją obowiązku opracowywania map akustycznych 
 

Państwowy 
Wojewódzki 

Inspektor 
Sanitarny 

 
Marszałek 

województwa  

Prowadzący instalację lub 
właściciel urządzenia 

 
pomiary hałasu emitowanego z urządzeń  

i instalacji 

Zarząd 
województwa 

 

poziom wojewódzki 

Zarządzający 
drogami, liniami 

kolejowymi, liniami 
tramwajowymi 

lotniskiem 
 

Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska 

 
 
 

pomiary monitoringowe 
wykonywane w celu oceny stanu 

akustycznego środowiska 
 
 

pomiary kontrolne  
 
 
 

ocena stanu akustycznego 
środowiska na obszarze 

województwa 

 

pomiary hałasu 
drogowego, kolejowego, 

tramwajowego, 
lotniczego  

 i emitowanego  
z obszaru portów 

 

opracowywanie mapy 
akustycznej  obszarów 
położonych w otoczeniu 
dróg, linii kolejowych 

i lotnisk 

 

Starosta 
 

pomiary hałasu  

 

opracowywanie mapy 
akustycznej 

 

ocena stanu akustycznego środowiska 
mapy akustyczne 
wyniki pomiarów hałasu 
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Tabela 3.3.2. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie podkarpackim zaplanowanych na rok 2016 
 

Lp. 
Miejscowość 

lub 
źródło liniowe (obszar) 

Objęte obowiązkiem 
mapowania 

Liczba punktów 
pomiarowych 

Przyjęta metodyka 
badań Planowany okres pomiarowy:  

wiosenny, letni, jesienno-zimowy 

Sposób udostępnienia 
wyników badań 

raport/Internet/EHAŁAS LD LW LN LAeqD LAeqN P.c. M.pr. SEL 
Hałas drogowy 

1. Głogów Małopolski  nie - - - 3 3 - X X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
2. Sokołów Małopolski nie 1 1 1 2 2 X X X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
3. Lesko  nie - - - 3 3 - X X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
4. Leżajsk nie 1 1 1 4 4 X X X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
5. Przemyśl nie 1 1 1 6 6 X X X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas kolejowy 

1. 
Linia kolejowa Nr 68  
(granica woj. – Przeworsk) 

nie - - - 4 4 - - X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas tramwajowy 
1. - - - - - - - - - - - - 

Hałas lotniczy 
1. - - - - - - - - - - - - 

Hałas instalacyjny/portowy 
1. - - - - - - - - - - - - 

LD – długookresowy średni poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 18:00) 
LW – długookresowy średni poziom dźwięku - pora wieczoru (18:00 – 22:00) 
LN – długookresowy średni poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00) 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 22:00) 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00) 
Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów ekspozycyjnych 
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Tabela 3.3.3. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie podkarpackim zaplanowanych na rok 2017 
 

Lp. 
Miejscowość 

lub 
źródło liniowe (obszar) 

Objęte obowiązkiem 
mapowania 

Liczba punktów 
pomiarowych 

Przyjęta metodyka 
badań Planowany okres pomiarowy:  

wiosenny, letni, jesienno-zimowy 

Sposób udostępnienia 
wyników badań 

raport/Internet/EHAŁAS LD LW LN LAeqD LAeqN P.c. M.pr. SEL 
Hałas drogowy 

1. Horyniec - Zdrój nie 1 1 1 1 1 X X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
2. Brzozów nie - - - 4 4 - X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
3. Pilzno nie - - - 2 2 - X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
4. Sanok nie 1 1 1 5 5 X X  X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
5. Stalowa Wola nie 1 1 1 6 6 X X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas kolejowy 

1. 
Linia kolejowa Nr 91  
(granica woj. – Rzeszów) 

nie - - - 4 4 - - X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas tramwajowy 
1. - - - - - - - - - - - - 

Hałas lotniczy 
1. Mielec nie    1 1  - X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas instalacyjny/portowy 
1. - - - - - - - - - - - - 

-LD – długookresowy średni poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 18:00) 
LW – długookresowy średni poziom dźwięku - pora wieczoru (18:00 – 22:00) 
LN – długookresowy średni poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00) 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 22:00) 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00) 
Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów ekspozycyjnych 
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Tabela 3.3.4. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie podkarpackim zaplanowanych na rok 2018 
 

Lp. 
Miejscowość 

lub 
źródło liniowe (obszar) 

Objęte obowiązkiem 
mapowania 

Liczba punktów 
pomiarowych 

Przyjęta metodyka 
badań Planowany okres pomiarowy:  

wiosenny, letni, jesienno-zimowy 

Sposób udostępnienia 
wyników badań 

raport/Internet/EHAŁAS LD LW LN LAeqD LAeqN P.c. M.pr. SEL 
Hałas drogowy 

1. Jedlicze nie - - - 2 2 - X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
2. Kolbuszowa nie 1 1 1 3 3 X X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
3. Strzyżów nie - - - 2 2 - X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
4. Nisko nie 1 1 1 5 5 X X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
5. Jarosław nie 1 1 1 6 6 X X  X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas kolejowy 

1. 
Linia kolejowa Nr  91 
(Przeworsk-Medyka) 

nie - - - 4 4 - - X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas tramwajowy 
1. - - - - - - - - - -  - 

Hałas lotniczy 
1. Mielec  nie - - - 1 1 - - X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas instalacyjny/portowy 
1. - - - - - - - - - - - - 

LD – długookresowy średni poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 18:00) 
LW – długookresowy średni poziom dźwięku - pora wieczoru (18:00 – 22:00) 
LN – długookresowy średni poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00) 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 22:00) 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00) 
Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów ekspozycyjnych 
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Tabela 3.3.5. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie podkarpackim zaplanowanych na rok 2019 
 

Lp. 
Miejscowość 

lub 
źródło liniowe (obszar) 

Objęte obowiązkiem 
mapowania 

Liczba punktów 
pomiarowych 

Przyjęta metodyka 
badań Planowany okres pomiarowy:  

wiosenny, letni, jesienno-zimowy 

Sposób udostępnienia 
wyników badań 

raport/Internet/EHAŁAS LD LW LN LAeqD LAeqN P.c. M.pr. SEL 
Hałas drogowy 

1. Lubaczów nie - - - 4 4 - X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
2. Łańcut nie 1 1 1 4 4 X X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
3. Jasło nie 1 1 1 5 5 X X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
4. Mielec nie 1 1 1 6 6 X X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
5. Ustrzyki Dolne nie  - - - 2 2 - X X  wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas kolejowy 
1. Linia kolejowa Nr  91 

(Rzeszów - Przeworsk) 
nie - - - 3 3 - - X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

2. Linia kolejowa Nr 74 
(Sobów – Stalowa Wola) 

nie - - - 1 1 - - X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas tramwajowy 
1. - - - - - - - - - - - - 

Hałas lotniczy 
1. - - - - - - - - - - - - 

Hałas instalacyjny/portowy 
1. - - - - - - - - - - - - 

LD – długookresowy średni poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 18:00) 
LW – długookresowy średni poziom dźwięku - pora wieczoru (18:00 – 22:00) 
LN – długookresowy średni poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00) 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 22:00) 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00) 
Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów ekspozycyjnych 
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Tabela 3.3.6. Zestawienie pomiarów monitoringu hałasu w województwie podkarpackim zaplanowanych na rok 2020 
 

Lp. 
Miejscowość 

lub 
źródło liniowe (obszar) 

Objęte obowiązkiem 
mapowania 

Liczba punktów 
pomiarowych 

Przyjęta metodyka 
badań Planowany okres pomiarowy:  

wiosenny, letni, jesienno-zimowy 

Sposób udostępnienia 
wyników badań 

raport/Internet/EHAŁAS LD LW LN LAeqD LAeqN P.c. M.pr. SEL 
Hałas drogowy 

1. Dukla nie - - - 1 1 - X X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
2. Polańczyk nie 1 1 1 1 1 X - - wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
3. Ropczyce nie - - - 4 4 - - - wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
4. Tarnobrzeg nie 1 1 1 6 6 - - - wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
5. Dębica nie 1 1 1 5 5 - - - wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
6. Przeworsk nie - - - 4 4 - - - wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
7. Rymanów-Zdrój nie - - - 1 1 - X X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 
8. Iwonicz-Zdrój nie - - - 1 1 - X X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas kolejowy 
1. Linia kolejowa Nr  71 

(odcinek Ocice - Rzeszów) 
nie - - - 4 4 - - X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

Hałas tramwajowy 
1. - - - - - - - - - - - - 

Hałas lotniczy 
1. Jasionka – Rzeszów nie - - - 2 2 - - X wiosenny, letni, jesienno-zimowy raport/internet 

             
Hałas instalacyjny/portowy 

1. - - - - - - - - - - - - 
LD – długookresowy średni poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 18:00) 
LW – długookresowy średni poziom dźwięku - pora wieczoru (18:00 – 22:00) 
LN – długookresowy średni poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00) 
LAeqD – równoważny poziom dźwięku - pora dnia (6:00 – 22:00) 
LAeqN – równoważny poziom dźwięku - pora nocy (22:00 – 6:00) 
Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów ekspozycyjnych 
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Rys. 3.3.2 Lokalizacja obszarów monitoringu hałasu w województwie podkarpackim  
w latach 2016-2020 

 

3.4 .  Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych 
 Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonywana jest w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.). 

 W świetle przepisów ustawy przez pola elektromagnetyczne (PEM) rozumie się pola 
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 
300 GHz, stanowiące promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące.  

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego jest podstawowym 
instrumentem ochrony przed ponadnormatywnymi poziomami PEM. 

Celem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest zapewnienie jak najlepszego 
stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 
dopuszczalnych lub co najmniej na poziomach dopuszczalnych. W przypadku, gdy 
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dopuszczalne poziomy PEM na danym obszarze nie są dotrzymane, ochrona ta polega na 
zmniejszaniu przekroczonych poziomów PEM co najmniej do dopuszczalnych.  

 W latach 2016-2020 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
w ramach podsystemu monitoringu PEM, będzie kontynuował obserwacje poziomów 
sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze województwa 
podkarpackiego z uwzględnieniem zmian zachodzących na przestrzeni lat objętych 
monitoringiem. Podstawowym założeniem tej obserwacji jest śledzenie zmian poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach pól elektromagnetycznych 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, 
poz. 1397) do przedsięwzięć wytwarzających pola elektromagnetyczne, mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, zalicza się:  

- stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu 
znamionowym wynoszącym nie mniej niż 110 kV;  

- instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, z wyłączeniem 
radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 
300 000 MHz, których równoważna moc promieniowana izotropowo wyznaczona dla 
jednej anteny wynosi nie mniej niż 15 W.  

W ramach zadania Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
informacje o urządzeniach i instalacjach emitujących promieniowanie elektromagnetyczne 
będzie pozyskiwał sukcesywnie w ramach działalności monitoringowej. 

Dodatkowymi źródłami informacji o urządzeniach i instalacjach emitujących 
promieniowanie elektromagnetyczne, w tym o stacjach i liniach elektroenergetycznych mogą 
być: 

-  działalność kontrolna WIOŚ, 
-   informacja ze starostw powiatowych, 
- baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej, 
-  informacja od Polskich sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. 

Zebrane informacje o źródłach pól elektromagnetycznych gromadzone będą 
sukcesywnie w centralnej bazie danych pól elektromagnetycznych JELMAG i będą mogły 
być wykorzystywane m. in. przy sporządzaniu i analizie ocen poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku. 

