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WPROWADZENIE
Podstawą do sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Niżańskiego znak:
BR.0022.1.61.2016.I, skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w sprawie przekazania informacji o stanie środowiska na obszarze powiatu niżańskiego.
Powiat niżański położony jest w północnej części województwa podkarpackiego. Od północy
i północnego wschodu graniczy z powiatem janowskim oraz biłgorajskim (województwo lubelskie),
od wschodu z powiatem leżajskim, od południa i południowego zachodu z rzeszowskim oraz kolbuszowskim, a od zachodu z powiatem stalowowolskim.
Powierzchnia powiatu wynosi 786 km2, co stanowi 4,4 % obszaru województwa podkarpackiego. Na terenie powiatu mieszka 67 178 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 86 mieszkańców na
1 km2. Administracyjnie na obszar powiatu niżańskiego składają się tereny 3 gmin miejsko-wiejskich:
Nisko, Rudnik nad Sanem i Ulanów oraz 4 gmin wiejskich: Harasiuki, Jarocin, Jeżowe i Krzeszów.
Podstawowe informacje o jednostkach administracyjnych powiatu niżańskiego przedstawia tab.1.
Tab. 1. Podstawowe dane o gminach powiatu niżańskiego - stan na dzień 31 grudnia 2015 r. [4]

Gmina

Powierzchnia
w km2

Nisko
miasto
wieś
Rudnik nad Sanem
miasto
wieś
Ulanów
miasto
wieś

142
61
81
79
37
42
119
8
111

Harasiuki
Jarocin
Jeżowe
Krzeszów
POWIAT NIŻAŃSKI

169
91
124
62
786

Ludność
na
1 km2
Gminy miejsko-wiejskie
22 422
157
15 423
253
6 999
86
10 242
130
6 784
185
3 458
82
8 451
71
1 430
174
7 021
63
Gminy wiejskie
6 186
37
5 430
60
10 186
82
4 261
68
67 178
86

ogółem

Lesistość
w%

Podmioty
gospodarki narodowej
w rejestrze REGON

51,1
59,5
44,8
49,1
52,5
46,2
39,8
43,7
39,5

1 756
1 363
393
658
519
139
421
124
297

52,3
40,6
30,4
7,5
41,5

275
281
498
256
4 145

Obszar powiatu niżańskiego znajduje się w Kotlinie Sandomierskiej i obejmuje fragmenty czterech mezoregionów: Doliny Dolnego Sanu, Płaskowyżu Kolbuszowskiego, Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Obniżenia Tanwi. Położony jest w dorzeczu górnej Wisły, a największą rzeką przepływającą
przez powiat jest San. Drugą co do wielkości rzeką jest Tanew uchodząca do Sanu w pobliżu Ulanowa.
Powiat niżański jest powiatem o charakterze rolniczo-przemysłowym ze znaczną przewagą rolnictwa. W gospodarstwach przeważa produkcja roślinna głównie zbóż i ziemniaków. Produkcja zwierzęca obejmuje głównie hodowlę trzody chlewnej i bydła.
Teren powiatu łączy gęsta sieć komunikacyjna, w skład której wchodzą dwie drogi krajowe:
nr 19 Rzeszów-Lublin-Białystok i nr 77 Nisko-Jarosław, linia kolejowa prowadząca przewozy pasażerskie i towarowe relacji Przeworsk- Rozwadów, przebiegająca tranzytem jednotorowa linia Hutniczo-Siarkowa relacji granica państwa z Ukrainą-Huta „Katowice”.
Obszary prawnie chronione na terenie powiatu niżańskiego obejmują jedynie 0,1 % powierzchni
powiatu tj. 10 użytków ekologicznych o powierzchni 13,5 ha. Na terenie powiatu ustanowiono również 55 pomników przyrody (najwięcej na terenie gminy Ulanów: 14, Rudnik nad Sanem: 13, Jeżowe:
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12 i Nisko: 10). Ponad 41 % powiatu to obszary leśne. Występują tu urozmaicone formy krajobrazowe
i przyrodnicze objęte programem ochrony przyrody Natura 2000: „Dolina Dolnego Sanu”
(PLH180020) i „Dolina dolnej Tanwi” (PLH060097). Ponadto fragment gminy Harasiuki wchodzi
w skład otuliny Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie.
Przedmiotem opracowania jest syntetyczna informacja o stanie środowiska w powiecie niżańskim w 2015 r. sporządzona na podstawie badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, będącego systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska. Uzupełnieniem badań realizowanych w ramach
PMŚ są informacje o gospodarce odpadami komunalnymi i przemysłowymi w regionie oraz o wynikach kontroli przeprowadzonych przez Inspektorat w 2015 r. w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.

1. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH
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 pięć
JCWP z terenu powiatu niżańskiego (rys. 1.1.), w których prowadzono badania w wyznaczonych
punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk):
1.
JCWP „San od Złotej do Rudni”; ppk San - Krzeszów,
2.
JCWP „Tanew od Łady do ujścia”; ppk Tanew - Wólka Tanewska,
3.
JCWP „Barcówka”; ppk Barcówka - Stalowa Wola,
4.
JCWP „Bukowa od Rakowej do ujścia”; ppk Bukowa - Chłopska Wola
5.
JCWP „San od Rudni do ujścia”; ppk San - Wrzawy.
W punktach pomiarowo-kontrolnych Tanew - Wólka Tanewska 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 na podstawie wyników 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 niżańskim);
2. obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu
gospodarczym oraz obszarach ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych na podstawie prze-

3

Stan środowiska na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r.

pisów 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” i PLH060097 „Dolina dolnej Tanwi”);
3. jednolitych częściach wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (nie
wyznaczono takich obszarów w powiecie niżańskim);
4. obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych oraz obszarach narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.

Rys. 1.1. Lokalizacja reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu niżańskiego, monitorowanych w latach 2011-2015 [3], [6], [8], [9], [10], [11]

Ocena stanu wód za rok 2015 została wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014) oraz na podstawie wytycznych GIOŚ.
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.
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
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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 niżańskiego 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 niżańskiego i objęte oceną za rok 2015 to:
1.
JCWP „San od Złotej do Rudni” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2015 r.);
2.
JCWP „Tanew od Łady do ujścia” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w latach 2012
i 2015);
3.
JCWP „Barcówka” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2013 r.);
4.
JCWP „Bukowa od Rakowej do ujścia” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2013 r.);
5.
JCWP „San od Rudni do ujścia” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w latach 2012
i 2015).
Ocena stanu wód za rok 2015 w jednolitych częściach wód rzecznych, monitorowanych na terenie powiatu niżańskiego w latach 2011-2015, przedstawia się następująco (rys. 1.2. i tab. 1.1.):
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Rys. .1.2. 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 niżańskiego, objętych
monitoringiem w latach 2011-2015 [3], [6], [8], [10], [11], [13]

JCWP „San od Złotej do Rudni” - elementy biologiczne (fitoplankton - IFPL - klasa II), elementy hydromorfologiczne - klasa II, wskaźniki fizykochemiczne - klasa II (wskaźnik decydujący:
odczyn pH), specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne - klasa I (badano wybrane
elementy: cynk i fenole lotne - indeks fenolowy), stan ekologiczny - DOBRY (wskaźniki decydujące:
fitoplankton, elementy hydromorfologiczne i odczyn pH), stan chemiczny - DOBRY (badano wybrane
elementy: trichlorometan (chloroform) i trichloroetylen), stan JCWP w obszarze chronionym - DOBRY (spełnione wymagania ogólne (dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny) i dodatkowe,
określone dla obszaru chronionego, wrażliwego na eutrofizację komunalną: nie stwierdzono eutrofizacji wód), stan JCWP - DOBRY.
JCWP osiągnęła dobry stan z uwagi na dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny oraz
z uwagi na dobry stan wód w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
JCWP „Tanew od Łady do ujścia” - elementy biologiczne (fitobentos - IO - klasa I, makrofity
- MIR - klasa II, ichtiofauna - wskaźnik EFI+ klasa I), elementy hydromorfologiczne - klasa II,
wskaźniki fizykochemiczne - klasa II (wskaźnik decydujący: ChZT-Mn), specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne - klasa II (wskaźniki decydujące: cynk i węglowodory ropopochodne
- indeks oleju mineralnego), stan ekologiczny - DOBRY (wskaźniki decydujące: makrofity, elementy
hydromorfologiczne, ChZT-Mn, cynk i węglowodory ropopochodne), stan chemiczny - DOBRY, stan

6

Stan środowiska na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r.

