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Stan środowiska w powiecie stalowowolskim w 2015 roku

Wstęp
Podstawą do sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Stalowowolskiego w sprawie przekazania informacji o stanie środowiska na obszarze województwa i powiatu stalowowolskiego, znak:
OZK.0001.10.2016.MS, skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Celem opracowania niniejszej informacji jest przedstawienie stanu środowiska w województwie
podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu stalowowolskiego, głównie w oparciu o dane
uzyskane w 2015 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ).
Państwowy monitoring środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska.
Został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska celem zapewnienia
wiarygodnych informacji o aktualnym stanie środowiska. Z mocy art. 24 ww. ustawy, działalność
PMŚ koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska.
Do podstawowych zadań Państwowego monitoringu środowiska należy:
- dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska dla oceny skuteczności realizacji programów ochrony środowiska,
- analizowanie procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym,
- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych,
- dostarczanie informacji o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w ramach PMŚ, corocznie prowadzi badania jakości wód w rzekach oraz badania jakości powietrza, pomiary poziomów pól elektromagnetycznych, a także cyklicznie wykonuje pomiary hałasu komunikacyjnego (na terenie powiatu stalowowolskiego pomiary hałasu komunikacyjnego zostały przeprowadzone w 2012 r.).
Badania w zakresie jakości wód powierzchniowych i powietrza oraz pomiary poziomów pól
elektromagnetycznych wykonało Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Rzeszowie, które posiada wdrożony system jakości, spełniając tym samym wymagania wynikające
z art. 28f, pkt. 3 ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.
Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów obejmujących poszczególne elementy środowiska.
W rozdziale pierwszym zawarto ogólne informacje geograficzne i demograficzne dotyczące powiatu
stalowowolskiego, m.in. położenie powiatu, jego powierzchnia, liczebność i gęstość zaludnienia.
W rozdziale drugim znajduje się monitoring stanu wód powierzchniowych, w tym ocena stanu
wód w jednolitych częściach wód rzecznych. Rozdział trzeci zawiera ocenę jakości powietrza atmosferycznego na terenie powiatu za 2015 r. Następny rozdział dotyczy zagadnień związanych z hałasem
pochodzącym ze źródeł komunikacyjnych i źródeł przemysłowych. W rozdziale piątym zawarto wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych wykonywanych na terenie powiatu stalowowolskiego. Rozdział szósty dotyczy gospodarki odpadami na terenie powiatu, a rozdział siódmy opisuje działalność kontrolną WIOŚ na terenie powiatu. Na końcu opracowania zamieszczono podsumowanie
zawierające skrót wszystkich zagadnień.
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1. Informacje ogólne
Powiat stalowowolski położony jest w północnej części województwa podkarpackiego
i sąsiaduje z następującymi powiatami tego województwa: tarnobrzeskim, kolbuszowskim
i niżańskim. Od strony północnej graniczy z powiatem janowskim i powiatem kraśnickim województwa lubelskiego, od strony północno-zachodniej z powiatem sandomierskim województwa świętokrzyskiego. Swoim zasięgiem obejmuje gminę miejską Stalowa Wola oraz następujące gminy wiejskie: Bojanów, Pysznicę, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Zaleszany.
Powierzchnia powiatu stalowowolskiego wynosi 832 km2, co stanowi 4,65% obszaru województwa podkarpackiego. Na terenie powiatu mieszka 108 280 osób, natomiast średnia gęstość zaludnienia wynosi 130 mieszkańców na 1 km2. Większość mieszkańców powiatu (ponad 56%), to osoby w wieku nieprodukcyjnym (przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym), reszta to osoby w wieku produkcyjnym (prawie 44%).
Powiat stalowowolski posiada dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. Część gmin powiatu położona
jest w dolinie rzeki San. Przez pozostałe tereny przepływają rzeki: Barcówka, Bukowa, Gilówka, Strachocka, Łukawica, Jodłówka, Łęg, Sanna. Wody powierzchniowe płynące nie stanowią źródeł zabezpieczenia w wodę pitną, są natomiast źródłem wody przemysłowej dla dużych zakładów znajdujących
się na terenie miasta Stalowa Wola.
Stan czystości powietrza związany jest z funkcjonowaniem na tym terenie m.in. przemysłu
energetycznego, metalurgicznego i ceramicznego (cegielnie). Przemysł skupiony jest głównie
w mieście Stalowa Wola i tu zlokalizowane są najważniejsze źródła emisji zanieczyszczeń do wód
powierzchniowych. Duże znaczenie dla jakości powietrza atmosferycznego na tym terenie ma także
emisja ze źródeł grzewczych oraz źródeł komunikacyjnych – środków transportu (tzw. niska emisja).