Zadanie: Pomiary monitoringowe i ocena poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku 

Prowadzenie pomiarów monitoringowych PEM w celu przeprowadzenia oceny jest 
zadaniem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zakres i sposób prowadzenia 
badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określa rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 
badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, 
poz. 1645). 
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Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonywana jest 
w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 

Zadanie ma na celu monitorowanie poziomu wartości składowej elektrycznej pola 
elektromagnetycznego wytwarzanego i wprowadzanego do środowiska w sposób sztuczny 
przez źródła pól elektromagnetycznych występujące w naszym otoczeniu głównie przez 
obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje bazowe telefonii komórkowych oraz radiowe 
i telewizyjne stacje nadawcze. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2007 r. zakres prowadzenia badań 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej 
elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz 
do 3000 MHz.  

W latach 2016-2020 na terenie województwa podkarpackiego pomiary poziomów pól 
elektromagnetycznych będą prowadzone w miejscach dostępnych dla ludności, łącznie w 135 
punktach pomiarowych wyznaczonych dla trzyletniego cyklu pomiarowego (po 45 punktów 
na każdy rok), rozmieszczonych równomiernie na 3 kategoriach obszarów województwa, 
tj: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 
50 tys., w pozostałych miastach i na terenach wiejskich. Na każdym z wyznaczonych typów 
obszarów, w każdym roku trwania programu, badania PEM zostaną przeprowadzone w 15 
punktach pomiarowych.  

Badania poziomów PEM wykonywane są powtórnie w każdym z wytypowanych 
punktów pomiarowych co 3 lata. Badania przeprowadzone w roku 2016 zostaną powtórzone 
w tych samych punktach pomiarowych w roku 2019, badania przeprowadzone w roku 2017 
zostaną powtórzone w tych samych punktach pomiarowych w roku 2020, natomiast badania 
przeprowadzone w roku 2018 zostaną powtórzone w tych samych punktach pomiarowych 
w roku 2021 w ramach kolejnego programu państwowego monitoringu środowiska. 

W roku 2016 zakończy się trzeci cykl pomiarowy poziomów PEM w środowisku, 
obejmujący lata 2014-2016. Pomiary poziomów PEM w latach 2017-2019 będą prowadzone 
w ramach kolejnego, czwartego cyklu badawczego, natomiast w roku 2020 w ramach 5 cyklu 
badawczego, obejmującego lata 2020-2022. 

Wyniki pomiarów uzyskane w ramach realizacji wojewódzkiego programu monitoringu 
PEM wraz z informacjami o instalacjach i urządzeniach emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne będą wprowadzane do bazy danych pól elektromagnetycznych JELMAG. 

W oparciu o dane zgromadzone w bazie danych JELMAG, bezpośrednio z bazy 
generowane będą roczne i trzyletnie sprawozdania z monitoringu pól elektromagnetycznych, 
które przekazywane będą do GIOŚ w terminie do 31 marca z danymi za rok (lata) poprzednie. 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych realizowane są w cyklach rocznych 
i trzyletnich. 

W ramach programu wojewódzkiego na lata 2016-2020, w każdym roku trwania 
programu, wykonane zostaną roczne oceny poziomów PEM w środowisku. Ponadto w roku 
2017 sporządzona zostanie trzyletnia ocena poziomów PEM w środowisku obejmująca lata 
2014-2016 (3 cykl badawczy), natomiast w roku 2020 WIOŚ wykona ocenę trzyletnią 
obejmującą lata 2017-2019 (4 cykl badawczy).  
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Wyniki pomiarów i ocen będą prezentowane na stronie internetowej WIOŚ Rzeszów   
i wykorzystywane w ramach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie. 

Szczegółowy program badań monitoringowych pól elektromagnetycznych 
w województwie podkarpackim w latach 2016-2020 przedstawiono w tabelach 3.4.2 – 3.4.6., 
natomiast lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rys. 3.4.2. 

Tabela 3.4.1. Pomiary i ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w województwie 
podkarpackim  

Podsystem Zadanie 

Monitoring pól 
elektromagnetycznych 

 
Badanie i ocena poziomu pól elektromagnetycznych 

w środowisku 
 

 
Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.) – art. 26 oraz art. 123; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 
sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 192, poz. 1883); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu 
i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, 
poz. 1645); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu  
i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 227, poz. 1485); 

- rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, 
poz. 1397); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu 
i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 227, poz. 1485). 

Zakres przedmiotowy 
WIOŚ w Rzeszowie w latach 2016-2020 będzie kontynuował kolejne cykle pomiarowe monitoringu pól 
elektromagnetycznych w środowisku poprzez pomiary natężenia składowej elektrycznej pola 
elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz, w miejscach 
dostępnych dla ludności zgodnie z rozporządzeniem MŚ w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 
badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku z dnia 12 listopada 2007 roku.  

W latach 2016-2020 WIOŚ w Rzeszowie wykona pomiary w 135 punktach pomiarowych, w 45 punktach w 
każdym roku trwania programu, po 15 punktów dla trzech typów terenów tj. w: centralnych dzielnicach lub 
osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tyś, w pozostałych miastach i na terenach wiejskich. 
W związku z tym, że pomiary PEM wykonywane są w cyklach trzyletnich (po 45 punktów w każdym roku 
cyklu), w roku 2019 wykonane zostaną powtórne badania poziomów PEM w punktach objętych monitoringiem 
w roku 2016, natomiast w roku 2020 wykonane zostaną powtórne badania poziomów PEM w punktach objętych 
monitoringiem w roku 2017. W punktach objętych badaniami w roku 2018, powtórne badania zostaną wykonane 
w roku 2021, w ramach kolejnego programu państwowego monitoringu środowiska. 

Wszystkie dane z pomiarów pól elektromagnetycznych prowadzonych przez WIOŚ wraz z informacjami 
o urządzeniach i instalacjach emitujących promieniowanie elektromagnetyczne na terenie województwa 
podkarpackiego, będą wprowadzane przez WIOŚ do centralnej bazy danych JELMAG. 

WIOŚ w oparciu o wyniki pomiarów monitoringowych, w każdym roku trwania programu wykona roczną ocenę 
poziomów PEM na obszarze województwa. Ponadto w latach 2017 i 2020 WIOŚ wykona oceny trzyletnie 
poziomów PEM, podsumowujące trzyletnie cykle pomiarowe na obszarze województwa podkarpackiego. 

Realizacja zadania 
Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 
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WIOŚ GIOŚ –  baza danych pól elektromagnetycznych 
JELMAG, dane z pomiarów pól elektromagnetycznych 
w środowisku, informacje o źródłach PEM 

GIOŚ 

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący 
wyniki  

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań 

Minimalna częstotliwość 
przekazywania wyników 

badań 

Miejsce 
przekazania 

wyników badań 
WIOŚ – 
wprowadzanie 
wyników do bazy 
danych JELMAG 

- zbiór danych wraz z wynikami 
obliczeń, dane z pomiarów pól 
elektromagnetycznych w środo-
wisku, informacje o źródłach PEM 

- do 31 marca dane za rok 
poprzedni 

GIOŚ – baza danych 
JELMAG 

Upowszechnianie wyników 
Podmiot 

upowszechniający 
wyniki  

Forma upowszechnianej 
informacji wynikowej  

Minimalna częstotliwość 
upowszechniania 

informacji wynikowej  

Odbiorca 
informacji 
wynikowej 

WIOŚ - strona internetowa WIOŚ - na bieżąco w miarę 
dostępności informacji  

 

administracja 
rządowa i samo-
rządowa, uczelnie, 
szkoły, biblioteki,  
społeczeństwo 
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Rys. 3.4.1. Schemat przepływu informacji dotyczących poziomu pól elektromagnetycznych. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena poziomu pól 
elektromagnetycznych w środowisku 
na poziomie województwa 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 

koordynacja działań dotyczących pomiarów i ocena 
poziomu pól elektromagnetycznych na poziomie 

krajowym, baza danych JELMAG 
 
 

poziom wojewódzki 

Starosta, UKE, PSE 

informacje o źródłach pól 
elektromagnetycznych 

pomiary poziomów promieniowania 
elektromagnetycznego w środowisku 

o charakterze monitoringowym 

pomiary kontrolne – 
informacje o źródłach pól 

elektromagnetycznych 
 

ocena poziomów pól elektromagnetycznych 
wyniki pomiarów promieniowania elektromagnetycznego 
informacja o źródłach pól elektromagnetycznych 

Ocena poziomu pól elektromagnetycznych 
w środowisku na poziomie województwa 

Główny Urząd 
Statystyczny 
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Tabela 3.4.2. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  
w województwie podkarpackim w 2016 r. 

Nazwa programu – R_2016 

Nazwa 
punktu.(zgodna z 

bazą Jelmag) 
Miejscowość 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego (adres, ulica, 

skrzyżowanie) 

Współrzędne geograficzne punktów 
pomiarowych WGS84  

(w formacie dziesiętnym) 
 (°,’, ",1/100") 

Szerokość Długość 

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.  

R_2013_A_1 Rzeszów 
Osiedle Przybyszówka, 
ul. Dębicka 170 

50,053389 21,946083 

R_2013_A_2 Rzeszów 
Osiedle 1000-lecia, 
ul. Kosynierów 3 

50,046444 22,005861 

R_2013_A_3 Rzeszów 
Osiedle Staromieście, 
ul. Skrajna 1 

50,061806 21,996722 

R_2013_A_4 Rzeszów 
Osiedle Dąbrowskiego, 
ul. M.C. Skłodowskiej 4 

50,024778 21,985667 

R_2013_A_5 Rzeszów 
Osiedle Mieszka I, 
ul. Monte Cassino 10 

50,037361 22,021000 

R_2013_A_6 Krosno 
Osiedle Markiewicza, 
ul. Mickiewicza 22 

49,686278 21,778972 

R_2013_A_7 Krosno 
Osiedle Turaszówka, 
ul. Wyspiańskiego 20 

49,719333 21,711528 

R_2013_A_8 Mielec 
Osiedle Dziubków, 
ul. Partyzantów 7A 

50,293361 21,472139 

R_2013_A_9 Mielec 
Osiedle Kazimierza 
Wielkiego, 
ul. Piastowska 15 

50,290917 21,450028 

R_2013_A_10 Przemyśl 
Osiedle Kazanów, 
ul. Opalińskiego 13 

49,798194 22,759000 

R_2013_A_11 Przemyśl 
Osiedle Budy Małe, 
ul. Sobieskiego 39 

49,802389 22,763778 

R_2013_A_12 Przemyśl 
Osiedle Garbarze, 
ul. Brudzewskiego 14 

49,789028 22,782528 

R_2013_A_13 Stalowa Wola 
Osiedle Widok, 
ul. Niemcewicza 2 

50,583639 22,053778 

R_2013_A_14 Stalowa Wola 
Osiedle Centralne, 
ul. Okulickiego 14 

50,572056 22,059722 

R_2013_A_15 Stalowa Wola 
Osiedle Pławo, 
ul. Poniatowskiego 33 

50,574111 22,065111 

Pozostałe miasta  

R_2013_B_16 Tarnobrzeg 
Osiedle Przywiśle 
ul. Niepodległości 4 

50,568583 21,663861 

R_2013_B_17 Tarnobrzeg 
Osiedle Młodych, 
ul. Wyspiańskiego 14 

50,568833 21,675306 

R_2013_B_18 Dębica 
Osiedle Rzeszowska Północ,  
ul. Rzeszowska 93 

50,054444 21,425611 
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R_2013_B_19 Dębica 
Osiedle Rzeszowska 
Południe, 
ul. Sienkiewicza 2 

