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1.      WSTĘP 

Opracowanie niniejsze sporządzono na podstawie pisma Starosty Lubaczowskiego, znak: 

R.033.10.2017, z dnia 05.10.2017 r., skierowanego do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska, w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Lubaczowie informacji o stanie 

środowiska.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie województwa 

podkarpackiego zadania ustawowe Inspekcji Ochrony Środowiska, obejmujące badania jakości środo-

wiska oraz kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Informacje dotyczące aktualnego 

stanu i stopnia zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska pochodzą przede wszystkim 

z systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, tworzących Państwowy monitoring środowiska 

(PMŚ). Jego celem jest zwiększenie efektywności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zbiera-

nie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska oraz zmian w nim zachodzą-

cych.  

W opracowaniu przedstawiono informacje o jakości powietrza atmosferycznego, jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, promieniowaniu elektromagnetycznym. Zamieszczono także dane 

dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyniki przeprowadzonych przez Inspektorat kon-

troli w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.  

Powiat lubaczowski położony jest w północno – wschodniej części województwa podkarpackie-

go. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od północy z województwem lubelskim, natomiast od południa 

oraz zachodu z powiatami: jarosławskim i przeworskim. Zajmuje powierzchnię 1310 km2. Liczba 

mieszkańców powiatu lubaczowskiego kształtuje się na poziomie około 58 tys. Administracyjnie na 

obszar powiatu składają się tereny 8 gmin: miasta Lubaczów, miasta i gminy: Cieszanów, Oleszyce, 

Narol oraz gminy: Horyniec-Zdrój, Lubaczów, Stary Dzików, Wielkie Oczy. 

Ponad 47% powierzchni powiatu zajmują lasy, a wysoki wskaźnik lesistości umożliwia rozwój 

przetwórstwa drzewnego. Na ziemi lubaczowskiej występują zasoby surowców mineralnych i kopalin, 

głównie wysokokalorycznego gazu ziemnego w rejonie Lubaczowa oraz złóż siarki w Baszni Górnej.  

Pod względem geograficznym jest częścią dwóch makroregionów: Kotliny Sandomierskiej 

z mezoregionami Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Równiny Biłgorajskiej, a także Roztocza, obejmują-

cego mezoregiony Roztocza Wschodniego oraz Roztocza Środkowego. Płaskowyż Tarnogrodzki to 

płaskie obszary wyżyn, osiągających od 220 - 280 m n. p.m., a zbudowanych z ił mioceńskich, glinów 

i piasków czwartorzędowych oraz utworów pylastych typu lessów. Rzeźba terenu Równiny Biłgoraj-

skiej jest mało zróżnicowana. Dominują równiny tarasów akumulacyjnych. Monotonny krajobraz 

urozmaicają wały wydmowe długości kilku kilometrów i wysokości ok. 10 m. Wzdłuż południowej 

granicy Równiny płynie rzeka Tanew. Makroregion Roztocze tworzą głównie piaski oraz wapienie. Na 

terenie powiatu lubaczowskiego znajdują się najwyższe po stronie polskiej wzniesienia Roztocza: Wiel-

ki Dział – 390,4 m n.p.m. i Długi Goraj – 391,5 m n.p.m. Są to ostańce, pokryte piaszczystymi oraz 

wapiennymi osadami morza mioceńskiego z zaznaczonymi rozległymi dolinami, które pokrywa gruba 

warstwa piasków polodowcowych. 

W obrębie powiatu lubaczowskiego znajdują się: Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, Połu-

dnioworoztoczański Park Krajobrazowy, Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, Sieniawski 

Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Puszcza Solska” i „Roztocze” 

oraz Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Horyniec”, a także rezerwaty przyrody: „Sołokija”, „Jedlina”, 

„Minokąt”, „Bukowy Las”, „Źródła Tanwi”, „Kamienne”, „Moczary”. 

W Horyńcu – Zdroju położone jest jedno z czterech podkarpackich uzdrowisk, które w porówna-

niu do pozostałych o typie podgórskim, cechuje się nizinnym ukształtowaniem. W uzdrowisku leczni-

czo wykorzystuje się wody siarczkowe oraz borowinę. 
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Rys. 1.1. Podział administracyjny powiatu lubaczowskiego [1] 

2. POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Celem pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środo-

wiska (PMŚ) jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standar-

dów 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 wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie, które dla Zarządu Województwa Podkar-

packiego są źródłem informacji na temat jakości powietrza w regionie na potrzeby zarządzania jakością 

powietrza, w tym opracowywania lub aktualizacji Programów ochrony powietrza oraz monitorowania 

efektów wdrażania działań zawartych w tych Programach. 

Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Ocena w kryterium ochrony zdrowia ludzi obejmuje: dwu-

tlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył zawie-

szony o średnicy ziaren poniżej 10 µm (PM10), pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm 

(PM2.5), ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni), arsen (As), benzo(α)piren (B(a)P). Ocena w kryterium 

ochrony roślin obejmuje: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), ozon (O3).
 
 

Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2016 do-

stępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl/, w zakładce Infor-

mator klienta» Informacje o środowisku »Powietrze atmosferyczne. 