2. Monitoring stanu wód powierzchniowych
Obowiązek badania i oceny stanu wód powierzchniowych w ramach Państwowego monitoringu
środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – 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.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi badania stanu wód powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego, zatwierdzanym przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska. Badania realizowane są w wyznaczonych, dla potrzeb planowania
w gospodarowaniu wodami, jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP), którymi mogą
być jezioro, zbiornik wodny, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody
przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. Każda jednolita część wód powierzchniowych przypisana
została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód, które charakteryzują warunki środowiskowe cieku
i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości bezwzględnej, cech geologicznych
i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są warunki referencyjne (stan naturalny,
niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu / potencjału ekologicznego.
W programach monitoringu środowiska dla województwa podkarpackiego, znalazło się sześć
JCWP z terenu powiatu stalowowolskiego, w których prowadzono badania w wyznaczonych punktach
pomiarowo-kontrolnych (ppk):
- JCWP „Łęg od Murynia do ujścia” (JCWP silnie zmieniona typu 19, kod:
PLRW200019219899); ppk Łęg – Gorzyce;
- JCWP „Barcówka” (JCWP silnie zmieniona typu 17, kod: PLRW20001722929); ppk Barcówka
- Stalowa Wola;
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JCWP „Bukowa od Rakowej do ujścia|” (JCWP naturalna typu 19, kod JCWP:
PLRW200019229499); ppk Bukowa - Chłopska Wola,
- JCWP „Łukawica” (JCWP naturalna typu 17, kod jcwp: PLRW20001722969); ppk Łukawica Kępa Rzeczycka,
- JCWP „Jodłówka” (JCWP naturalna typu 17, kod jcwp: PLRW20001722989); ppk Jodłówka Wola Rzeczycka,
- JCWP „San od Rudni do ujścia” (JCWP silnie zmieniona typu 21, kod JCWP:
PLRW20002122999); ppk San - Wrzawy.
W punktach pomiarowo-kontrolnych Łukawica - Kępa Rzeczycka, Jodłówka – Wola Rzeczycka
i San - Wrzawy realizowano program badań przewidziany dla monitoringu diagnostycznego. Zadaniem monitoringu diagnostycznego, wykonywanego co 6 lat, jest kompleksowy przegląd stanu wód w
obszarze dorzecza.
W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych realizowano program badań przewidziany dla
monitoringu operacyjnego. Monitoring operacyjny prowadzony jest co 3 lata w jednolitych częściach
wód zagrożonych niespełnieniem ustanowionych dla nich celów środowiskowych, wyznaczonych na
podstawie oceny wpływu znaczących oddziaływań na stan wód lub monitoringu diagnostycznego oraz
w celu kontroli zmian ich stanu.
We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych, w ramach monitoringu obszarów chronionych, prowadzono również badania w zakresie umożliwiającym ocenę eutrofizacji wód, wywołanej
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Monitoring obszarów chronionych prowadzony jest w:
1) jednolitych częściach wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia (nie wyznaczono takich obszarów w powiecie stalowowolskim);
2) obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym oraz obszarach ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych na podstawie
przepisów o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie (monitorowano następujące obszary chronione Natura 2000:
PLH180020 „Dolina Dolnego Sanu”, PLH060031 „Uroczyska Lasów Janowskich”
i PLB060005 „Lasy Janowskie”);
3) jednolitych częściach wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (nie
wyznaczono takich obszarów w powiecie stalowowolskim);
4) obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych oraz obszarach narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (zgodnie ze stanowiskiem Polski, przyjętym w Traktacie Akcesyjnym, obszar całego kraju został uznany za zagrożony eutrofizacją ze źródeł komunalnych, co oznacza, że wszystkie
jednolite części wód rzecznych stanowią obszar chroniony).
Oceniane części wód na terenie powiatu stalowowolskiego reprezentują trzy typy abiotyczne
rzek polskich charakterystycznych dla krajobrazu nizinnego (tabela 2.1).
-

Tabela 2.1. Typy abiotyczne rzek reprezentowanych przez jednolite części wód rzecznych w obszarze powiatu
stalowowolskiego, poddane ocenie w 2015 r. [3]
Typ abiotyczny rzeki

Ogółem

Liczba ocenionych JCWP
w tym:
JCWP naturalne
JCWP silnie zmienione

Krajobraz nizinny
17

Potok nizinny piaszczysty

3

2

1

19

Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta

2

1

1

21

Wielka rzeka nizinna

1
6

3

1
3

Razem
6
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Na rys. 2.1. przedstawiono lokalizację reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych w
jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu stalowowolskiego, monitorowanych w latach 2011-2015.

Rys. 2.1. Lokalizacja reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu stalowowolskiego,
monitorowanych w latach 2011-2015 [1], [3], [4], [5], [16], [17]