50,053361 21,424972 

R_2013_B_20 Jasło 
Osiedle Brzyszczki, 
ul. Jodłowa 3 

49,757250 21,499972 

R_2013_B_21 Jasło ul. Dworcowa 1 49,740333 21,472194 

R_2013_B_22 Jarosław 
Osiedle Armii Krajowej, 
ul. Armii Krajowej 6 

50,022222 22,673056 

R_2013_B_23 Jarosław 
Osiedle Kalinki, 
ul. Kalinki 1 

50,014278 22,689972 

R_2013_B_24 Łańcut 
Osiedle Armii Krajowej, 
ul. Armii Krajowej 41 

50,062694 22,231139 

R_2013_B_25 Łańcut Osiedle Trześnik 21 50,072222 22,237861 

R_2013_B_26 Leżajsk Plac Jaszowskiego 3 50,253000 22,420556 

R_2013_B_27 Leżajsk ul. Spokojna 6 50,251111 22,419611 

R_2013_B_28 Lesko ul. Moniuszki 6 49,471111 22,332389 

R_2013_B_29 Przeworsk Plac Mickiewicza 5 50,056306 22,495306 

R_2013_B_30 Ropczyce 
Osiedle Śródmieście, 
ul. Kościuszki 2 

50,052583 21,607222 

Tereny wiejskie 

R_2013_C_31 Czarna Górna 
Czarna Górna,  
przy budynku SHU „Halicz” 
piekarnia nr 3 

49,324083 22,667861 

R_2013_C_32 Cisna Cisna 58 49,208000 22,324917 

R_2013_C_33 Komańcza Komańcza 127 49,337417 22,072250 

R_2013_C_34 Miejsce Piastowe 
Miejsce Piastowe, 
ul. Dworska 14 

49,634694 21,779861 

R_2013_C_35 Nowy Żmigród 
Nowy Żmigród, 
Plac T. Kościuszki 1 

49,603417 21,522917 

R_2013_C_36 Niebylec Niebylec 170 49,855500 21,902083 

R_2013_C_37 Domaradz Domaradz 345 49,790111 21,945333 

R_2013_C_38 Medyka Medyka 288 49,805528 22,932333 

R_2013_C_39 Wiązownica Wiązownica 241 50,079611 22,705167 

R_2013_C_40 Horyniec Zdrój 
Horyniec Zdrój, 
ul. Zdrojowa 1 

50,190500 23,361500 

R_2013_C_41 Mogielnica Mogielnica 167 49,978750 21,892028 

R_2013_C_42 Ostrów Ostrów 225 50,098278 21,592417 

R_2013_C_43 Majdan Królewski ul. Jagiellońska 1 50,378944 21,747639 

R_2013_C_44 Gorzyce ul. Sandomierska 75 50,667861 21,838444 

R_2013_C_45 Harasiuki Harasiuki 112A 50,474639 22,476194 
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Tabela 3.4.3. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  
w województwie podkarpackim w 2017 r. 

 
Nazwa programu – R_2017 

Nazwa 
punktu.(zgodna z 

bazą Jelmag) 
Miejscowość 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego (adres, ulica, 

skrzyżowanie) 

Współrzędne geograficzne punktów 
pomiarowych WGS84 (w formacie 

dziesiętnym) 
 (°,’, ",1/100") 

Szerokość Długość 

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. 

R_2011_A_1 Rzeszów 
Osiedle Śródmieście,  
ul. Przesmyk 6 

50,037222 22,005417 

R_2011_A_2 Rzeszów 
Osiedle Krakowska Południe, 
ul. Solarza 13 

50,043472 21,975750 

R_2011_A_3 Rzeszów 
Osiedle Staroniwa,  
ul. Malinowa 1E 

50,029111 21,961528 

R_2011_A_4 Rzeszów 
Osiedle Gen. Andersa,  
ul. Rudnickiego 4 

50,050250 21,981778 

R_2011_A_5 Rzeszów 
Osiedle Baranówka,  
ul. Osmeckiego 13 

50,059194 21,985444 

R_2011_A_6 Krosno 
Osiedle Śródmieście,  
ul. Rynek 5 

49,693778 21,765861 

R_2011_A_7 Krosno 
Osiedle „Polmo”,  
ul. Czajkowskiego 36 

49,689972 21,759333 

R_2011_A_8 Mielec 
Osiedle Niepodległości, ul. 
Solskiego 14 

50,299389 21,437028 

R_2011_A_9 Mielec 
Osiedle Lotników,  
ul. Pisarka 23 

50,294944 21,418361 

R_2011_A_10 Przemyśl 
Osiedle Śródmieście,  
ul. Rynek 

49,782139 22,768861 

R_2011_A_11 Przemyśl 
Osiedle Zasanie,  
ul. Glazera 19 

49,788028 22,757556 

R_2011_A_12 Przemyśl 
Osiedle Bakończyce,  
ul. Żołn. Armii Wojska 
Polskiego 1 

49,772583 22,790972 

R_2011_A_13 Stalowa Wola 
Osiedle Rozwadów, 
ul. Rozwadowska 37 

50,587861 22,047611 

R_2011_A_14 Stalowa Wola 
Osiedle Piaski, 
ul. Głowackiego 18A 

50,584917 22,040472 

R_2011_A_15 Stalowa Wola 
Osiedle Śródmieście, 
ul. Mickiewicza 15 

50,561722 22,064944 

Pozostałe miasta  

R_2011_B_16 Tarnobrzeg 
Osiedle Piastów,  
ul. Dąbrówki 26 

50,582417 21,691111 

R_2011_B_17 Tarnobrzeg 
Osiedle Serbinów, 
ul. M. Dąbrowskiej 3 

50,573583 21,686194 

R_2011_B_18 Dębica 
Osiedle Metalowiec, 
ul. Krakowska 2 

50,046611 21,403972 

R_2011_B_19 Dębica 
Osiedle Słoneczne, 
ul. Sikorskiego 7 

50,061750 21,403472 
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R_2011_B_20 Jasło ul. Basztowa 8 49,746000 21,476139 

R_2011_B_21 Jasło ul. Madejewskich 13B 49,748111 21,468444 

R_2011_B_22 Jarosław ul. Opolska 12 50,018417 22,681667 

R_2011_B_23 Jarosław 
Osiedle Kolonia Oficerska 
ul. Traugutta 37 

50,004694 22.672806 

R_2011_B_24 Łańcut Osiedle Podwale 7, 50,069028 22,226528 

R_2011_B_25 Łańcut 
Osiedle Gen. Maczka, 
ul. 10 Pułku Strzelców 
Konnych 6 

50,065722 22,221694 

R_2011_B_26 Leżajsk ul. Orzeszkowej 4 50,268222 22,404056 

R_2011_B_27 Leżajsk ul. Szopena 21 50,264778 22,410639 

R_2011_B_28 Kolbuszowa ul. Obrońców pokoju 21 50,241861 21,770194 

R_2011_B_29 Lubaczów ul. Jagiellonów 8 50,155389 23,118583 

R_2011_B_30 Sanok ul. Franciszkańska 1 49,560417 22,206417 

Tereny wiejskie 

R_2011_C_31 Lutowiska Lutowiska 14 49,251000 22,695250 

R_2011_C_32 Solina Solina 45 49,400750 22,448611 

R_2011_C_33 Zarszyn ul. Bieszczadzka 49,583278 22,015528 

R_2011_C_34 Korczyna Rynek 18A 49,714556 21,811694 

R_2011_C_35 Skołyszyn Skołyszyn 12 49,749528 21,337167 

R_2011_C_36 Czudec Rynek 14 49,946139 21,837583 

R_2011_C_37 Nozdrzec Nozdrzec 233 49,775583 22,207611 

R_2011_C_38 Jodłówka Jodłówka 222 49,894500 22,466889 

R_2011_C_39 Stary Dzików  ul. Kościuszki 50,240250 22,935917 

R_2011_C_40 Białobrzegi Białobrzegi 4 50,102028 22,338889 

R_2011_C_41 Trzebownisko Trzebownisko 976 50,079083 22,040056 

R_2011_C_42 Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne 278B 50,174306 22,449556 

R_2011_C_43 Żyraków Żyraków 137 50,084056 21,392750 

R_2011_C_44 Gawłuszowice Gawłuszowice 5A 50,413944 21,382806 

R_2011_C_45 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 50,681028 21,945194 
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Tabela 3.4.4. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  
   w województwie podkarpackim w 2018 r. 

Nazwa programu – R_2018 

Nazwa 
punktu.(zgodna z 

bazą Jelmag) 
Miejscowość 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego* (adres, ulica, 

skrzyżowanie) 

Współrzędne geograficzne punktów 
pomiarowych WGS84  

(w formacie dziesiętnym) 
 (°,’, ",1/100") 

Szerokość Długość 

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. 

R_2012_A_1 Rzeszów 
Osiedle Pobitno, 
ul. Kurpiowska 5 

50,039444 22,034722 

R_2012_A_2 Rzeszów 
Os. Gen. Grota Roweckiego, 
ul. Staszica 18 

50,026750 21,993750 

R_2012_A_3 Rzeszów 
Osiedle Paderewskiego, 
ul. Paderewskiego 3e 

50,024806 22,021889 

R_2012_A_4 Rzeszów 
Osiedle Zimowit, 
ul. Jaśminowa 1 

50,010639 22,022833 

R_2012_A_5 Rzeszów 
Osiedle Nowe Miasto, 
ul. Podwisłocze 5/1 

50,022139 22,003111 

R_2012_A_6 Krosno 
Os. Gen. Grota Roweckiego, 
ul. Grodzka 49a 

49,682944 21,767861 

R_2012_A_7 Krosno 
Dzielnica Suchodół, 
ul. Grunwaldzka 2 

49,668722 21,764000 

R_2012_A_8 Mielec 
Osiedle Borek, 
ul. Akacjowa 2 

50,310194 21,427639 

R_2012_A_9 Mielec 
Osiedle Wolności, 
ul. Zwycięstwa 28 

50,287750 21,450583 

R_2012_A_10 Przemyśl 
Osiedle Zniesienie 
ul. Pasteura 5A 

49,770722 22,761972 

R_2012_A_11 Przemyśl 
Osiedle Lempertówka, 
ul. Zielińskiego 8 

49,781278 22,799000 

R_2012_A_12 Przemyśl 
Osiedle Podbrzeże, 
ul. Wilczańska 4 

49,787000 22,796306 

R_2012_A_13 Stalowa Wola 
Osiedle Fabryczne, 
ul. Siedlanowskiego 1a 

50,566833 22,048917 

R_2012_A_14 Stalowa Wola 
Osiedle Lasowiaków, 
ul. Partyzantów 10 

50,567389 22,073056 

R_2012_A_15 Stalowa Wola 
Osiedle Hutnik, 
ul. Wańkowicza 69 

50,539778 22,079500 

Pozostałe miasta  

R_2012_B_16 Tarnobrzeg 
Osiedle Podzwierzyniec, 
ul. Zwierzyniecka 20 

50,577250 21,691556 

R_2012_B_17 Tarnobrzeg 
Osiedle Wystawa, 
ul. 11 listopada 12 

50,569500 21,686556 
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R_2012_B_18 Dębica 
Osiedle Matejki, 
ul. Matejki 4 