JCWP w obszarze chronionym - DOBRY (spełnione wymagania ogólne (dobry stan ekologiczny i
dobry stan chemiczny) dla wszystkich obszarów chronionych, to jest dla obszaru Natura 2000 „Dolina
dolnej Tanwi” i dla obszaru chronionego, wrażliwego na eutrofizację komunalną, ponadto spełnione
wymagania dodatkowe dla obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację komunalną - nie stwierdzono eutrofizacji), stan JCWP - DOBRY.
JCWP osiągnęła dobry stan z uwagi na dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny oraz
z uwagi na dobry stan wód w obszarach chronionych.
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 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 „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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Tab. 1.1. Zestawienie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych z terenu powiatu niżańskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2015: ocena za rok 2015[13]

/1

19

N

MD,
MOC

I

17

T

MO,
MOC

19

N

MO,
MOC

21

T

MD,
MOC

Tanew - Wólka
Tanewska
PL01S1601_1958
Barcówka - Stalowa
Wola
PL01S1601_1956
Bukowa - Chłopska
Wola
PL01S1601_1959
San - Wrzawy
PL01S1601_1955

DOBRY

TAK
[MOEU]

II

II

II

II

DOBRY

DOBRY

TAK
[N2000, MOEU]

III

III

II

PPD

II

UMIARKOWANY

II

II

II

II

DOBRY

III

II

II

Ichtiofauna (IBI_PL
/EFI+_PL)

DOBRY

Wskaźnik MZB

I

Makrobezkręgowce bentosowe
(MMI)

II

Klasa wskaźnika FLORA

II

Makrofity (MIR)

II

Fitobentos (IO)

Klasa elementów FCH-SZ

MO,
MOC

Fitoplankton (IFPL)

N

Klasa elementów FCH

5

Bukowa od Rakowej
do ujścia
PLRW200019229499
San od Rudni do
ujścia
PLRW20002122999

21

Klasa elementów HYMO

4

Barcówka
PLRW20001722929

San - Krzeszów
PL01S1601_3308

Klasa elementów BIOL

3

Program monitoringu

2

San od Złotej do
Rudni
PLRW20002122779
Tanew od Łady do
ujścia
PLRW20001922899

Typ abiotyczny

1

Nazwa i kod ocenianej jednolitej części
wód (JCWP)

Nazwa i kod
reprezentatywnego
punktu pomiarowo-kontrolnego
i/lub punktu
monitorowania
obszarów chronionych /1

Silnie zmieniona JCWP (T/N)

Lp.

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE

II

II

II

III

I

III

II

STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY JCWP

STAN CHEMICZNY
JCWP

w reprezentatywnym
punkcie pomiarowokontrolnym i/lub
punkcie monitorowania obszarów chronionych

w reprezentatywnym
punkcie pomiarowokontrolnym i/lub
punkcie monitorowania obszarów
chronionych

UMIARKOWANY

DOBRY

Ocena spełniania wymagań
ogólnych dla
obszarów
chronionych
(TAK/NIE)

Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla
obszarów
chronionych
(TAK/NIE)
[MOEU]

[N2000*, MOEU]

STAN JCWP
w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym
i/lub punkcie
monitorowania
obszarów chronionych

TAK
[MOEU]

DOBRY

DOBRY

TAK
[MOEU]

DOBRY

DOBRY

NIE
[MOEU]

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

TAK
[MOEU]

TAK
[MOEU]

NIE
[N2000, MOEU]

TAK
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych.

* - 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
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OBJAŚNIENIA:
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 stan 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
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2.