2.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych
Ocena stanu wód za 2015 r. została wykonana na podstawie rozporządzenia 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), a także na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód
powierzchniowych na podstawie wyników klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanu chemicznego uzyskanych
w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.
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Zarówno stan ekologiczny naturalnych jednolitych części wód oraz potencjał ekologiczny silnie
zmienionych i sztucznych jednolitych części wód określa się na podstawie wyników badań elementów
biologicznych (fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, fitoplankton i ichtiofauna) oraz
na podstawie wyników badań elementów wspierających, czyli elementów hydromorfologicznych
i elementów fizykochemicznych.
Stan ekologiczny jednolitej części wód klasyfikuje się nadając jej jedną z pięciu klas jakości:
I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby,
V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny potencjał,
II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły
potencjał ekologiczny.
Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określany jest na podstawie wyników badań substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, prowadzonych w reprezentatywnych
punktach pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do środowiskowych norm jakości określonych
w w/w rozporządzeniu.
W przypadku, gdy jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym,
ocenę stanu wód (stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny) wykonuje się dodatkowo w punkcie
monitoringu obszarów chronionych, uwzględniając jednocześnie ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. Ocena ostateczna jednolitej części wód położonej w obszarze chronionym polega na porównaniu wyników oceny uzyskanej w punkcie reprezentatywnym
oraz oceny wykonanej w punkcie (punktach) monitoringu obszarów chronionych. Ostateczna ocena
stanu jednolitej części wód determinowana jest zawsze przez gorszy z uzyskanych stanów.
Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego
z elementów składowych oceny stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny osiągnął
stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych. Stan wód oceniany jest wówczas jako zły.
Jedną z zasad projektowania sieci monitoringu wód powierzchniowych, jest zasada lokalizacji
punktu reprezentatywnego w jednolitej części wód, zapewniająca realizację kilku programów monitoringu jednocześnie, w tym programów monitoringu obszarów chronionych. W idealnej sytuacji ocena
stanu jednolitej części wód występującej w obszarze chronionym jest możliwa na podstawie danych
uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. Wówczas punkt reprezentatywny
pełni także rolę punktu monitoringu obszaru chronionego.
Ocena stanu wód powierzchniowych na obszarze powiatu stalowowolskiego za rok 2015 obejmuje jednolite części wód monitorowane zasadniczo w latach 2013-2015 i wybranych przypadkach w
latach 2011-2012 (monitoring diagnostyczny).
W ocenie stanu wód zastosowano procedurę dziedziczenia oceny, która polega na przeniesieniu
do aktualnej oceny wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat poprzednich, a także wyników oceny stanu wód w obszarach chronionych (w ocenie za rok 2015 z lat 2013-2014 i w wybranych JCWP z lat 2011-2012)
w przypadku, gdy jednolita część wód nie została objęta monitoringiem w 2015 r., bądź była nim objęta w węższym zakresie. Dziedziczeniu nie podlegają te elementy, które badane są w każdym roku
cyklu badawczego. W zakresie tych elementów odziedziczone oceny aktualizowane są o dane najnowsze. Ocena stanu wód za 2015 r. uwzględnia ocenę stanu wód w obszarach chronionych.
Jednolite części wód powierzchniowych przepływające przez obszar powiatu stalowowolskiego
i objęte oceną za rok 2015 to:
1. JCWP „Łęg od Murynia do ujścia” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2015 r.);
2. JCWP „Barcówka” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2013 r.);
3. JCWP „Bukowa od Rakowej do ujścia” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2013 r.);
4. JCWP „Łukawica” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w latach 2011 i 2014);
5. JCWP „Jodłówka” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2014 r.);
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6. JCWP „San od Rudni do ujścia” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w latach 2012
i 2015).
Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych, na terenie powiatu stalowowolskiego,
wykonana na podstawie badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w latach 2011-2015,
przedstawia się następująco (tab. 2.1.1. i rys. 2.1.1.):
- JCWP „Łęg od Murynia do ujścia” – elementy biologiczne (fitobentos – IO – klasa III), elementy hydromorfologiczne – klasa II, wskaźniki fizykochemiczne – klasa II (wskaźniki decydujące:
BZT5, OWO, azot Kjeldahla), specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne – klasa I (badano wybrane elementy: cynk i chrom og.), potencjał ekologiczny - UMIARKOWANY
(wskaźnik decydujący: fitobentos), stan chemiczny - DOBRY (badano wybrane elementy: nikiel), stan JCWP w obszarze chronionym - ZŁY (niespełnione wymagania ogólne (umiarkowany potencjał ekologiczny) i dodatkowe, określone dla obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację komunalną: stwierdzono eutrofizację wód), stan JCWP - ZŁY. JCWP nie osiągnęła
dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz zły stan wód w obszarze
chronionym wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych;
- JCWP „Barcówka” – elementy biologiczne (fitobentos – IO – klasa III), elementy hydromorfologiczne – klasa II, wskaźniki fizykochemiczne – poniżej potencjału dobrego (wskaźnik decydujący: OWO), specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne – klasa II (badano
wybrane elementy: miedź i chrom og., wskaźnik decydujący: miedź), potencjał ekologiczny UMIARKOWANY (wskaźniki decydujące: fitobentos, OWO), stan chemiczny – nie badano
elementów chemicznych), stan JCWP w obszarze chronionym – ZŁY (niespełnione wymagania
ogólne (umiarkowany potencjał ekologiczny) i dodatkowe, określone dla obszaru chronionego
wrażliwego na eutrofizację komunalną: stwierdzono eutrofizację wód), stan JCWP - ZŁY.
JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz zły stan
wód w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych;
- JCWP „Bukowa od Rakowej do ujścia” – elementy biologiczne (fitobentos – IO – klasa II),
elementy hydromorfologiczne – klasa II, wskaźniki fizykochemiczne – klasa II (wskaźniki decydujące: OWO, azot Kjeldahla), specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne –
nie badano, stan ekologiczny - DOBRY (wskaźniki decydujące: fitobentos, elementy hydromorfologiczne, OWO, azot Kjeldahla), stan chemiczny – nie badano elementów chemicznych), stan
ekologiczny w obszarze chronionym – DOBRY (spełnione wymagania ogólne w zakresie stanu
ekologicznego (dobry stan ekologiczny) oraz wymagania dodatkowe, określone dla obszaru
chronionego wrażliwego na eutrofizację komunalną: nie stwierdzono eutrofizacji). JCWP objęta
była badaniami wyłącznie na potrzeby oceny stanu ekologicznego oraz oceny spełniania wymagań określonych dla obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych;
- JCWP „Łukawica” – elementy biologiczne (fitobentos – IO – klasa II, makrofity – MIR – klasa
II, ichtiofauna – EFI+ klasa III, makrobezkręgowce bentosowe – MMI – nie uwzględniono w
ocenie), elementy hydromorfologiczne – klasa I, wskaźniki fizykochemiczne – klasa II (wskaźnik decydujący: azot Kjeldahla), specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne –
klasa II (wskaźniki decydujące: indeks oleju mineralnego, glin), stan ekologiczny - UMIARKOWANY (wskaźnik decydujący: ichtiofauna), stan chemiczny - DOBRY, stan JCWP w obszarach chronionych – ZŁY (niespełnione wymagania ogólne (umiarkowany stan ekologiczny)
dla wszystkich obszarów chronionych, to jest obszarów Natura 2000: PLH180020 „Dolina Dolnego Sanu”, PLH060031 „Uroczyska Lasów Janowskich” i PLB060005 „Lasy Janowskie” i dla
obszaru chronionego, wrażliwego na eutrofizację komunalną, spełnione wymagania dodatkowe
dla obszaru chronionego, wrażliwego na eutrofizację komunalną – nie stwierdzono eutrofizacji),
stan JCWP - ZŁY. JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany stan ekologicz9
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ny oraz z uwagi na zły stan wód w obszarach chronionych. Zły stan wód w obszarach chronionych został zdeterminowany przez umiarkowany stan ekologiczny w obszarach chronionych,
pomimo dobrego stanu chemicznego i spełnionych wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych;
- JCWP „Jodłówka” – elementy biologiczne (fitobentos – IO – klasa I, makrofity – MIR – klasa
II, makrobezkręgowce bentosowe – MMI – klasa III), elementy hydromorfologiczne – klasa II,
wskaźniki fizykochemiczne – klasa II (wskaźnik decydujący: azot Kjeldahla), specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne – klasa II (wskaźniki decydujące: aldehyd mrówkowy, cynk, fenole lotne, selen), stan ekologiczny - UMIARKOWANY (wskaźnik decydujący:
makrobezkręgowce bentosowe), stan chemiczny - DOBRY, stan JCWP w obszarach chronionych – ZŁY (niespełnione wymagania ogólne (umiarkowany stan ekologiczny) dla wszystkich
obszarów chronionych, to jest obszarów Natura 2000: PLH180020 „Dolina Dolnego Sanu”,
PLH060031 „Uroczyska Lasów Janowskich” i PLB060005 „Lasy Janowskie” i dla obszaru
chronionego, wrażliwego na eutrofizację komunalną, spełnione wymagania dodatkowe dla obszaru chronionego, wrażliwego na eutrofizację komunalną – nie stwierdzono eutrofizacji), stan
JCWP - ZŁY. JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny
oraz z uwagi na zły stan wód w obszarach chronionych. Zły stan wód w obszarach chronionych
został zdeterminowany przez umiarkowany stan ekologiczny w obszarach chronionych, pomimo dobrego stanu chemicznego i spełnionych wymagań dodatkowych określonych dla obszaru
chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych;
- JCWP „San od Rudni do ujścia” – elementy biologiczne (fitoplankton – IFPL – klasa II, makrofity – MIR – klasa III, makrobezkręgowce bentosowe – MMI – klasa III, ichtiofauna (badana w
2011 r.) – wskaźnik IBI nie uwzględniony w ocenie), elementy hydromorfologiczne – klasa II,
wskaźniki fizykochemiczne – klasa II (wskaźniki decydujące: zawiesina ogólna, ChZT-Mn, zasadowość ogólna), specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne – klasa II
(wskaźniki decydujące: bor, indeks oleju mineralnego), potencjał ekologiczny – UMIARKOWANY (wskaźniki decydujące: makrofity, makrobezkręgowce bentosowe), stan chemiczny DOBRY, stan JCWP w obszarach chronionych – ZŁY (niespełnione wymagania ogólne
(umiarkowany potencjał ekologiczny) dla wszystkich obszarów chronionych, to jest dla obszaru
Natura 2000 „Dolina Dolnego Sanu” i dla obszaru chronionego, wrażliwego na eutrofizację
komunalną, spełnione wymagania dodatkowe dla obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację komunalną – nie stwierdzono eutrofizacji), stan JCWP ZŁY. JCWP nie osiągnęła dobrego
stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód w obszarach
chronionych. Zły stan wód w obszarach chronionych został zdeterminowany przez umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarach chronionych, pomimo dobrego stanu chemicznego i spełnionych wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Szczegółowe zestawienia danych w zakresie oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych za rok 2015 są udostępnione na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/07/Ocena-rzeki-2015-r-korekta.pdf.
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Rys. 2.1.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód
z uwzględnieniem stanu wód w obszarach chronionych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu stalowowolskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2015 [1], [3], [4],
[5], [11], [16], [17]
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Tab. 2.1.1. Zestawienie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych z terenu powiatu
stalowowolskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2015 r., ocena za 2015 r. [11]
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Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU).