50,042083 21,398917 

R_2012_B_19 Dębica 
Osiedle Kępa, 
ul. Wagnera 4 

50,035917 21,379583 

R_2012_B_20 Jasło ul. Sobniowska 58* 49,727611 21,492583 

R_2012_B_21 Jasło 
Osiedle Wądoły, 
ul. Rafineryjna 5 

49,728361 21,449056 

R_2012_B_22 Jarosław 
Osiedle Jagiellonów, 
ul. Jagiellonów 1 

50,014000 22,675194 

R_2012_B_23 Jarosław 
Osiedle Sterańczaka, 
ul. Grochowska 47 

50,017139 22,656806 

R_2012_B_24 Łańcut 
Osiedle Braci Śniadeckich,  
ul. Sucharskiego 4 

50,056917 22,236750 

R_2012_B_25 Łańcut 
Osiedle Podzwierzyniec, 
ul. Kochanowskiego 1A 

50,090694 22,234194 

R_2012_B_26 Leżajsk ul. Armii Krajowej 2 50,269528 22,414972 

R_2012_B_27 Leżajsk ul. Matejki 6 50,266639 22,413000 

R_2012_B_28 Strzyżów ul. Daszyńskiego 9 49,870778 21,787111 

R_2012_B_29 Rudnik nad Sanem ul. Rynek 7 50,442500 22,249417 

R_2012_B_30 Brzozów Plac Grunwaldzki 2 49,694750 22,019750 

Tereny wiejskie 

R_2012_C_31 Brzegi Dolne Brzegi Dolne 141 49,442694 22,616944 

R_2012_C_32 Baligród Plac Wolności 13 49,336389 22,285806 

R_2012_C_33 Bukowsko Bukowsko 288 49,478889 22,061028 

R_2012_C_34 Iwonicz ul. Zagrodniki 21* 49,603750 21,800444 

R_2012_C_35 Krempna Krempna 59 49,511111 21,499000 

R_2012_C_36 Frysztak Plac Św. Floriana 4* 49,834250 21,611167 

R_2012_C_37 Dydnia Dydnia 224 49,683944 22,169417 

R_2012_C_38 Bircza ul. Rynek 9 49,691194 22,480222 

R_2012_C_39 Kamień Kamień 119 50,344000 22,131250 

R_2012_C_40 Wadowice Górne Wadowice Górne 111 50,262833 21,290333 

R_2012_C_41 Tarnowska Wola Tarnowska Wola 225* 50,454667 21,742222 

R_2012_C_42 Zaklików Plac Sienkiewicza 40 50,758194 22,101389 

R_2012_C_43 Wólka Tanewska  ul. Piaski 6 50,500028 22,260750 

R_2012_C_44 Raniżów ul. Rynek 6* 50,258889 21,972444 

R_2012_C_45 Wylewa Wylewa 1* 50,190778 22,621000 

*punkty, dla których lokalizacja została zmieniona 
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Tabela 3.4.5. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  
w województwie podkarpackim w 2019 r. 

Nazwa programu – R_2019 

Nazwa 
punktu.(zgodna z 

bazą Jelmag) 
Miejscowość 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego (adres, ulica, 

skrzyżowanie) 

Współrzędne geograficzne punktów 
pomiarowych WGS84  

(w formacie dziesiętnym) 
 (°,’, ",1/100") 

Szerokość Długość 

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.  

R_2013_A_1 Rzeszów 
Osiedle Przybyszówka, 
ul. Dębicka 170 

50,053389 21,946083 

R_2013_A_2 Rzeszów 
Osiedle 1000-lecia, 
ul. Kosynierów 3 

50,046444 22,005861 

R_2013_A_3 Rzeszów 
Osiedle Staromieście, 
ul. Skrajna 1 

50,061806 21,996722 

R_2013_A_4 Rzeszów 
Osiedle Dąbrowskiego, 
ul. M.C. Skłodowskiej 4 

50,024778 21,985667 

R_2013_A_5 Rzeszów 
Osiedle Mieszka I, 
ul. Monte Cassino 10 

50,037361 22,021000 

R_2013_A_6 Krosno 
Osiedle Markiewicza, 
ul. Mickiewicza 22 

49,686278 21,778972 

R_2013_A_7 Krosno 
Osiedle Turaszówka, 
ul. Wyspiańskiego 20 

49,719333 21,711528 

R_2013_A_8 Mielec 
Osiedle Dziubków, 
ul. Partyzantów 7A 

50,293361 21,472139 

R_2013_A_9 Mielec 
Osiedle Kazimierza 
Wielkiego, 
ul. Piastowska 15 

50,290917 21,450028 

R_2013_A_10 Przemyśl 
Osiedle Kazanów, 
ul. Opalińskiego 13 

49,798194 22,759000 

R_2013_A_11 Przemyśl 
Osiedle Budy Małe, 
ul. Sobieskiego 39 

49,802389 22,763778 

R_2013_A_12 Przemyśl 
Osiedle Garbarze, 
ul. Brudzewskiego 14 

49,789028 22,782528 

R_2013_A_13 Stalowa Wola 
Osiedle Widok, 
ul. Niemcewicza 2 

50,583639 22,053778 

R_2013_A_14 Stalowa Wola 
Osiedle Centralne, 
ul. Okulickiego 14 

50,572056 22,059722 

R_2013_A_15 Stalowa Wola 
Osiedle Pławo, 
ul. Poniatowskiego 33 

50,574111 22,065111 

Pozostałe miasta  

R_2013_B_16 Tarnobrzeg 
Osiedle Przywiśle 
ul. Niepodległości 4 

50,568583 21,663861 

R_2013_B_17 Tarnobrzeg 
Osiedle Młodych, 
ul. Wyspiańskiego 14 

50,568833 21,675306 

R_2013_B_18 Dębica 
Osiedle Rzeszowska Północ,  
ul. Rzeszowska 93 

50,054444 21,425611 
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R_2013_B_19 Dębica 
Osiedle Rzeszowska 
Południe, 
ul. Sienkiewicza 2 

50,053361 21,424972 

R_2013_B_20 Jasło 
Osiedle Brzyszczki, 
ul. Jodłowa 3 

49,757250 21,499972 

R_2013_B_21 Jasło ul. Dworcowa 1 49,740333 21,472194 

R_2013_B_22 Jarosław 
Osiedle Armii Krajowej, 
ul. Armii Krajowej 6 

50,022222 22,673056 

R_2013_B_23 Jarosław 
Osiedle Kalinki, 
ul. Kalinki 1 

50,014278 22,689972 

R_2013_B_24 Łańcut 
Osiedle Armii Krajowej, 
ul. Armii Krajowej 41 

50,062694 22,231139 

R_2013_B_25 Łańcut Osiedle Trześnik 21 50,072222 22,237861 

R_2013_B_26 Leżajsk Plac Jaszowskiego 3 50,253000 22,420556 

R_2013_B_27 Leżajsk ul. Spokojna 6 50,251111 22,419611 

R_2013_B_28 Lesko ul. Moniuszki 6 49,471111 22,332389 

R_2013_B_29 Przeworsk Plac Mickiewicza 5 50,056306 22,495306 

R_2013_B_30 Ropczyce 
Osiedle Śródmieście, 
ul. Kościuszki 2 

50,052583 21,607222 

Tereny wiejskie 

R_2013_C_31 Czarna Górna 
Czarna Górna,  
przy budynku SHU „Halicz” 
piekarnia nr 3 

49,324083 22,667861 

R_2013_C_32 Cisna Cisna 58 49,208000 22,324917 

R_2013_C_33 Komańcza Komańcza 127 49,337417 22,072250 

R_2013_C_34 Miejsce Piastowe 
Miejsce Piastowe, 
ul. Dworska 14 

49,634694 21,779861 

R_2013_C_35 Nowy Żmigród 
Nowy Żmigród, 
Plac T. Kościuszki 1 

49,603417 21,522917 

R_2013_C_36 Niebylec Niebylec 170 49,855500 21,902083 

R_2013_C_37 Domaradz Domaradz 345 49,790111 21,945333 

R_2013_C_38 Medyka Medyka 288 49,805528 22,932333 

R_2013_C_39 Wiązownica Wiązownica 241 50,079611 22,705167 

R_2013_C_40 Horyniec Zdrój 
Horyniec Zdrój, 
ul. Zdrojowa 1 

50,190500 23,361500 

R_2013_C_41 Mogielnica Mogielnica 167 49,978750 21,892028 

R_2013_C_42 Ostrów Ostrów 225 50,098278 21,592417 

R_2013_C_43 Majdan Królewski ul. Jagiellońska 1 50,378944 21,747639 

R_2013_C_44 Gorzyce ul. Sandomierska 75 50,667861 21,838444 

R_2013_C_45 Harasiuki Harasiuki 112A 50,474639 22,476194 
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Tabela 3.4.6.  Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  
w województwie podkarpackim w 2020 r. 

 
Nazwa programu – R_2020 

Nazwa 
punktu.(zgodna z 

bazą Jelmag) 
Miejscowość 

Lokalizacja punktu 
pomiarowego (adres, ulica, 

skrzyżowanie) 

Współrzędne geograficzne punktów 
pomiarowych WGS84 (w formacie 

dziesiętnym) 
 (°,’, ",1/100") 

Szerokość Długość 

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys. 

R_2011_A_1 Rzeszów 
Osiedle Śródmieście,  
ul. Przesmyk 6 

50,037222 22,005417 

R_2011_A_2 Rzeszów 
Osiedle Krakowska Południe, 
ul. Solarza 13 

50,043472 21,975750 

R_2011_A_3 Rzeszów 
Osiedle Staroniwa,  
ul. Malinowa 1E 

50,029111 21,961528 

R_2011_A_4 Rzeszów 
Osiedle Gen. Andersa,  
ul. Rudnickiego 4 

50,050250 21,981778 

R_2011_A_5 Rzeszów 
Osiedle Baranówka,  
ul. Osmeckiego 13 

50,059194 21,985444 

R_2011_A_6 Krosno 
Osiedle Śródmieście,  
ul. Rynek 5 

49,693778 21,765861 

R_2011_A_7 Krosno 
Osiedle „Polmo”,  
ul. Czajkowskiego 36 

49,689972 21,759333 

R_2011_A_8 Mielec 
Osiedle Niepodległości, ul. 
Solskiego 14 

50,299389 21,437028 

R_2011_A_9 Mielec 
Osiedle Lotników,  
ul. Pisarka 23 

50,294944 21,418361 

R_2011_A_10 Przemyśl 
Osiedle Śródmieście,  
ul. Rynek 

49,782139 22,768861 

R_2011_A_11 Przemyśl 
Osiedle Zasanie,  
ul. Glazera 19 

49,788028 22,757556 

R_2011_A_12 Przemyśl 
Osiedle Bakończyce,  
ul. Żołn. Armii Wojska 
Polskiego 1 

49,772583 22,790972 

R_2011_A_13 Stalowa Wola 
Osiedle Rozwadów, 
ul. Rozwadowska 37 

50,587861 22,047611 

R_2011_A_14 Stalowa Wola 
Osiedle Piaski, 
ul. Głowackiego 18A 

50,584917 22,040472 

R_2011_A_15 Stalowa Wola 
Osiedle Śródmieście, 
ul. Mickiewicza 15 

50,561722 22,064944 

Pozostałe miasta  

R_2011_B_16 Tarnobrzeg 
Osiedle Piastów,  
ul. Dąbrówki 26 

50,582417 21,691111 

R_2011_B_17 Tarnobrzeg 
Osiedle Serbinów, 
ul. M. Dąbrowskiej 3 

50,573583 21,686194 

R_2011_B_18 Dębica 
Osiedle Metalowiec, 
ul. Krakowska 2 

50,046611 21,403972 

R_2011_B_19 Dębica 
Osiedle Słoneczne, 
ul. Sikorskiego 7 

50,061750 21,403472 
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R_2011_B_20 Jasło ul. Basztowa 8 49,746000 21,476139 