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.
W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Rzeszowie 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: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, 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. 2.1.-2.3.
Tab.2.1. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [19]

Zanieczyszczenie

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył PM10
Ołów w pyle PM10
Benzen

Dopuszczalna częstość przekraczania
dopuszczalnego poziomu w roku
kalendarzowym

jedna godzina
24 godziny
jedna godzina
rok kalendarzowy

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(g/m3)
350
125
200
40

24 godziny
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

50
40
0,5
5

35 razy
-

Okres uśredniania wyników

24 razy
3 razy
18 razy
-

Tab. 2.2. Kryteria obowiązujące dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia [19]

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/m 3)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30

29

29

28

27

26

26

25

Tab. 2.3. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [19]
Zanieczyszczenie
Arsen
Benzo(a)piren
Kadm
Nikiel
Ozon
1/

Okres uśredniani wyników pomiarów

Docelowy poziom substancji w powietrzu

rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

6 ng/m3
1 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3

8 godzin

120 µg/m3 1/

wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego
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Dopuszczana liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku
kalendarzowym
25 dni
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Na terenie powiatu niżańskiego WIOŚ
w Rzeszowie prowadzi pomiary jakości powietrza
atmosferycznego na stacji monitoringu zlokalizowanej w Nisku przy ul. Szklarniowej. W 2015 r. na stacji prowadzone były automatyczne pomiary dwutlenku siarki, tlenków azotu i tlenku węgla, pyłu PM10
i ozonu oraz manualne pomiary pyłu zawieszonego
PM10 i PM2,5 i benzo(a)pirenu w pyle PM10, a także
pasywne pomiary benzenu.
Ocena jakości powietrza na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. określona została w oparciu
Rys. 2.1. Automatyczna stacja monitoringu powietrza;
o wyniki pomiarów wykonanych na stacji monitorinNisko ul. Szklarniowa [7]
gu powietrza w Nisku oraz 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 i pracy pt. „Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2015” wykonanej na zlecenie
GIOŚ.
Stężenie średnioroczne dwutlenku siarki na stacji pomiarowej w Nisku w 2015 r. wyniosło
8,3 μg/m3. Nie odnotowano przekroczeń ustalonej dla dwutlenku siarki normy 1-godzinnej w Nisku.
Najwyższe stężenie jednogodzinne dwutlenku siarki odnotowane na stacji wyniosło 68,3 μg/m3 (20 %
normy). Maksymalne stężenie średniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze stężeń jednogodzinnych,
zmierzonych na stacji wyniosło 27,0 μg/m3 (22 % normy). Wyniki modelowania zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem siarki potwierdziły dotrzymanie obowiązujących norm dla tego zanieczyszczenia. Na terenie powiatu niżańskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku siarki w przedziale 2,6-7,6 μg/m3, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale
10,1-63,3 μg/m3 tj. 3-18 % wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki modelowania wykazały występowanie stężeń nie przekraczających 27,2 μg/m3 tj. 22 % wartości dopuszczalnej (rys. 2.2.-2.3.).

Rys. 2.2. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [13]

Rys. 2.3 Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na
terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [13]

Stężenie średnioroczne dwutlenki azotu na stacji pomiarowej wyniosło 13,1 μg/m3 i stanowiło
33 % normy. Dopuszczalne stężenie określone dla 1-godzinnych stężeń dwutlenku azotu, ustalone na
poziomie 200 μg/m3 nie zostało przekroczone. Maksymalne stężenie jednogodzinne stwierdzone na
stacji w Nisku wyniosło 93,0 μg/m3 (47 % normy). Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza
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dwutlenkiem azotu potwierdziły dotrzymanie obowiązujących norm dla tego zanieczyszczenia. Na
terenie powiatu niżańskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego
dwutlenku azotu w przedziale 3,1-13,7 μg/m3 tj. 8-34 %, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale
10,9-57,8 μg/m3 tj. 5-29% wartości dopuszczalnej (rys. 2.4.-2.5.).

Rys. 2.4. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na
terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [13]

Rys. 2.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [13]

Stężenie średnioroczne benzenu na stacji pomiarowej wyniosło 1,6 μg/m3 i stanowiło 32 % poziomu dopuszczalnego. Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzenem potwierdziły
dotrzymanie ustalonej dla tego zanieczyszczenia normy. Wartości stężeń średniorocznych benzenu nie
przekroczyły 0,3 μg/m3 tj. 6 % wartości dopuszczalnej (rys. 2.6.).