* - dla obszarów chronionych NATURA 2000 nie zostały określone wymagania dodatkowe (ocena wyłącznie w zakresie spełniania wymagań ogólnych).
Podstawa oceny:
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).
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OBJAŚNIENIA DO TABELI:
Klasyfikacja wskaźników fizyko-chemicznych

PPD

Poniżej potencjału dobrego
stan / potencjał ekologiczny
potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny
BARDZO DOBRY

stan bardzo dobry / potencjał
maksymalny

MAKSYMALNY

DOBRY

stan / potencjał dobry

DOBRY

UMIARKOWANY

stan / potencjał umiarkowany

UMIARKOWANY

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

stan chemiczny
stan dobry

DOBRY
PSD_sr
PSD_max
poniżej stanu dobrego
PSD

przekroczone stężenia średnioroczne
przekroczone stężenia maksymalne
Przekroczone środowiskowe
normy jakości na obszarach
chronionych przeznaczonych do
zaopatrzenia ludności w wodę
pitną

stan
DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
Program monitoringu
- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MOC – monitoring obszarów chronionych;
IFPL
- wskaźnik fitoplanktonowy;
IO
- Multimetryczny Indeks Okrzemkowy;
MIR
- Makrofitowy Indeks Rzeczny;
Wskaźnik FLORA
- zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych;
MMI
- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych;
Wskaźnik MZB
- wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych;
Klasa elementów BIOL
Klasa elementów HYMO
Klasa elementów FCH
Klasa elementów FCH-SZ

- klasa elementów biologicznych;
- klasa elementów hydromorfologicznych;
- klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5);
- klasa elementów fizykochemicznych – specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (gr. 3.6);

Monitoring obszarów chronionych:
N2000
- obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie;
MOEU
- obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych;
TAK
- spełnione wymagania określone dla obszarów chronionych;
NIE
- niespełnione wymagania określone dla obszarów chronionych;

3. Ocena jakości powietrza atmosferycznego
Celem pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów
jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie
monitorowanie skuteczności programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych
na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego. Priorytetowym obszarem dla monitoringu
powietrza są miasta i aglomeracje miejskie. Stacje pomiarowe zlokalizowane są w większych miastach
województwa podkarpackiego: Rzeszów, Krosno, Jasło, Jarosław, Dębica, Mielec, Nisko, Tarnobrzeg,
Przemyśl i Sanok. Dodatkowa stacja pomiarowa, zlokalizowana w miejscowości Krempna, służy do
oceny jakości powietrza w kryterium ochrony roślin.
W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza WIOŚ sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie, które dla Zarządu Województwa Podkarpackiego są źródłem informacji na
temat jakości powietrza w regionie na potrzeby zarządzania jakością powietrza, w tym opracowywania
Programów ochrony powietrza i monitorowania efektów ich wdrażania.
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu
na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Ocena w kryterium ochrony zdrowia ludzi obejmuje: dwu13
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tlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2.5, ołów,
kadm, nikiel, arsen i benzo(a)piren. Do zanieczyszczeń, które uwzględnia się w kryterium ochrony
roślin, należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon.
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2015 dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/,
w zakładce Informacje o środowisku.
Wartości kryterialne dla substancji podlegających ocenie określone zostały w rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012): tab. 3.1.-3.3.
Tab. 3.1. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [12]
Zanieczyszczenie

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył PM10
Ołów w pyle PM10
Benzen

Okres uśredniania wyników
jedna godzina
24 godziny
jedna godzina
rok kalendarzowy
24 godziny
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(g/m3)
350
125
200
40
50
40
0,5
5

Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku
kalendarzowym
24 razy
3 razy
18 razy
35 razy
-

Tab. 3.2. Kryteria obowiązujące dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia [12]
Zanieczyszczenie