R_2011_B_21 Jasło ul. Madejewskich 13B 49,748111 21,468444 

R_2011_B_22 Jarosław ul. Opolska 12 50,018417 22,681667 

R_2011_B_23 Jarosław 
Osiedle Kolonia Oficerska 
ul. Traugutta 37 

50,004694 22.672806 

R_2011_B_24 Łańcut Osiedle Podwale 7, 50,069028 22,226528 

R_2011_B_25 Łańcut 
Osiedle Gen. Maczka, 
ul. 10 Pułku Strzelców 
Konnych 6 

50,065722 22,221694 

R_2011_B_26 Leżajsk ul. Orzeszkowej 4 50,268222 22,404056 

R_2011_B_27 Leżajsk ul. Szopena 21 50,264778 22,410639 

R_2011_B_28 Kolbuszowa ul. Obrońców pokoju 21 50,241861 21,770194 

R_2011_B_29 Lubaczów ul. Jagiellonów 8 50,155389 23,118583 

R_2011_B_30 Sanok ul. Franciszkańska 1 49,560417 22,206417 

Tereny wiejskie 

R_2011_C_31 Lutowiska Lutowiska 14 49,251000 22,695250 

R_2011_C_32 Solina Solina 45 49,400750 22,448611 

R_2011_C_33 Zarszyn ul. Bieszczadzka 49,583278 22,015528 

R_2011_C_34 Korczyna Rynek 18A 49,714556 21,811694 

R_2011_C_35 Skołyszyn Skołyszyn 12 49,749528 21,337167 

R_2011_C_36 Czudec Rynek 14 49,946139 21,837583 

R_2011_C_37 Nozdrzec Nozdrzec 233 49,775583 22,207611 

R_2011_C_38 Jodłówka Jodłówka 222 49,894500 22,466889 

R_2011_C_39 Stary Dzików  ul. Kościuszki 50,240250 22,935917 

R_2011_C_40 Białobrzegi Białobrzegi 4 50,102028 22,338889 

R_2011_C_41 Trzebownisko Trzebownisko 976 50,079083 22,040056 

R_2011_C_42 Grodzisko Dolne Grodzisko Dolne 278B 50,174306 22,449556 

R_2011_C_43 Żyraków Żyraków 137 50,084056 21,392750 

R_2011_C_44 Gawłuszowice Gawłuszowice 5A 50,413944 21,382806 

R_2011_C_45 Radomyśl nad Sanem ul. Rynek Duży 7 50,681028 21,945194 
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Rys.3.4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  

w województwie podkarpackim w latach 2016-2020 
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4.  Zintegrowane oceny stanu środowiska 

Wszystkie informacje uzyskiwane w trakcie prowadzenia działalności Inspekcji 
Ochrony Środowiska, zarówno pozyskane w trakcie prowadzenia działalności pomiarowej 
w ramach PMŚ jak i kontrolnej wymagają odpowiedniego przetworzenia w celu 
przygotowania czytelnej informacji stosownie do potrzeb dwóch głównych grup 
użytkowników informacji: ośrodków decyzyjnych oraz społeczeństwa. Informacja ta będzie 
mogła być wykorzystana do wspomagania procesów zarządzania środowiskiem w oparciu 
o wiedzę, tak by możliwe było prowadzenie polityki rozwoju społeczno-gospodarczego 
zgodnie z założeniami zielonej gospodarki i zapewnienie w długofalowej perspektywie dobrej 
jakości życia i trwałości ekosystemów.  

W strukturze PMŚ wydzielono w związku z tym odrębny blok – zintegrowane oceny 
stanu środowiska, w ramach którego, będą wykonywane:  

- analizy i oceny stanu poszczególnych elementów środowiska w powiązaniu 
z czynnikami presji;  

- analizy i oceny określonych problemów i zjawisk zachodzących w środowisku;  

- prognozy przebiegu zjawisk, głównie w oparciu o analizy trendów, sukcesywnie 
z wykorzystaniem modelowania,  

- analizy i oceny powiązań pomiędzy zmianami zachodzącymi w środowisku 
a warunkującymi je procesami społeczno-gospodarczymi, w tym w kontekście dobrej 
jakości życia.  

Analizy i oceny wykonywane na poziomie województwa będą opracowywane 
z wykorzystaniem modelu D-P-S-I-R (Driving Forces/czynniki sprawcze – Pressures/presje – 
State/stan – Impact/oddziaływanie – Response/ środki przeciwdziałania). Model ten 
umożliwia nie tylko diagnozę, ale także wskazanie przyczyn istniejącego stanu, tym samym 
wskazanie możliwych h kierunków działań naprawczych.  

 

 

Rys.4.2. Integracja Programu PMŚ z systemem zarządzania środowiskiem 
według modelu DPSIR. 
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Raporty o stanie środowiska opracowywane przez Inspekcję Ochrony Środowiska 
stanowią szczegółową ocenę stanu środowiska i prezentują zagregowaną informację 
o środowisku w czytelny i przystępny sposób. Bazują na dostępnych wynikach programów 
monitoringowych oraz ocenach opracowywanych dla poszczególnych komponentów, 
stanowiąc ich dopełnienie. Prezentują informacje w kontekście celów i priorytetów 
wynikających z dokumentów strategicznych w sposób bardziej zintegrowany i w dłuższej 
perspektywie czasowej. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  realizując zadania 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jest głównym dostawcą informacji 
środowiskowej w regionie opartej o wiarygodne wyniki badań i pomiarów, wykonywanych 
przez akredytowane Laboratorium WIOŚ, posiadające wdrożony system jakości.  

W latach 2016-2020 WIOŚ w Rzeszowie będzie opracowywał analizy i oceny w formie 
kompleksowych raportów o stanie środowiska w województwie oraz opracowań  i raportów 
tematycznych dotyczących stanu poszczególnych elementów środowiska oraz oddziaływań 
lub raportów problemowych, wykorzystując do tego celu dane własne, wytworzone w ramach 
realizacji Programu Państwowego monitoringu środowiska, wyniki badań wykonywane na 
poziomie krajowym na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz dane 
statystyki publicznej, organów administracji publicznej itp.  

W zakresie oceny jakości gleby i ziemi do kompleksowego raportu o stanie środowiska 
w województwie zostaną wykorzystane wyniki badań prowadzonych na zlecenie Głównego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w 
Puławach w ramach monitoringu krajowego – „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski”. 
Oceną objęte będzie 14 punktów kontrolno-pomiarowych sieci monitoringu krajowego gleb 
ornych, zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego. 

Do oceny jakości gleb pod kątem ich rolniczego wykorzystania zostaną włączone 
również wyniki badań prowadzone na obszarze województwa przez Okręgową Stację 
Chemiczno-Rolniczą w Rzeszowie. 

W zakresie oceny wód podziemnych zostaną wykorzystane wyniki badań 
prowadzonych w oparciu o program krajowy na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.  Na 
terenie województwa podkarpackiego przedmiotem monitoringu będzie 15 jednolitych części 
wód podziemnych.   

Planuje się, że raporty tematyczne będą sporządzane corocznie w zakresie oceny 
klimatu akustycznego, powietrza atmosferycznego oraz stanu środowiska w strefie 
przygranicznej. W 2019 r. zostanie sporządzona pięcioletnia ocena jakości powietrza 
obejmująca lata 2014-2018. W 2017 r. zostanie wykonany raport z trzyletniego cyklu 
pomiarowego pól elektromagnetycznych na obszarze województwa, obejmujący lata 2014-
2016 , natomiast w roku 2020 WIOŚ wykona ocenę trzyletnią obejmującą lata 2017-2019. 

 W roku 2017 zostanie wykonany raport oceny stanu klimatu akustycznego 
województwa podkarpackiego, podsumowujący 5-letni cykl monitoringu hałasu 2012-2016, 
opracowany na podstawie wszystkich zgromadzonych danych. 

W roku 2016 planowane jest wykonanie kompleksowego raportu dotyczącego jakości 
wód powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego z identyfikacją 
najistotniejszych zagrożeń. 

  Lista sporządzanych corocznie przez WIOŚ opracowań i raportów tematycznych jest 
otwarta i zależy w dużej mierze od bieżących potrzeb na informację środowiskową  
w regionie. Istotne znaczenie ma tutaj współpraca z jednostkami administracji publicznej, 
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mediami i społeczeństwem. WIOŚ w Rzeszowie corocznie opracowuje raporty powiatowe 
o stanie środowiska i prezentacje multimedialne przeznaczone na sesje rad powiatu 
województwa podkarpackiego. Ich ilość jest uzależniona od bieżących potrzeb zgłaszanych 
corocznie przez władze samorządowe. Tematyka raportów powiatowych obejmuje 
zagadnienia dotyczące oceny stanu środowiska na obszarze powiatu z wykorzystaniem 
wyników badań realizowanych w ramach Państwowego monitoringu środowiska 
i działalności kontrolnej WIOŚ w Rzeszowie.  

Planuje się, że kompleksowe raporty o stanie środowiska na obszarze województwa 
podkarpackiego będą opracowywane corocznie i wydawane w formie publikacji książkowej 
w serii Biblioteka Monitoringu Środowiska, Wydanie drukiem publikacji będzie uzależnione 
od posiadanych środków finansowych. Niezależnie od formy drukowanej, kompleksowe 
raporty o stanie środowiska będą wydawane w wersji elektronicznej na płycie CD.  

 W 2016 r., po zakończeniu realizacji Programu Państwowego Monitoringu 
Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015, opracowany zostanie 
kompleksowy Raport o stanie środowiska w województwie, określający trendy zachodzących 
zmian, w oparciu o zestaw wskaźników opracowanych przez GIOŚ oraz własnych 
wskaźników specyficznych dla województwa. 

 Planuje się, że po zakończeniu realizacji niniejszego programu PMŚ na lata 2016-2020 
w 2021 r. WIOŚ opracuje kompleksowy Raport o stanie środowiska w województwie, 
określając trendy zachodzących zmian z wykorzystaniem wskaźników w układzie P-S-R 
(Pressures/presje – State/stan – Impact/oddziaływanie – Response/ środki przeciwdziałania). 
oraz własnych wskaźników specyficznych dla województwa.  

Wyniki ocen, analiz i prognoz, w tym ww. raporty będą udostępniane w formie 
drukowanej lub/i na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: 
www.wios.rzeszow.pl. Wzorem lat ubiegłych będą również upowszechniane w trakcie 
konferencji, sesji powiatowych oraz omawiane na spotkaniach z kadrą pedagogiczną, 
młodzieżą szkolną i akademicką. Odrębną formę popularyzowania wyników stanowi 
realizacja indywidualnych wniosków o udostępnienie informacji o środowisku.  
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5.  System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe 

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie realizuje politykę jakości, której celem jest 
zapewnienie miarodajnych wyników badań, spełniających krajowe i europejskie standardy 
jakościowe, gwarantujących wiarygodność ocen wykonywanych w ramach PMŚ. 

Fundamentalne znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości danych o środowisku ma 
wdrożony i utrzymywany system zarządzania zgodny z wymaganiami normy  
PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów 
badawczych i wzorcujących”. Akredytacja w odniesieniu do wymagań tej normy, 
potwierdzona certyfikatem nr AB 447 ważnym do 19.10.2019 r., jest obiektywnym dowodem, 
że laboratorium działa zgodnie z najlepszą praktyką. Większość metod badawczych 
stosowanych do badań monitoringowych jest objęta zakresem akredytacji, mimo braku 
wymagań prawnych w tym zakresie. Formalne potwierdzenie kompetencji technicznych 
laboratorium ma na celu budowanie i umocnienie zaufania do wyników badań, ocen 
i prognoz. 

Zapewnienie odpowiedniej jakości danych o środowisku jest uwarunkowane 
stosowaniem właściwych metod badawczych, spełniających minimalne kryteria w zakresie 
wyników, ustalone w przepisach prawa. W celu potwierdzenia przydatności poszczególnych 
norm/ procedur badawczych do stosowania w programie PMŚ laboratorium przeprowadza ich 
walidację/ weryfikację przed wprowadzeniem do użytku, określając parametry metody  
i niepewność pomiaru. Laboratorium wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom prawnym 
zapewnienia jakości wyników w odniesieniu do granic oznaczalności, modyfikując stosowane 
metody badawcze i wdrażając w miarę dostępności środków nowy sprzęt pomiarowy oraz 
techniki badań.  