Rys. 2.6. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r.
- wyniki modelowania [1], [13]

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów)
utrzymywał się w regionie na niskim poziomie. Wyniki modelowania rozkładu stężeń średniorocznych metali ciężkich na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. wykazały występowanie wartości
w przedziale: arsen: 0,13-1,49 ng/m3 tj. 2-25 % poziomu docelowego, kadm: 0,05-0,5 ng/m3 tj. 1-10 %
poziomu docelowego, nikiel: 0,1-0,49 ng/m3 tj. 0,5-2,5% poziomu docelowego, ołów:
0,002-0,013 μg/m3 tj. 0,4-3 % poziomu dopuszczalnego (rys. 2.7.-2.10.).
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Rys. 2.7. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [13]

Rys. 2.8. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na terenie powiatu
niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [13]

Rys. 2.9. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na terenie powiatu
niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [13]

Rys. 2.10. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na terenie powiatu
niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [13]

Stężenie średnioroczne pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Nisku wyniosło 30,0 μg/m3 i stanowiło 75 % dopuszczalnej normy. Na obszarze powiatu niżańskiego nie stwierdzono przekroczenia
dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10. Wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10
określone w modelowaniu wykazały występowanie stężeń w przedziale 8,2-37,6 μg/m3 tj. 21-94 %
wartości dopuszczalnej (rys. 2.11.).
W 2015 r. na stacji pomiarowej w Nisku odnotowano 45 dni z przekroczeniem dobowego stężenia dopuszczalnego pyłu PM10 (przy dopuszczalnej liczbie dni z przekroczeniem nie większej niż
35 w ciągu roku). Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 wykazały występowanie na terenie powiatu niżańskiego do 81 dni ze stężeniem wyższym od 50 μg/m3. Wyznaczony na
podstawie modelowania obszar przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na
terenie powiatu wyniósł 7,6 km2 i swoim zasięgiem objął części obrębów ewidencyjnych: Nisko, Racławice (rys. 2.12.-2.13.).
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Rys. 2.11. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r.
- wyniki modelowania [1], [13]

Rys. 2.12. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego poziomu
dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu niżańskiego
w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [13]

Rys. 2.13. Obszar przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. wyniki modelowania [1], [13]

Średnioroczne stężenie pyłu PM2.5 na stacji pomiarowej wyniosło 23,0 μg/m3 i stanowiło 92 %
normy rocznej. Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 wykazały wystąpienie
na terenie powiatu niżańskiego średniorocznego stężenia pyłu PM2.5 w przedziale 6,7-30,9 μg/m3
tj. 27-124 % poziomu dopuszczalnego. Wyznaczony na podstawie modelowania obszar przekroczenia
średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 na terenie powiatu wyniósł 1 km2 i swoim
zasięgiem objął część obrębu ewidencyjnego Nisko (rys. 2.14.-2.15.).
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Rys. 2.14. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 na terenie
powiatu niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [13]

Rys. 2.15. Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu
PM2,5 na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [13]

Stężenie średnioroczne bezno(a)pirenu na stacji wyniosło 4,5 ng/m3 i stanowiło 450 % poziomu docelowego. Również wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wykazały występowanie na terenie powiatu obszarów przekroczenia obowiązującej dla tego zanieczyszczenia
normy. Wyniki modelowania wykazały występowanie na terenie powiatu stężenia średniorocznego
w przedziale 0,6-3,85 ng/m3 (60-385 % normy). Wyznaczone na podstawie modelowania obszary
przekroczenia wyniosły łącznie 36,5 km2 i swoim zasięgiem objęły częściowo obręby ewidencyjne:
Nisko, Racławice, Wolina, Zarzecze, Rudnik nad Sanem, Ulanów (rys. 2.16.- 2.17.).

Rys. 2.16. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle
PM10 na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [13]

Rys. 2.17. Obszar przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. -wyniki
modelowania [1], [13]

Obliczone maksymalne 8-godzinne kroczące stężenia tlenku węgla na stacji pomiarowej w Nisku nie przekraczały dopuszczalnej normy w żadnej dobie pomiarowej. Maksymalna wartość
8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła 1 945 µg/m3 (19 % normy). Wyniki modelowania potwierdziły dotrzymanie poziomu dopuszczalnego tlenku węgla w powiecie niżańskim. Wyniki modelowania wykazały, że maksymalna wartość 8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła od 419 do
2 486 µg/m3 tj. 4-25 % normy (rys. 2.18.).
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Rys. 2.18. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku węgla na terenie powiatu niżańskiego w 2015 r.
-wyniki modelowania [1], [13]

Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego wykazały, że w 2015 r. na terenie powiatu niżańskiego liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej wyniosła 25-33. 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 niżańskiego wyniosła14-20 (dopuszczalna
ilość 25). Nie został dotrzymany w 2015 r. poziom celu długoterminowego ozonu. Maksymalne wartości 8-godzinne ozonu wyniosły 157-168 g/m3 (131-140 % normy). Termin osiągnięcia celu długoterminowego ozonu określony został na 2020 r.

3. OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu niżańskiego badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadził w miejscowości Wólka Tanewska, gmina Ulanów (punkt pomiarowy zlokalizowany przy ul. Piaski 6).
Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (2007). 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 w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). 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 w miejscowości Wólka Tanewska nie wykazała
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomierzona wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego była niższa od wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]) - tab. 3.1.
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Tab. 3.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscowości Wólka Tanewska
w 2015 r. [13], [21]

Lp.

Współrzędne
punktu pomiarowego

Lokalizacja punktu pomiarowego
/data pomiaru

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

Dopuszczalna wartość
składowej elektrycznej
pola Ep [V/m]

Rok badań 2015
7,0
N 50.500028
Wólka Tanewska, ul. Piaski 6
1
0,2*
E 22.260750
/28.10.2015 r.
Ocena poziomów PEM: na monitorowanym terenie 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].

4.

GOSPODAROWANIE 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 zestawionych danych wynika, że w 2015 r. w powiecie niżańskim zebrano łącznie 8 014,3 Mg
odpadów komunalnych z gospodarstw domowych, co stanowiło ok. 2,2 % ogólnej ilości zebranych
tego typu odpadów w województwie; 5 325,6 Mg zmieszanych odpadów komunalnych zostało przekazanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów.
Na terenie powiatu niżańskiego zebrano selektywnie łącznie 2 688,7 Mg odpadów komunalnych. Największą ilość stanowiły opakowania ze szkła: 815,3 Mg, bioodpady: 800,3 Mg, odpady
z tworzyw sztucznych: 451,4 Mg oraz odpady z budowy i remontów: 173,1 Mg. W zebranych selektywnie odpadach 168,1 Mg stanowiły papier i tektura, 149,0 Mg odpady wielkogabarytowe, 56,0 Mg
zużyte opony. Pozostałe odpady to: metale: 50,3 Mg oraz zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne: 25,2 Mg (rys. 4.1.).
W regionie zlokalizowane jest jedno składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki, na terenie gminy Krzeszów.
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Rys. 4.1. Struktura wybranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie z obszaru powiatu niżańskiego w 2015 r. [12]

Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi w powiecie opierają się na danych
Głównego Urzędu Statystycznego. W 2015 r. na terenie powiatu niżańskiego wytworzono ogółem
16,2 tys. Mg odpadów przemysłowych, co stanowiło 0,7 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych
wytworzonych na terenie całego województwa. Wytworzone odpady przemysłowe przekazano w największej ilości innym odbiorcom (13,2 tys. Mg), 1,0 tys. Mg poddano odzyskowi, zaś 2,0 tys. Mg
unieszkodliwiono we własnym zakresie (termicznie).