Okres uśredniania stężeń

Pył PM2.5

rok
kalendarzowy

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(g/m3)
25

Poziom dopuszczalny w powietrzu
powiększony o margines tolerancji (μg/m3)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30

29

29

28

27

26

26

25

Tab. 3.3. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [12]
Zanieczyszczenie
Arsen
Benzo(a)piren
Kadm
Nikiel
Ozon
1/

Okres uśredniania wyników
pomiarów
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
8 godzin

Docelowy
poziom
substancji
w powietrzu
6 ng/m3
1 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3
120 µg/m3 1/

Dopuszczana liczba dni
z przekroczeniami poziomu
docelowego w roku kalendarzowym
25 dni

wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego

Na terenie powiatu stalowowolskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza atmosferycznego. Stan powietrza na terenie powiatu określono na podstawie wyników pracy
pt. „Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2015 roku na potrzeby oceny
jakości powietrza” wykonanej przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA”
Sp. z o. o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie oraz pracy pt. „Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2015” wykonanej na zlecenie GIOŚ.
Modelowanie wykonane zostało na podstawie danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza oraz
danych meteorologicznych. Poprawność modelu zweryfikowana została na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim. Dla powiatu stalowowolskiego najbliższą stacją, względem której zweryfikowano poprawność liczenia stężeń zanieczyszczeń
przez model była stacja w Nisku przy ul. Szklarniowej.
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Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu stalowowolskiego
utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia
1-godzinnego i dobowego. Na terenie powiatu stalowowolskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku siarki w przedziale 2,6-8,3 μg/m3, zaś stężenia
1-godzinnego w przedziale 10,4-78,9 μg/m3 tj. 3-23% wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń
24-godzinnych wyniki modelowania wykazały występowanie stężeń nie przekraczających 14,0 μg/m3
tj. 11% wartości dopuszczalnej. Na rys. 3.1.-3.2. przedstawiono rozkład stężeń 1-godzinnych
i średniorocznych dwutlenku siarki na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. na podstawie modelowania.

Rys. 3.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku
siarki na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r.
- wyniki modelowania [9], [11]

Rys. 3.2. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku
siarki na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. wyniki modelowania [9], [11]

Również stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na terenie powiatu stalowowolskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w
przedziale 3,3-12,4μg/m3 tj. 8-31% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się w przedziale 11,4-53,7 μg/m3 tj. 6-27% wartości dopuszczalnej. Na rys. 3.3.-3.4. przedstawiono rozkład stężeń 1-godzinnych i średniorocznych dwutlenku azotu na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. na podstawie modelowania.
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Rys. 3.3. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku
azotu na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r.
- wyniki modelowania [9], [11]

Rys. 3.4. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku
azotu na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. wyniki modelowania [9], [11]

Na terenie powiatu stalowowolskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężeń
średniorocznych benzenu na poziomie 0,01-0,3 μg/m3 tj. 0,2-6% wartości dopuszczalnej. Na rys. 3.5.
przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu stalowowolskiego
w 2015 r. na podstawie modelowania.

Rys. 3.5. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie
powiatu stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [9], [11]

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów)
utrzymywał się w regionie na niskim poziomie. Wyniki modelowania wykazały występowanie wartości w przedziale: arsen: 0,1-1,13 ng/m3 tj. 2-19% poziomu docelowego (rys. 3.6.), kadm: 0,050,4 ng/m3 tj. 1-8% poziomu docelowego (rys. 3.7.), nikiel: 0,12-1,2 ng/m3 tj. 0,6-6% poziomu docelowego (rys. 3.8.), ołów: 0,002-0,012 μg/m3 tj. 0,4-2% poziomu dopuszczalnego (rys. 3.9.).
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Rys. 3.6. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na
terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [9], [11]

Rys. 3.7. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na
terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [9], [11]

Rys. 3.8. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na
terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [9], [11]

Rys. 3.9. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na
terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [9], [11]

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 na terenie powiatu stalowowolskiego wykazały występowanie stężenia
średniorocznego pyłu PM10 w przedziale 8,2-27,9 μg/m3 tj. 21-70% wartości dopuszczalnej. Na
rys. 3.10. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. na podstawie modelowania.
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Rys. 3.10. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie
powiatu stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [9], [11]

W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 na podstawie wyników modelowania określono liczbę
dni z przekroczeniami dobowego poziomu dopuszczalnego tj. powyżej 50,0 μg/m3. Na terenie powiatu
stalowowolskiego liczba dni z przekroczeniem wyniosła średnio 1-49 (przy dopuszczalnej liczbie dni
z przekroczeniem nie większej niż 35 w ciągu roku). Przekroczenia dobowego stężenia dopuszczalnego wystąpiły na terenie miasta Stalowa Wola, na obszarze 1 km2 (0,1% powierzchni powiatu). Na
rys. 3.11. przedstawiono rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego
pyłu PM10, zaś na rys. 3.12. obszary przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. na podstawie modelowania.

Rys. 3.11. Rozkład liczby dni z przekroczeniem
dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na
terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [9], [11]

Rys. 3.12. Obszary przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu
stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[9], [11]
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały występowanie stężenia średniorocznego w przedziale 6,7-22,1 μg/m3 tj. 27-88% wartości dopuszczalnej.
Na rys. 3.13. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie
powiatu stalowowolskiego w 2015 r. na podstawie modelowania.