Laboratorium preferuje stosowanie metod referencyjnych, jeśli jest to możliwe z uwagi 
na posiadane wyposażenie pomiarowe. 

Laboratorium systematycznie doskonali swój system zarządzania, zwracając szczególną 
uwagę na kluczowe aspekty zapewnienia jakości, takie jak: 

� szkolenia personelu, 

� walidacja/ weryfikacja metod badawczych, 

� wymagania metrologiczne dotyczące wyposażenia pomiarowego, 

� spójność pomiarowa wyników badań, 

� warunki środowiskowe pomiarów, 

� stosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia, 

� wewnętrzna kontrola jakości badań, 

� badania biegłości i porównania międzylaboratoryjne, 

� stosowanie procedur weryfikacji i zatwierdzania wyników badań. 

Szczególnie ważnym narzędziem zapewnienia jakości są badania biegłości  
i porównania międzylaboratoryjne, które pozwalają na obiektywne potwierdzenie 
kompetencji technicznych. Laboratorium zabiega o jak najczęstsze uczestnictwo  
w różnorodnych programach PT/ILC, zwłaszcza międzynarodowych.  

Priorytetowym kierunkiem działań WIOŚ w Rzeszowie w latach 2016-2020 będzie 
zapewnienie wymaganej jakości wyników badań w odniesieniu do kryteriów określonych  
w prawie krajowym. 
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Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe WIOŚ niezbędne jest wspomaganie 
dalszego wdrażania i utrzymania systemu jakości poprzez zaangażowanie GIOŚ  
w doposażenie laboratorium w nowoczesny sprzęt pomiarowy i badawczy, organizację 
szkoleń specjalistycznych i porównań międzylaboratoryjnych. 

Opis działań związanych z zapewnieniem jakości w poszczególnych podsystemach  
w PMŚ przedstawiony jest poniżej. 

5.1.  System jakości w monitoringu powietrza 

Pomiary zanieczyszczeń powietrza w sieci monitoringu są objęte systemem zarządzania 
zgodnym wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.  

Badania manualne zanieczyszczeń powietrza wykonywane są z zastosowaniem metod 
akredytowanych. 

W latach 2016-2020 będą kontynuowane rutynowe działania laboratorium mające na 
celu zapewnienie miarodajności wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza, takie jak: 
stosowanie udokumentowanych procedur QA/QC, szkolenia personelu, wzorcowanie, 
sprawdzanie i obsługa zapobiegawcza wyposażenia pomiarowego, zapewnienie właściwych 
warunków środowiskowych pomiarów, kontrola jakości z wykorzystaniem certyfikowanych 
materiałów odniesienia (metali i WWA w pyle zawieszonym), weryfikacja i walidacja 
uzyskanych danych.  

W szczególności należy podkreślić, że Laboratorium dysponuje nowoczesnym pokojem 
wagowym, spełniającym wymagania nowej metody referencyjnej w zakresie warunków 
wykonywania pomiarów manualnych pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. 

W 2016 r. priorytetowym zadaniem laboratorium będzie wdrożenie aktualnych norm 
opisujących referencyjne metody badań, określonych w nowej dyrektywie Komisji UE 
2015/1480 z dnia 28 sierpnia 2015 r. zmieniającej niektóre załączniki do dyrektyw 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE i 2008/50/WE ustanawiających przepisy 
dotyczące metod referencyjnych, zatwierdzania danych i lokalizacji punktów pomiarowych 
do oceny jakości powietrza. 

W latach 2016-2020 laboratorium WIOŚ w Rzeszowie będzie uczestniczyć  
co dwa lata w porównaniach międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów manualnych pyłu 
zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz pomiarów automatycznych zanieczyszczeń gazowych 
(SO2, NO-NO2, CO, O3 i C6H6), organizowanych przez Krajowe Laboratorium Referencyjne 
i Wzorcujące z siedzibą w Krakowie. Ponadto KLRiW przeprowadzi akcję kalibracji 
analizatorów i sprawdzenia układów pobierania próbek na każdej stacji monitoringu 
powietrza. 

Dbając o zapewnienie wysokiej jakości wyników pomiarów laboratorium będzie 
uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez KLRiW oraz korzystać z jego usług  
w zakresie kalibracji analizatorów, sprawdzania kalibratorów i wzorcowych mieszanin 
gazowych. 

Sieć monitoringu jakości powietrza będzie wizytowana przez GIOŚ w celu weryfikacji 
poprawności lokalizacji poszczególnych stacji i sprawdzenia dokumentacji systemu 
zarządzania. 

W latach 2016-2020 będą kontynuowane działania związane z oceną równoważności 
wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 uzyskiwanych metodą automatyczną 
(alternatywną) i manualną (referencyjną). Plan badań równoważności przedstawiony jest  
w poniższej tabeli. 
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Tabela 5.1.1. Wykaz stacji działających w latach 2016-2020 w ramach  podkarpackiego 
wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza, na których w latach 2016-2020 
będą prowadzone badania równoważności pomiarów pyłu PM10 i PM2,5 

 

Rok Wskaźnik 
pył PM10/ 
pył PM2,5 

Nazwa strefy Kod krajowy 
stacji 

Nazwa stacji Typ stanowiska 
dla pyłu 

PM10/PM2,5 

Typ 
obszaru 

Współrzędne geograficzne 
Szerokość 
geogr. 

Długość 
geogr. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2016 Pył PM10 Rzeszów PkRzeszRejta 
Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski 50.024242 22.010575 

2016 Pył PM10 podkarpacka PkPrzemGrunw 
Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski 49.784339 22.756239 

2016 Pył PM10 podkarpacka PkNiskoSzkla 
Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski 50.529892 22.112467 

2016 Pył PM10 podkarpacka PkJasloSikor 
Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski 49.744886 21.454617 

2016 Pył PM2,5 podkarpacka PkMielSolski 
Mielec-MOSIR-
WIOS 

tło miejski 50.300761 21.434331 

2017 Pył PM10 podkarpacka PkMielSolski 
Mielec-MOSIR-
WIOS 

tło miejski 50.300761 21.434331 

2017 Pył PM10 Rzeszów PkRzeszRejta 
Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski 50.024242 22.010575 

2017 Pył PM10 podkarpacka PkPrzemGrunw 
Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski 49.784339 22.756239 

2017 Pył PM10 podkarpacka PkNiskoSzkla 
Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski 50.529892 22.112467 

2017 Pył PM10 podkarpacka PkJasloSikor 
Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski 49.744886 21.454617 

2018 Pył PM10 Rzeszów PkRzeszRejta 
Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski 50.024242 22.010575 

2018 Pył PM10 podkarpacka PkPrzemGrunw 
Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski 49.784339 22.756239 

2018 Pył PM10 podkarpacka PkNiskoSzkla 
Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski 50.529892 22.112467 

2018 Pył PM10 podkarpacka PkJasloSikor 
Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski 49.744886 21.454617 

2018 Pył PM2,5 podkarpacka PkPrzemGrunw 
Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski 49.784339 22.756239 

2019 Pył PM10 Rzeszów PkRzeszRejta 
Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski 50.024242 22.010575 

2019 Pył PM10 podkarpacka PkPrzemGrunw 
Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski 49.784339 22.756239 

2019 Pył PM10 podkarpacka PkNiskoSzkla 
Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski 50.529892 22.112467 

2019 Pył PM10 podkarpacka PkJasloSikor 
Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski 49.744886 21.454617 

2020 Pył PM10 Rzeszów PkRzeszRejta 
Rzeszów-Nowe 
Miasto 

tło miejski 50.024242 22.010575 

2020 Pył PM10 podkarpacka PkPrzemGrunw 
Przemysl-
Grunwaldzka-
WIOS 

tło miejski 49.784339 22.756239 

2020 Pył PM10 podkarpacka PkNiskoSzkla 
Nisko-
Szklarniowa-
WIOS 

tło miejski 50.529892 22.112467 

2020 Pył PM10 podkarpacka PkJasloSikor 
Jaslo-Sikorskiego-
WIOS 

tło miejski 49.744886 21.454617 

5.2.  System jakości w monitoringu wód  
Jakość danych wytwarzanych w ramach monitoringu wód jest zapewniana poprzez 

wdrożenie i utrzymywanie systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami normy  
PN-EN ISO/IEC-17025:2005. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie uzyskało akredytację 
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obejmującą niemal pełny zakres metod badań chemicznych i 50% metod badań elementów 
biologicznych. 

Od 2016 r. planowane jest rozszerzenie zakresu badań prowadzonych przez 
laboratorium o kolejne substancje priorytetowe.  

W latach 2016-2020 laboratorium będzie dążyć do spełnienia w jak najszerszym 
zakresie wymagań przepisów prawnych dotyczących metod analizy, zapewnienia i kontroli 
jakości oraz minimalnych kryteriów w zakresie wyników, określonych w dyrektywie Komisji 
2009/90/WE z dnia 31 lipca 2009 r. ustanawiającej, na mocy dyrektywy 2000/60/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady, specyfikacje techniczne w zakresie analizy  
i monitorowania stanu chemicznego wód, zaimplementowanych do polskiego systemu 
prawnego przepisami rozporządzeń Ministra Środowiska:  
− w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550),  
− w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., 
poz. 1482).  

Procedury wewnętrznej kontroli jakości badań laboratorium są oparte na wytycznych 
specyfikacji technicznej ISO/TS 13530:2009 „Water quality -- Guidance on analytical quality 
control for chemical and physicochemical water analysis”.  

W latach 2016-2020 laboratorium będzie uczestniczyć w dostępnych programach 
badania biegłości, aby potwierdzić skuteczność wewnętrznego systemu sterowania jakością. 
Jednak pełna realizacja wymagań prawnych dotyczących częstotliwości uczestnictwa  
w porównaniach w zakresie wszystkich wskaźników jakości wód i stosowania materiałów 
referencyjnych będzie uwarunkowana możliwościami finansowymi WIOŚ i wsparciem GIOŚ 
w zakresie organizacji odpowiednich programów PT/ ILC. 

W celu zapewnienia jakości klasyfikacji biologicznych elementów oceny, laboratorium 
będzie uczestniczyć w latach 2016-2017 w międzylaboratoryjnych porównaniach w zakresie 
pobierania i oznaczania biologicznych elementów oceny stanu ekologicznego wód 
powierzchniowych, które zostaną przeprowadzone przez GIOŚ. Sprawozdania z tych 
porównań oprócz oceny biegłości będą zawierać także propozycję szacowania poziomu 
ufności i dokładności pomiarów danego elementu biologicznego. 

Ponadto laboratorium będzie doskonalić kompetencje techniczne poprzez uczestnictwo 
personelu w szkoleniach organizowanych przez GIOŚ oraz wyspecjalizowane jednostki. 

5.3.  System jakości w monitoringu hałasu 
Pomiary monitoringowe hałasu w latach 2016-2020 będą prowadzone z zastosowaniem 

referencyjnej metody badawczej, akredytowanej przez Polskie Centrum Akredytacji, zgodnie 
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.  

Działania na rzecz zapewnienia jakości i porównywalności wyników pomiarów hałasu 
będą obejmowały uczestnictwo co dwa lata w badaniach biegłości/ porównaniach 
międzylaboratoryjnych, organizowanych przez GIOŚ. Badania te umożliwi ą sprawdzenie  
wiedzy i praktycznych umiejętności personelu, a także działania wyposażenia pomiarowego 
w rzeczywistych warunkach pomiarów. Program badań porównawczych będzie realizowany 
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania 
dotyczące badania biegłości. 
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5.4.  System jakości w monitoringu pól elektromagnetycznych 
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie gwarantuje wysoką jakość pomiarów pól 

elektromagnetycznych w środowisku poprzez stosowanie referencyjnej metody badawczej  
i praktyk systemu zarządzania jakością określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005.  