5.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Ewidencja WIOŚ w Rzeszowie obejmuje 96 podmiotów, które mają wpływ na jakość środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu niżańskiego. W regionie funkcjonuje: jedna instalacja posiadająca pozwolenie zintegrowane (instalacja do wtórnego wytopu aluminium należąca do Armatoora
S.A. w Nisku), jedna stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (FHUP „Auto-West”
Turka Bogusław w Krzeszowie Dolnym), jedno czynne składowisko odpadów komunalnych w Krzeszowie, sześć oczyszczalni ścieków komunalnych. W powiecie funkcjonuje również jeden zakład,
który został zakwalifikowany do zakładów Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii
Przemysłowej (TRIOS Sp. z o. o w Gnojniku - Terminal Paliw w Łętowni) oraz cztery instalacje podlegające pod PRTR (Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń).
W 2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Delegatura w Tarnobrzegu przeprowadzili
20 kontroli terenowych, w tym 7 pozaplanowych. Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono na podstawie kontroli 10 zakładów (większość nieprawidłowości dotyczyła gospodarki odpadami). Ponadto w 2015 r. wykonano 13 kontroli opartych na analizie wyników badań przekazanych do
Wojewódzkiego Inspektoratu przez zakłady prowadzące działalność na terenie powiatu niżańskiego.
Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości były podstawą do podjęcia przez Wojewódzki
Inspektorat następujących działań:
- skierowano 8 zarządzeń pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek, w których zobowiązano podmioty do usunięcia stwierdzonych naruszeń;
- skierowano 11 wystąpień do innych organów administracji publicznej (4 do Marszałka Województwa Podkarpackiego, 2 do Starosty Niżańskiego i 5 do wójtów, burmistrzów);
- wymierzono 1 grzywnę w formie mandatu karnego na kwotę 300,00 zł;
- wydano 4 decyzje administracyjne wymierzające kary pieniężne (1 w wysokości 1 500 zł za prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów niezgodnie z posiadanym zezwoleniem i 3 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 niżańskiego ocenę stanu wód powierzchownych za rok 2015 wykonano
dla 4 JCWP, w tym 2 naturalnych i 2 silnie zmienionych. Ponadto w jednolitej części wód „Bukowa
od Rakowej o ujścia” wykonano ocenę stanu wód wyłącznie w punkcie monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywoływaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Stan/potencjał ekologiczny określony został dla 5 JCWP: w 3 naturalnych JCWP stwierdzono dobry stan ekologiczny, zaś w 2 silnie zmienionych JCWP stwierdzono umiarkowany potencjał
ekologiczny.
Stan chemiczny określony został w 3 JCWP, w tym w 2 naturalnych i 1 silnie zmienionej
JCWP. We wszystkich JCWP stwierdzono dobry stan chemiczny.
Monitoringiem obszarów chronionych objęto wszystkie monitorowane JCWP. Dla 5 JCWP
poddanych ocenie w zakresie spełniania wymagań dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywoływaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 2 JCWP nie spełniały
ww. wymagań. Zaś dla 2 JCWP poddanych ocenie w zakresie spełniania wymagań dla obszarów
chronionych ochrony siedlisk i gatunków NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu
wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 1 JCWP nie spełniała tych wymagań.
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, dopuszczalnego stężenia średniorocznego PM2,5 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 14 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 niżańskiego 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 2011 r.). Pomiary hałasu komunikacyjnego na
terenie powiatu niżańskiego w 2015 r. wykonane zostały przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad podczas przeprowadzonego Generalnego Pomiaru Ruchu. Pomiarami objęto odcinek drogi
krajowej Nr 19 Nisko-Jeżowe określając wskaźniki LAeqD i LAeqN (1 punkt pomiarowy). Wartość równoważnego poziomu hałasu LAeqD w punkcie pomiarowym wyniosła 69 dB, zaś LAeqN 65,1 dB. Wykonany pomiar hałasu drogowego wykazał, że przekroczone zostały dopuszczalne standardy akustyczne
w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Różnica pomiędzy hałasem pomierzonym, a poziomem
dopuszczalnych dla równoważnego poziomu dźwięku dla pory dnia wyniosła 4,0 dB, zaś dla pory
nocy 9,1 dB.
W 2015 r. z terenu powiatu zebrano łącznie 8 014,3 Mg odpadów komunalnych, co stanowiło
ok. 2,2 % ogólnej ilości zebranych tego typu odpadów w województwie; 5 325,6 Mg zmieszanych
odpadów komunalnych zostało przekazanych do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów. Selektywnie zebrano łącznie 2 688,7 Mg odpadów komunalnych. Wytworzono również ogółem
16,2 tys. Mg odpadów przemysłowych, co stanowiło 0,7 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych
powstałych na terenie województwa podkarpackiego.
W ramach działalności kontrolnej w 2015 r. przeprowadzono 33 kontrole (20 z wyjazdem
w teren i 13 dokumentacyjnych) podmiotów korzystających ze środowiska zlokalizowanych na obszarze powiatu. Ustalenia kontroli w 10 przypadkach wykazały nieprawidłowości w zakresie ochrony
środowiska. Stwierdzone podczas kontroli naruszenia były podstawą do podjęcia działań mających na
celu ich usunięcie.
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