Rys. 3.13. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie
powiatu stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [9], [11]

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wykazały występowanie
na terenie powiatu stalowowolskiego obszarów przekroczenia obowiązującej dla tego zanieczyszczenia normy. Stężenie średnioroczne bezno(a)pirenu w pyle PM10 zawierało się w przedziale 0,62,97 ng/m3 tj. 60-297% wartości kryterialnej. Obszary przekroczeń na terenie powiatu stalowowolskiego wyniosły łącznie ok. 23 km2 (2,8% powierzchni powiatu) i objęły swoim zasięgiem częściowo
gminy: Stalowa Wola, Zaleszany i Pysznica. Na rys. 3.14. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10, zaś na rys. 3.15. przedstawiono wyznaczone obszary przekroczenia w zakresie bezno(a)pirenu na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. na podstawie modelowania.
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Rys. 3.14. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [9],
[11]

Rys. 3.15. Obszary przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie powiatu stalowowolskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[9], [11]

Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego wykazały, że w 2015 r. na terenie powiatu stalowowolskiego liczba dni ze stężeniem ozonu wyższym od 120 μg/m3 wyniosła 27-34. Rok 2015
był nietypowy pod względem meteorologicznym, z długimi okresami wysokich temperatur i dużego
nasłonecznienia, sprzyjających tworzeniu się ozonu troposferycznego. Średnia trzyletnia ilości dni z
przekroczeniem poziomu docelowego ozonu na terenie powiatu stalowowolskiego wynosi 12-20 (dopuszczalna ilość 25). Nie został dotrzymany w 2015 r. poziom celu długoterminowego ozonu. Maksymalne wartości 8-godzinne ozonu wyniosły 161-177 g/m3 (134-148% normy). Termin osiągnięcia
celu długoterminowego ozonu określony został na 2020 r.

4. Hałas ze źródeł komunikacyjnych i przemysłowych
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 danych demograficznych oraz informacji i danych dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu w danym
regionie.
Na potrzeby oceny stanu klimatu akustycznego środowiska starosta sporządza mapy akustyczne
dla aglomeracji, zaś zarządzający drogą, linia kolejową lub lotniskiem jest zobowiązany sporządzić
mapę jeśli eksploatacja tych obiektów może powodować negatywne oddziaływania na znacznych obszarach.
Na terenach nie objętych obowiązkiem opracowania map akustycznych, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany do dokonania oceny klimatu
akustycznego środowiska.
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, WIOŚ w Rzeszowie podejmuje 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. W odniesieniu do obszarów, na których obligatoryjne
mapy akustyczne nie są i nie będą wykonane, Inspekcja Ochrony Środowiska realizuje badania hałasu
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drogowego, kolejowego i lotniczego oraz przemysłowego (zgodnie ze sporządzonym i zatwierdzonym
planem kontroli).
W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził pomiarów hałasu drogowego na terenie powiatu
stalowowolskiego, zgodnie z założeniami „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015” zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony
Środowiska. Pomiary takie na terenie miasta Stalowa Wola wykonywane były ostatnio w 2012 r., w 4
punktach pomiarowych. W 3 badanych punktach stwierdzono przekroczenie standardów akustycznych
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Informacje na ten temat dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w opracowaniu pn. „Informacja o stanie środowiska w powiecie stalowowolskim w 2012 roku” pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/publikacje/opracowania-o-stanie-srodowiska/delegatura-tarnobrzeg/.
W 2012 r. dla obszarów położonych w otoczeniu drogi krajowej nr 77 (o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów na rok) zlokalizowanej na terenie obszaru powiatu stalowowolskiego Generalna
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała mapę akustyczną. Szczegółowe wyniki zamieszczone
są pod adresem: http://www.gddkia.gov.pl/pl/1811/Mapy-akustyczne-dla-drogkrajowych-o-ruchupowyzej-3-000-000-pojazdow-rocznie. Dla drogi wojewódzkiej nr 871 Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie wykonał mapę akustyczną dostępną pod adresem
http://www.pzdw.pl/index.php?content=mapy_akustyczne. Mapy akustyczne prezentowane są ponadto za pomocą przeglądarki Geoportalu2, dostępnej pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap.
Zarządzający obiektami, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym eksploatacja
obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Trzeci etap
mapowania akustycznego, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/49/WE i przepisami prawa
krajowego, realizowany będzie do dnia 30 czerwca 2017 r.
Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy
ochrony środowiska przed hałasem, który aktualizuje się co najmniej raz na 5 lat oraz w przypadku
wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. W 2014 r. sejmik województwa podkarpackiego, w drodze uchwały, określił „Program ochrony środowiska przed
hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej 3 mln przejazdów rocznie”. Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacjaosrodowisku/ochrona-przed-halasem/elektroniczna-baza-danych-dotyczaca-programowochronysrodowiska-przed-halasem/940-posph-3-mln.
W 2015 r. na sieciach dróg krajowych został przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu (GPR).
Wyniki z pomiarów dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015.
Jeśli chodzi o hałas ze źródeł przemysłowych, WIOŚ w Rzeszowie w latach 2014-2015 prowadził działania związane z badaniem uciążliwości hałasowych pochodzących od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze przemysłowym w Stalowej Woli, obejmującym tereny byłego przedsiębiorstwa państwowego Huta Stalowa Wola oraz tereny Specjalnej Strefy Ekonomicznej
EUROPARK WISŁOSAN, podstrefa Stalowa Wola. Przeprowadzone w lutym 2014 r. przez laboratorium WIOŚ w Rzeszowie pomiary immisji hałasu w porze nocnej na obszarze przemysłowym w Stalowej Woli wykazały że poziom natężenia dźwięku w 6 punktach pomiarowych był wyższy niż wartości dopuszczalne określone w rozporządzeniu z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz. 112).
Pomiary emisji hałasu do środowiska przeprowadzone w porze nocnej w dniach 28/29 marca
2014 r. w ramach kontroli w zakładzie Huta Stali Jakościowych S.A. wykazały dotrzymanie wartości
dopuszczalnych. Dodatkowo pomiary wykonano przy blokach mieszkalnych, przy ul. Energetyków 7
i Staszica 3B. Pomiary te także nie wykazały przekroczeń wartości dopuszczalnych.
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Pomiary emisji hałasu do środowiska przeprowadzone w porze dziennej w dniu 22.05.2014 r.
i w porze nocnej w dniach 23/24.05.2014 r. w ramach kontroli w HSW Kuźnia Stalowa Wola Spółka
z o.o. wykazały w punkcie usytuowanym 2 m od budynku wielorodzinnego przy ul. Orzeszkowej
7 nieznaczne przekroczenie wartości dopuszczalnej w porze nocnej – o 1,2 dB(A). Ustalono, że podstawowym źródłem dźwięku, mającym wpływ na uzyskany wynik, był hałas pochodzący od instalacji
zlokalizowanych na terenie Huty Stali Jakościowych S.A. oraz instalacja rozprężni gazu, znajdująca
się bliżej punktu pomiarowego niż instalacja kontrolowanego podmiotu.
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie w latach 2014 – 2015 prowadziło również pomiary długookresowe w trzech seriach pomiarowych. Uzyskane wyniki wykazały przekroczenie długookresowego
poziomu dźwięku o 1,1 dB w punkcie pomiarowym zlokalizowanym przy budynku wielorodzinnym
przy ul. PCK 7.
W związku z powyższym, WIOŚ przekazał Marszałkowi Województwa Podkarpackiego informacje o wynikach pomiarów wraz z wnioskiem o rozważenie możliwości weryfikacji udzielonych
tym zakładom pozwoleń zintegrowanych w zakresie obowiązków monitoringu hałasu albo uwzględnienie problematyki uciążliwości hałasowych przy wydawaniu nowych pozwoleń lub ich zmiany. O
wynikach prowadzonych działań został również poinformowany Starosta Stalowowolski, Prezydent
Stalowej Woli oraz Przewodniczący Rady Powiatu.