W latach 2016-2020 planowana jest kontynuacja działań związanych z zapewnieniem 
jakości tj. utrzymanie akredytacji metody badawczej, podnoszenie kwalifikacji personelu 
poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez GIOŚ oraz potwierdzenie 
kompetencji laboratorium poprzez udział w porównaniach międzylaboratoryjnych. 

5.5.  System jakości w monitoringu wód opadowych 
Laboratorium WIOS w Rzeszowie zapewnia realizację na obszarze województwa 

podkarpackiego programu monitoringu jakości wody opadowej pochodzącej z mokrego 
opadu atmosferycznego wykonywanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,  
Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu  w ramach zadania nt: „Monitoring 
chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża”  

 Jakość danych wytwarzanych w ramach monitoringu wód jest zapewniana przez 
stosowanie referencyjnych metod badawczych i realizację wymagań normy PN-EN ISO/IEC-
17025. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie uzyskało akredytację obejmującą wszystkie 22 
badane wskaźniki oraz spełnia wymagania prowadzącego zadanie IMGW we Wrocławiu, 
a także bierze udział w organizowanych przez koordynatora zadania badaniach 
interkalibracyjnych. 
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6.  Prezentacja informacji o środowisku 
Jednym z głównych zadań realizowanym w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska na lata 2016-2020 jest kontynuacja działań na rzecz zapewnienia danych 
i informacji o stanie środowiska w województwie. Zakres zgromadzonych w ramach PMŚ 
zasobów informacyjnych determinować będzie sposób i formę prezentacji informacji 
o środowisku. 

Prezentacja informacji o środowisku wytworzonych i zgromadzonych w ramach 
realizacji PMŚ odbywać się będzie poprzez: 

1. Wizualizację wyników pomiarów za pośrednictwem strony internetowej: 

  Wizualizacja wyników pomiarów jakości powietrza z funkcjonujących w ramach PMŚ 
na obszarze województwa stacji automatycznych i manulanych jest prowadzona za 
pośrednictwem dedykowanego do tego celu portalu internetowego, dostępnego z poziomu 
strony głównej Inspektoratu. Układ strony umożliwia w przystępny i szybki sposób 
prezentację wyników pomiarów jakości powietrza na wszystkich stacjach automatycznych 
będących w nadzorze WIOŚ, z możliwością analizy szczegółowej danych z pojedynczych 
stacji oraz porównań dla wszystkich funkcjonujących w województwie stacji. Układ 
tabelaryczny i graficzny prezentowanych danych pozwala na analizę wyników pomiarów  
w różnych przedziałach czasowych. 

W trybie „on line” prezentowane są również pomiary ze stacji meteo, a wyniki tych 
pomiarów stanowią istotne źródło informacji przy interpretacji danych monitoringu jakości 
powietrza. 

Ze strony głównej WIOŚ w Rzeszowie dostępne są również, wykonywane na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa podkarpackiego, trzydniowe prognozy 
zanieczyszczenia powietrza w regionie oraz Krajowy Portal Jakości Powietrza GIOŚ, 
zawierający miedzy innymi prognozy zanieczyszczenia powietrza ozonem oraz wyniki ocen 
rocznych dla obszaru całej Polski. Stanowią one poszerzenie zakresu informacji o jakości 
powietrza prezentowanych przez Inspektorat.  

2. Tematyczne prezentacje multimedialne wykonane w oprogramowaniu MS 
PowerPoint: 

Wyniki pomiarów i badań realizowanych w ramach PMŚ będą prezentowane w trakcie 
spotkań z przedstawicielami organów rządowych i samorządowych, przedsiębiorcami, 
młodzieżą szkolną i akademicką, organizacjami ekologicznymi. Powszechnie stosowaną 
formą przekazywania informacji środowiskowej jest prezentacja multimedialna i taką formę 
prezentacji danych w latach 2016-2020 WIOŚ będzie kontynuował. 

3. Aktualizację roczną wyników pomiarów i badań: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie 
sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku, WIOŚ corocznie będzie 
aktualizował zawartość zakładki „Informacja o środowisku” na stronie internetowej 
www.wios.rzeszow.pl. 

4. Popularyzację zagadnień środowiskowych za pośrednictwem strony internetowej: 

Wyniki badań uzyskane w ramach realizacji PMŚ obejmujące badania prowadzone na 
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym stanowią podstawę sporządzania opracowań 
tematycznych, raportów, biuletynów, komunikatów. Materiały będą umieszczane na stronie 
internetowej Inspektoratu w formie dokumentów MS WORD, MS Excel, PDF lub plików 
w formacie graficznym.  
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Raporty o stanie środowiska w ramach serii wydawniczej Biblioteka Monitoringu 
Środowiska będą zamieszczane na stronie internetowej www.wios.rzeszow.pl, a także 
wydawane drukiem. Opracowania tematyczne będą publikowane na stornie internetowej 
www.wios.rzeszow.pl, a wybrane z nich, w miarę dostępności środków, będą wydawane 
drukiem. Wybrane informacje dotyczące bieżącej działalności WIOŚ, a także komunikaty 
WIOŚ będą prezentowane na stronie internetowej www.wios.rzeszow.pl. 

Wybrane informacje z działalności WIOŚ w Rzeszowie będą prezentowane w wersji 
anglojęzycznej na uruchomionej w 2015 r. angielskiej wersji strony internetowej WIOŚ 
w Rzeszowie.  

Głównym elementem procesu udostępniania informacji o środowisku jest prezentacja 
danych w formie przestrzennej.  

W zadaniach realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach monitoringu 
środowiska wykorzystywany jest system informacji geograficznej (GIS). System ten pozwala 
na gromadzenie, przetwarzanie, analizę i prezentację danych przestrzennych pozyskanych  
z różnych źródeł. 

W latach 2016-2020 WIOŚ będzie kontynuował prace związane z wykorzystaniem 
systemu GIS na potrzeby monitoringu środowiska na terenie województwa podkarpackiego. 
System GIS wykorzystywany będzie w pracach planistycznych i analitycznych oraz w celu 
prezentacji ocen stanu poszczególnych komponentów środowiska w raportach, 
opracowaniach tematycznych, prezentacjach multimedialnych oraz w sieci Internet. 

Na potrzeby zapewnienia dostępu do informacji o środowisku podstawowym działaniem 
WIOŚ będzie zapewnienie kompletności danych z prowadzonych badań w centralnie 
prowadzonych systemach gromadzących, przechowujących i przetwarzających dane 
(SI EKOINFONET), w tym także dane przestrzenne uzyskane w ramach PMŚ. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie będzie współpracował 
z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie tworzonej i rozwijanej 
infrastruktury informacji przestrzennej GIOŚ, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającą infrastrukturę informacji 
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, 
str.1) oraz ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489).   
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   7.  Uwarunkowania finansowe realizacji programu PMŚ  

Realizacja Programu PMŚ na lata 2016-2020 jest uwarunkowana dostępnością środków 
finansowych. Terminowe i pełne pokrywanie kosztów realizacji zadań jest tym bardziej 
ważne, iż zadania PMŚ, co do zasady, mają charakter ciągły lub cykliczny i nie wykonanie 
zadań w planowanym terminie skutkuje ich brakiem, co w konsekwencji powoduje problemy 
związane z planowaniem i operacyjnym zarządzaniem środowiskiem, a w przypadku 
większości podsystemów znajduje swoje odzwierciedlenie w jakości i kompletności 
informacji o stanie środowiska sprawozdawanych do Komisji Europejskiej.  

  Koszty realizacji zadań PMŚ przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie obejmują koszty osobowe, inwestycyjne i koszty bieżące. Koszty bieżące 
składają się z kolei z kosztów jednostkowych bezpośrednio związanych ze zużyciem 
odczynników i materiałów pomocniczych oraz z kosztów ogólnozakładowych (np. media, 
ubezpieczenia, podatki, amortyzacja majątku, utrzymanie systemu jakości, szkolenia 
personelu). 

 Koszty realizacji zadań PMŚ na terenie województwa podkarpackiego przez WIOŚ 
w Rzeszowie w podsystemie monitoringu: jakości powietrza, jakości wód, hałasu i pól 
elektromagnetycznych związane są z: 

-  obsługą automatycznych sieci monitoringu powietrza, poborem prób i wykonywaniem 
analiz laboratoryjnych w zakresie zanieczyszczeń powietrza i wód, pomiarami hałasu 
i promieniowania elektromagnetycznego, wdrażaniem nowych elementów systemów 
oceny jakości poszczególnych komponentów środowiska, projektowaniem 
i uruchamianiem nowych stanowisk pomiarowych, utrzymaniem systemu zarządzania 
wg ISO/IEC 17025, wykonywaniem map akustycznych dla miast o liczbie ludności 
mniejszej niż 100 tysięcy.; 

- prowadzeniem baz danych, przetwarzaniem danych i wykonywaniem ocen stanu 
poszczególnych komponentów środowiska na poziomie wojewódzkim i lokalnym, 
opracowywaniem i przekazywaniem do GIOŚ i innych odbiorców danych i raportów 
dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i wspólnotowej, informowaniem organów 
administracji publicznej i społeczeństwa o stanie środowiska za pomocą różnych form 
przekazu; 

- wykonywaniem na szczeblu wojewódzkim zadań niezbędnych do prawidłowej 
realizacji zadań PMŚ, w tym prac na rzecz zapewnienia jakości pomiarów i ocen 
jakości powietrza, wód oraz hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, zakupów 
sprzętu pomiarowego i aparatury laboratoryjnej, materiałów eksploatacyjnych, 
zapewnienia zdalnej łączności ze stacjami pomiarowymi oraz transportem prób 
i ubezpieczeniem stacji pomiarowych oraz  ich bieżącym funkcjonowaniem;  

- udziałem pracowników WIOŚ w szkoleniach specjalistycznych, interkalibracjach, 
badaniach równoważności i biegłości organizowanych przez GIOŚ, instytuty naukowe 
oraz inne jednostki pracujące na rzecz PMŚ.  

W województwie podkarpackim do roku 2015 głównym źródłem finansowania zdań 
realizowanych w ramach PMŚ były środki finansowe przyznane w formie dotacji 
z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz z rezerwy celowej budżetu wojewody. W roku 2015, WIOŚ 
złożył wniosek do WFOŚiGW  na dofinansowanie w roku 2016 zadań nieinwestycyjnych 
i edukację ekologiczną  w kwocie 500 tys. zł, otrzymując decyzje odmowną. W związku 
z powyższym w projekcie budżetu Wojewoda Podkarpacki zarezerwował wstępnie kwotę 300 
tys. zł na realizację PMŚ w roku 2016.  
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 Od roku 2011 WFOŚiGW w Rzeszowie sukcesywnie organiczna ilość środków 
finansowych przyznawanych w formie dotacji dla WIOŚ na realizację PMŚ w województwie. 
Na wnioskowane przez WIOŚ w latach 2011-2015 kwoty w wysokości 500 tys. zł/rok, 
przekazane dotacje wynosiły od 317 - 400 tys. zł rocznie. Uwzględniając wzrost ilości badań 
i pomiarów w nowym PMŚ w roku 2016 (znaczna ilość monitoringu diagnostycznego 
jednolitych części wód powierzchniowych, wzrost ilości punktów pomiarowych 
w monitoringu hałasu, obsługa nowych stacji pomiarowych monitoringu powietrza) 
zaplanowana wstępnie w budżecie Wojewody Podkarpackiego kwota może okazać się 
niewystarczająca.  

Oszacowane bieżące roczne koszty PMŚ przez WIOŚ w Rzeszowie (bez kosztów 
osobowych) wynoszą w ostatnich latach ok. 1300 tys. zł. Około 400 tys. zł było dotychczas 
współfinansowane z WFOŚiGW i 400 tys. z dochodów własnych. Są to źródła niestabilne i 
uniemożliwiające planowanie działalności w okresach 5-letnich. 

 

Tabela 7.1. Koszty prowadzenia PMŚ w województwie podkarpackim w latach 2016-2020  
w podziale na źródła finansowania 

a) Zadania PMŚ uwzględnione jako środki budżetowe państwa zaplanowane na lata 2016 – 2020 
– planowane do zgłoszenia do projektu ustawy budżetowej  

Nazwa  Planowane koszty  
(w tys. zł) 

2016 r.* 2017 r.** 2018 r.** 2019 r.*** 2020 r.*** 
Koszty bieżące 
(utrzymania)  

1317 1860 1906 1906 1906 

Koszty inwestycyjne  1297 136 139 139 139 

Koszty płac wraz z 
pochodnymi + ZFSS 
 

5451 5444 5581 5581 5581 

Razem 8065 7440 7626 7626 7626 

Uwagi: *Zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2016 
 **Zgodnie z Wieloletnim Planem Finansowym Państwa jaki został opracowany na lata 2017-2018.  
 *** oszacowano na podstawie roku 2018 

 

b) Zadania PMŚ zaplanowane do sfinansowania ze środków WFOŚiGW  za pośrednictwem 
rezerwy celowej budżetu państwa w latach 2016 – 2020  

Nazwa Planowane koszty  
(w tys. zł) 

2016 r. 2017 r.* 2018 r.* 2019 r.* 2020 r.* 
Koszty bieżące 
(utrzymania)  

0 0 0 0 0 

Koszty inwestycyjne  0 900 900 500 500 
Razem 0 900 900 500 500 

Uwaga: * w latach 2017-2020 WIOŚ planuje aplikować o środki na inwestycje w zakresie 
monitoringu powietrza (odnowa sprzętu pomiarowego, uruchomienie nowych stacji pomiarowych 
ujętych w PMŚ). Dodatkowo w latach 2017-2018 WIOŚ planuje aplikować o środki na generalny 
remont Laboratorium. 

OGÓŁEM  (a+b) 8065 8340 8526 8126 8126 
 

W perspektywie do 2020 r. średnie roczne koszty realizacji pełnego zakresu 
ustawowych zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
w zakresie Państwowego Monitoringu Środowiska zgodnie z powyższym 
prognozowaniem  szacuje się na poziomie ok. 8,2 mln zł.  
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Brak odpowiedniego poziomu finansowania zadań Państwowego Monitoringu 
Środowiska ze środków budżetu Państwa powodował  i powoduje konieczność ubiegania się 
przez WIOŚ o środki funduszy celowych oraz poszukiwania innych dodatkowych źródeł 
finansowania. Nadal alarmujemy  o realnym zagrożeniu prawidłowej i pełnej realizacji zadań 
w zakresie PMŚ z powodu braku środków finansowych i braku zapewnienia stałego wsparcia 
finansowego realizacji ustawowych zadań PMŚ ze środków budżetowych, NFOŚiGW 
i WFOŚiGW . 

Na potrzeby rozwiązania problemu finansowania PMŚ zwracała już  uwagę Najwyższa 
Izba Kontroli w podsumowaniu wyników kontroli PMŚ przeprowadzonej w roku 2008, 
wskazując, iż „istniejący system finansowania realizacji PMŚ, wymagający corocznego 
aplikowania (z niepewnym skutkiem) o część środków finansowych, nie zapewniał 
terminowego i pełnego pokrycia kosztów PMŚ oraz stwarzał zagrożenie dla ciągłości badań 
monitoringowych, co powinno być nieodłącznym ich atrybutem”.  

Program PMŚ na lata 2016-2020 realizowany będzie w oparciu o budżet zadaniowy. 
PMŚ umiejscowiony został w budżecie zadaniowym na rok 2016 w funkcji nr 12 
„Środowisko”, w zadaniu „System ochrony środowiska i informacji o środowisku” oraz 
działaniu „Państwowy Monitoring Środowiska”. Miernikiem określającym stopień realizacji 
zadań na poziomie wojewódzkim jest liczba wykonanych pomiarów i oznaczeń.  

W ramach budżetu zadaniowego prowadzona jest ewidencja księgowa w rozbiciu na 
dwa działania tj. Państwowy Monitoring Środowiska i Działalność kontrolna. WIOŚ 
w Rzeszowie nie prowadzi ewidencji księgowej wydatków w rozbiciu na poszczególne 
podsystemy. W związku z powyższym podział środków na poszczególne podsystemy może 
być uznany jedynie za wstępne oszacowanie. 

 
Tabela 7.2. Koszty prowadzenia PMŚ w województwie podkarpackim w latach 2016-2020 w podziale 

na podsystemy monitoringu  

Podsystemy 
monitoringu 

Planowane koszty (w tys. zł) 

2016 2017 
Koszty 
bieżące 
(utrzymania)  

Koszty 
inwestycyjne  

Koszty płac 
wraz z 
pochodnymi  

Koszty 
bieżące 
(utrzymania)  

Koszty 
inwestycyjne  

Koszty płac 
wraz z 
pochodnymi  

Wody 
powierzchniowe 

491 900 2565 693 719 2561 

Powietrze 
atmosferyczne 

645 339 1603 911 271 1601 

Hałas 175 37 641 247 30 640 

PEM 6 21 642 8 17 641 

Razem 1317 1297 5451 1860 1036 5444 
Razem na lata 8065 8340 
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Podsystemy 
monitoringu 

Planowane koszty (w tys. zł) 

2018 2019 
Koszty 
bieżące 
(utrzymania)  

Koszty 
inwestycyjne  

Koszty płac 
wraz z 
pochodnymi  

Koszty 
bieżące 
(utrzymania)  

Koszty 
inwestycyjne  

Koszty płac 
wraz z 
pochodnymi  

Wody 
powierzchniowe 

710 721 2626 710 443 2626 

Powietrze 
atmosferyczne 

934 271 1641 934 167 1641 

Hałas 253 30 656 253 18 656 

PEM 8 17 657 8 11 657 

Razem 1906 1039 5581 1906 639 5581 
Razem na lata 8526 8126 

 
Podsystemy monitoringu Planowane koszty (w tys. zł) 

2020 
Koszty bieżące 
(utrzymania)  

Koszty inwestycyjne  Koszty płac wraz z 
pochodnymi  

Wody powierzchniowe 710 443 2626 

Powietrze atmosferyczne 934 167 1641 

Hałas 253 18 656 

PEM 8 11 657 

Razem 1906 639 5581 
Razem na lata 8126 

 
W ramach środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-

2020, zaplanowano realizację przez GIOŚ, z udziałem WIOŚ, projektów w zakresie 
monitoringu jakości wód powierzchniowych, obejmującego w szczególności wdrożenie 
dyrektywy 2013/39/UE w zakresie oznaczania substancji priorytetowych -„Wzmocnienie 
monitoringu wód w zakresie procedur zapewnienia i kontroli jakości pomiarów i ocen stanu 
wód powierzchniowych oraz infrastruktury badawczej, pomiarowej i informatycznej”, 
w ramach którego zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt pomiarowy i badawczy  
zapewniający zwiększenie zakresu i poprawę jakości pomiarów oraz zakup  sprzętu 
informatycznego  i warstw geoinformatycznych do analiz przestrzennych na potrzeby 
weryfikacji sieci pomiarowych i wykonywania ocen stanu wód. Realizowane będą m.in. prace 
eksperckie i analityczne: dla potrzeb planowania i aktualizowania sieci pomiarowych, 
w zakresie wskaźników jakości dla ocen stanu ekologicznego i chemicznego, dla potrzeb 
zapewnienia jakości systemu klasyfikacji i ocen stanu wód, 
 

Dodatkowo, w latach 2017-2020, planuje się kontynuację wzmacniania systemu oceny 
jakości powietrza, szczególnie w zakresie matematycznego modelowania jakości powietrza, 
zarówno ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 
jak i środków Mechanizmu Finansowego EOG lub Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

 
Wzrost zadań i obowiązków nakładanych na Inspekcję Ochrony Środowiska nie ma 

odzwierciedlenia w wielkości otrzymywanych środków w ramach planu finansowego. 
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Niedostateczna  wielkość środków na realizację nowych zadań nakładanych na WIOŚ, 
stwarza zagrożenie niepełnej realizacji Programu PMŚ na obszarze województwa 
podkarpackiego. Ciągłe ograniczanie środków budżetowych na wydatki bieżące WIOŚ, przy 
stałym nakładaniu nowych obowiązków, spowoduje poważne zagrożenie realizacji 
ustawowych zadań Inspekcji Ochrony Środowiska w roku 2016 i latach następnych. 
Negatywny wpływ na sytuację finansową WIOŚ ma decyzja WFOŚiGW  w Rzeszowie 
o odmowie przyznania dofinansowania na Państwowy Monitoring Środowiska w 2016 r. 

W związku z brakiem środków finansowych na  prawidłową i pełną realizację zadań 
w zakresie PMŚ istnieje potrzeba zapewnienia stałego wsparcia finansowego realizacji 
ustawowych zadań PMŚ. W świetle odmowy dofinansowania badań PMŚ przez WFOŚiGW 
w Rzeszowie  najlepszym rozwiązaniem byłoby finansowanie PMŚ z budżetu państwa, 
poprzez ustawowe zwiększenie budżetów WIOŚ o kwoty zapewniające wykonanie badań 
i pomiarów w danym województwie, zgodnie z Programem PMŚ. Zapewniłoby to w pełni 
realizację PMŚ zgodnie z przyjętym budżetem zadaniowym oraz terminowe wywiązywanie 
się ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej. Gdyby środki te były zawarte w planie 
finansowym WIOŚ, umożliwiłoby to ich racjonalne wykorzystanie, ułatwiłoby stosowanie 
procedur ustawy o zamówieniach publicznych oraz zapewniłoby ciągłość badań 
monitoringowych. 

 
Stopień wykonania przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie zaplanowanych zadań będzie zależał od dostępności i możliwości 
pozyskania w odpowiednim czasie środków finansowych, tak aby możliwe było 
prowadzenie badań monitoringowych zgodnie z określonym kalendarzem prac.  
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Załącznik nr 1  

Wykaz stosowanych skrótów  

BZT5  -  biochemiczne zapotrzebowanie na tlen w ciągu pięciu dni 
BMŚ - Biblioteka Monitoringu Środowiska 
EEA -  Europejska Agencja Środowiska 
GDOŚ - Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
GIOŚ -  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 
GIS - Główny Inspektorat Sanitarny lub system informacji geograficznej 
GUS -  Główny Urząd Statystyczny 
IMGW-PIB  -  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 
IOŚ-PIB -  Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 
jcw - jednolita część wód 
jcwp - jednolita część wód powierzchniowych 
KE - Komisja Europejska 
KZGW - Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 
KOBiZE - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
MŚ -  Ministerstwo Środowiska 
NFOŚiGW-  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
OECD -  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 
PEM - pole elektromagnetyczne 
ppk - punkt pomiarowo-kontrolny 
PIG-PIB - Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
PM10  -   pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 10 μm 
PM2,5  -   pył zawieszony o średnicy równoważnej ziaren do 2,5 μm 
PMŚ -  Państwowy Monitoring Środowiska 
PSG - Państwowa Służba Geologiczna 
PSHM  - Państwowa Służba Hydrologiczno-Meteorologiczna 
RDOŚ - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
RDW  - Ramowa Dyrektywa Wodna 
RZGW - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
SI EKOINFONET  -  System Informatyczny EKOINFONET 
UE -  Unia Europejska 
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
WIOŚ -  wojewódzki inspektorat ochrony środowiska 
WUS - Wojewódzki Urząd Statystyczny 
WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
 