5. Wyniki badań pól elektromagnetycznych
W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu stalowowolskiego badania poziomów pól
elektromagnetycznych przeprowadził na obszarze miasta Stalowa Wola oraz w miejscowości Zaklików, łącznie w 4 punktach pomiarowych:
1) Stalowa Wola, osiedle Fabryczne, ul. Siedlanowskiego 1a;
2) Stalowa Wola, osiedle Lasowiaków, ul. Partyzantów 10;
3) Stalowa Wola, osiedle Hutnik, ul. Wańkowicza 69;
4) Zaklików, ul. Plac Sienkiewicza 40.
Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było rozporządzenie Ministra Środowiska 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).
Zgodnie z w/w rozporządzeniem przedmiotem badań była wartość natężenia składowej elektrycznej Ep pola elektromagnetycznego (wielkość fizyczna charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagnetycznych) w miejscach dostępnych dla ludności.
Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia 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).
Zgodnie z rozporządzeniem (2003), w miejscach dostępnych dla ludności dopuszczalna wartość
składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od
300 MHz do 300 GHz, wynosi 7 [V/m].
Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych na obszarze powiatu stalowowolskiego
w 2015 r. nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku.
Pomierzone wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, we wszystkich punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie powiatu, były niższe od wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m] – tab. 5.1.).
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Tab. 5.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu stalowowolskiego w 2015 r. [11], [14]

Lp.

Współrzędne
punktu pomiarowego

1

N 50.566833
E 22.048917

2

N 50.567389
E 22.073056

3

N 50.539778
E 22.079500
N 50.758194
E 22.101389

Lokalizacja punktu pomiarowego
/data pomiaru
Rok badań 2015
Stalowa Wola, osiedle Fabryczne,
ul. Siedlanowskiego 1a
/19.10.2015 r.
Stalowa Wola, osiedle Lasowiaków, ul. Partyzantów 10
/19.10.2015 r.
Stalowa Wola, osiedle Hutnik,
ul. Wańkowicza 69
/19.10.2015 r.
Zaklików, ul. Plac Sienkiewicza 40
/22.10.2015 r.

Poziom pola elektromagnetycznego (wartość
składowej elektrycznej
pola Ep [V/m]

Dopuszczalna wartość składowej elektrycznej pola Ep
[V/m]

0,2*

0,2*

7,0

0,2*
0,2*

Ocena poziomów PEM: na żadnym z monitorowanych terenów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów PEM.
* Wyniki o wartościach będących poniżej dolnego progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]). Zgodnie z wytycznymi GIOŚ jako wynik przyjęto połowę wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej, to jest 0,2 [V/m]

6. Gospodarka odpadami
Odpady komunalne, to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
1)
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
2)
przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Dane dotyczące odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w powiecie zebrane zostały
na podstawie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanych przez wójtów i burmistrzów do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Z zebranych danych wynika, że w 2015 r. w powiecie stalowowolskim zebrano łącznie
16 482,9 Mg odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, co stanowiło ok. 4,6% ogólnej ilości
zebranych tego typu odpadów w województwie.
Odpady komunalne zmieszane (10 779,1 Mg) zostały przekazane do regionalnych instalacji
przetwarzania odpadów.
Na terenie powiatu stalowowolskiego zebrano selektywnie łącznie 5 703,8 Mg odpadów. Największą ilość stanowiły bioodpady – 1760,6 Mg, opakowania, ze szkła: 1 332,5 Mg, odpady
z tworzyw sztucznych 1 053,5 Mg oraz odpady wielkogabarytowe – 654,62 Mg. W zebranych selektywnie odpadach 612,1 Mg stanowiły papier i tektura, 138,9 Mg – odpady z budowy i remontów, 68,0
Mg zużyte opony. Pozostałe odpady to: zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 64,5 Mg ora
metale – 19,5 Mg.
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Strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie stalowowolskim w 2015 r.
przedstawiono na rys. 6.1.
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Rys. 6.1. Struktura wybranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie, powiat stalowowolski
w 2015 r. [15]

W regionie zlokalizowane są dwa składowiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni
4,3 ha: w Stalowej Woli (3,1 ha) i Pysznicy (1,2 ha).
Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi w powiecie opierają się na danych
Głównego Urzędu Statystycznego. Województwo podkarpackie należy do regionów o jednym
z najniższych wskaźników ilości wytwarzania odpadów przemysłowych. W 2015 r. w województwie
114 zakładów przemysłowych wytworzyło 2 329,5 tys. Mg odpadów przemysłowych (11 miejsce
w kraju). Dane obejmują jedynie największych wytwórców odpadów przemysłowych (powyżej
1,0 tys. Mg odpadów w ciągu roku).
Na terenie powiatu stalowowolskiego wytworzono ogółem 246,6 tys. Mg odpadów przemysłowych, co stanowiło 10,6% ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2015 r. na terenie
całego województwa. Większość wytworzonych odpadów przemysłowych (97,3%) powstało na terenie Stalowej Woli. Wytworzone odpady przemysłowe przekazano w największej ilości innym odbiorcom (188,9 tys. Mg), poddano odzyskowi 49,0 tys. Mg, 0,1 tys. Mg unieszkodliwiono. Pozostałą ilość
(8,6 tys. Mg) magazynowano czasowo.

7. Działalność kontrolna
Ewidencja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie obejmuje na terenie powiatu stalowowolskiego 184 podmioty, które mają wpływ na jakość środowiska. Znajduje się tu
18 instalacji, dla których wydane zostało pozwolenie zintegrowane, 7 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 2 czynne składowiska odpadów komunalnych i 7 oczyszczalni ścieków komunalnych. Na terenie powiatu stalowowolskiego funkcjonuje również zakład TRACK TEC LIPA
Spółka z o.o. w Lipie, który ze względu na posiadane zdolności magazynowe substancji niebezpiecznych zakwalifikowany został do zakładów z grupy Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Poważnej
Awarii Przemysłowej oraz 24 instalacje podlegające pod PRTR (Krajowy Rejestr Uwalniania
i Transferu Zanieczyszczeń). Podmioty te są okresowo kontrolowane przez WIOŚ w Rzeszowie.
W 2015 r., WIOŚ w Rzeszowie – Delegatura w Tarnobrzegu przeprowadziła 45 planowych
kontroli terenowych w zakładach z powiatu stalowowolskiego, z czego 10 było kontrolami interwen24
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cyjnymi. W trakcie prowadzonych kontroli wykonano 3 pomiary jakości odprowadzanych ścieków,
jeden pomiar emisji hałasu, trzy pomiary jakości wód odbiornika powyżej i poniżej zrzutu oraz jedno
badanie odpadów. Na podstawie uzyskanych wyników pomiarów nie wystąpiły podstawy do wszczęcia postępowania w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej.
Ponadto w 2015 r. wykonano 18 kontroli opartych na analizie wyników badań przedstawianych
przez zakłady, które prowadzą działalność na terenie powiatu stalowowolskiego. W ramach działań
pokontrolnych wydano 19 zarządzeń pokontrolnych, w których zobowiązano podmioty do usunięcia
stwierdzonych naruszeń. Ponadto skierowano 10 wystąpień do organów samorządowych i rządowych,
w tym: do Marszałka Województwa Podkarpackiego – 3, Starosty Stalowowolskiego – 5, Przewodniczących Rad Gmin – 2.
W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, nałożono 4 grzywny w formie mandatu karnego na
łączną kwotę 1 300,00 zł, oraz wydano:
- jedną decyzję administracyjną karną na podstawie art. 194 ust.1 pkt 4 ustawy o odpadach
w wysokości 50 000 zł za prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów
z naruszeniem warunków pozwolenia;
- jedną decyzję administracyjną karną w związku z art. 195 ustawy o odpadach w wysokości
2 000 zł za prowadzenie transportu odpadów bez wymaganego zezwolenia;
- jedną decyzję administracyjna karną w związku z art. 9z ust.2 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 10 834 zł za nieosiągnięcie w roku 2013 wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych
do składowania;
- jedną decyzję administracyjną wymierzającą karę na podstawie art. 289 i 299 ustawy Prawo
ochrony środowiska w wysokości 4984 zł. Ww. kara na wiosek strony, w związku z realizacją
inwestycji, została odroczona i zmniejszona o cały wymiar;
- sześć decyzji administracyjnych wymierzających karę pieniężną na podstawie art. 200
w związku z art. 237 ustawy o odpadach w wysokości 500 zł każda, za niezłożenie lub nieterminowe złożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi.
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Podsumowanie
Na terenie powiatu stalowowolskiego ocenę stanu wód powierzchownych za rok 2015 wykonano dla 6 JCWP, w tym 3 naturalnych i 3 silnie zmienionych. Stan/potencjał ekologiczny określony
został dla 6 JCWP: w 1 naturalnej JCWP stwierdzono dobry stan ekologiczny, zaś w pozostałych
JCWP stwierdzono umiarkowany stan/potencjał ekologiczny.
Stan chemiczny określony został w 4 JCWP, w tym w 2 naturalnych i 2 silnie zmienionych
JCWP. We wszystkich JCWP stwierdzono dobry stan chemiczny.
Monitoringiem obszarów chronionych objęto wszystkie monitorowane JCWP. We wszystkich
monitorowanych JCWP, za wyjątkiem JCWP „Bukowa od Rakowej do ujścia” stwierdzono zły stan
wód w określonych obszarach chronionych.
Na obszarze powiatu standardy jakości powietrza w 2015 r. dotrzymywane zostały w zakresie
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. Przekroczenia obowiązujących norm wystąpiły w zakresie dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 i docelowego stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu.
Ponadto na terenie powiatu w 2015 r. wzrosła liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego
ozonu. Średnia trzyletnia liczby dni z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m3
za lata 2013-2015 wyniosła na obszarze powiatu od 12 do 20 dni, co oznacza dotrzymanie poziomu
docelowego. Nie został jednak dotrzymany poziom celu długoterminowego ozonu, którego termin
został określony na 2020 r.
Badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzone na obszarze powiatu stalowowolskiego wykazały bardzo niski poziom pola elektromagnetycznego w środowisku (poniżej dolnego progu czułości zastosowanej sondy pomiarowej).
W 2015 r. na terenie powiatu WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego. Ostatnie pomiary przeprowadzone zostały w 2012 r. Badania wykonane w 4 punktach pomiarowych wykazały w 3 przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren.
W 2015 r. z terenu powiatu zebrano łącznie 16 482,9 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło
ok. 4,6 % ogólnej ilości zebranych tego typu odpadów w województwie; 10 779,1 Mg zmieszanych
odpadów komunalnych zostało przekazanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów. Selektywnie zebrano łącznie 5 703,8 Mg odpadów komunalnych. Wytworzono również ogółem
246,6 tys. Mg odpadów przemysłowych, co stanowiło 10,6 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych powstałych na terenie województwa podkarpackiego. Większość wytworzonych odpadów
przemysłowych (97,3 %) powstało n terenie miasta Stalowa Wola.
W ramach działalności kontrolnej w 2015 r. przeprowadzono 63 kontrole (45 z wyjazdem
w teren i 18 dokumentacyjnych) podmiotów korzystających ze środowiska zlokalizowanych na obszarze powiatu. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska były
podstawą do podjęcia działań mających na celu ich usunięcie.
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