Wartości kryterialne dla substancji podlegających ocenie określone zostały w rozporządzeniu 

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012): tab. 2.1.-2.2. 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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     Tab. 2.1. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza - ochrona zdrowia [14] 

Nazwa substancji 
Okres uśredniania 

wyników 

Dopuszczalny 

poziom substancji 

w powietrzu 

(g/m3) 

Dopuszczalna częstość przekra-

czania dopuszczalnego poziomu  

w roku kalendarzowym 

Dwutlenek siarki 
jedna godzina 350 24 razy 

24 godziny 125 3 razy 

Dwutlenek azotu 
jedna godzina 200 18 razy 

rok kalendarzowy 40 nie dotyczy 

Pył zawieszony PM10 
24 godziny 50 35 razy 

rok kalendarzowy 40 nie dotyczy 

Pył zawieszony PM2,5 rok kalendarzowy 25 nie dotyczy 

Benzen rok kalendarzowy 5 nie dotyczy 

Ołów rok kalendarzowy 0,5 nie dotyczy 

         Tab. 2.2. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza - ochrona zdrowia [14] 

Nazwa substancji 
Okres uśredniania 

wyników pomiarów 

Docelowy poziom 

substancji w powietrzu 

(ng/m3) 

Dopuszczana liczba dni 

z przekroczeniami poziomu doce-

lowego w roku kalendarzowym 

Arsen rok kalendarzowy 6 ng/m3 nie dotyczy 

Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3 nie dotyczy 

Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3 nie dotyczy 

Nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m3 nie dotyczy 

Ozon osiem godzin 120 μg/m3* 25 dni 

*odnosi się również do poziomu celu długoterminowego 

 

Na terenie powiatu lubaczowskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza atmosfe-

rycznego. Stan powietrza określono na podstawie wyników modelowania zanieczyszczenia powietrza 

wykonanego na poziomie krajowym na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez 

firmę ATMOTERM S.A. Modelowanie objęło dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, pył zawieszony 

PM10, pył zawieszony PM2.5 i benzo(α)piren. Modelowanie wykonane zostało na podstawie danych 

o emisjach zanieczyszczeń do powietrza oraz danych meteorologicznych. Poprawność modelu zweryfi-

kowana została na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w województwie. 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu lubaczowskiego utrzy-

mywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczal-

nego stężenia średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego i dobowe-

go. Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średnio-

rocznego dwutlenku siarki w przedziale 1,7-6,2 µg/m3, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale  

12,8-53,3 µg/m3 tj. 3,7-15,2% wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki mo-

delowania wykazały występowanie stężeń w przedziale 8,6-29,0 µg/m3 tj. 6,9-23,2% wartości dopusz-

czalnej (rys.2.1.-2.3.). 
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Rys.2.1. Rozkład wartości 25 maksimum ze stężeń 1-godzinnych SO2 w powiecie lubaczowskim w 2016 r. - wyniki modelowania [7] 

 

Rys.2.2. Rozkład wartości 4 maksimum ze stężeń dobowych SO2 w powiecie lubaczowskim w 2016 r. – wyniki modelowania [7] 



Stan środowiska w powiecie lubaczowskim w 2016 roku 

6 

 

 

Rys.2.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w powiecie lubaczowskim w 2016 r. - wyniki modelowania  [7] 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu na terenie powiatu lubaczowskiego utrzy-

mywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczal-

nego stężenia średniorocznego dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na tere-

nie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego 

dwutlenku azotu w przedziale 4,2-9,4 µg/m3 (10,5-23,5% poziomu dopuszczalnego), zaś stężenia  

1-godzinnego w przedziale 27,4-66,6 µg/m3 tj. 13,7-33,3% wartości dopuszczalnej (rys.2.4-2.5). 

 

Rys.2.4. Rozkład wartości 19 max ze stężeń 1-godzinnych NO2 w powiecie lubaczowskim w 2016 r. - wyniki modelowania [7] 
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Rys.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych NO2 w powiecie lubaczowskim w 2016 r. – wyniki modelowania [7] 

Na obszarze powiatu lubaczowskiego został dotrzymany zarówno średnioroczny poziom dopusz-

czalny pyłu PM10, jak i dopuszczalna liczba przekroczeń dobowych. Wartości stężeń średniorocznych 

pyłu PM10 określone w modelowaniu zawierały się w przedziale 16,5-28,1 µg/m3 (41,2-70,2% poziomu 

dopuszczalnego) - rys.2.6. W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 określono wartość 36 max. wskazu-

jącą wystąpienie ponad 35 dni w ciągu roku ze stężeniem dobowym pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. 

Na terenie powiatu lubaczowskiego wartość 36 max. ze stężeń dobowych pyłu PM10 zawierała się 

w przedziale 26,8-48,8 μg/m3, co wskazuje, że dobowy poziom dopuszczalny został dotrzymany 

(rys.2.7). 

 
Rys.2.6. Rozkład średniorocznych stężeń pyłu PM10 w powiecie lubaczowskim w 2016 r. - wyniki modelowania [7] 
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Rys.2.7. Wartość 36 max. ze stężeń dobowych pyłu PM10 w powiecie lubaczowskim w 2016 r. – wyniki modelowania [7] 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały wystę-

powanie stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 w przedziale 13,6-24,1 μg/m3 tj. 23-81% wartości do-

puszczalnej (rys.2.8.). Najwyższe stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 wskazane zostały w Lubaczowie. 

 

Rys.2.8. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w powiecie lubaczowskim w 2016 r. - wyniki modelowania  (źródło:[7]) 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(α)pirenem wykazały występowanie na 

terenie powiatu lubaczowskiego obszarów przekroczeń obowiązującego dla benzo(α)pirenu poziomu 
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docelowego. Stężenia średnioroczne benzo(α)pirenu w pyle PM10 zawierały się w przedziale  

0,9-4,4 ng/m3 (90-440 % normy).  

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE, przekroczenia normy ja-

kości powietrza występują wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po zao-

krągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką podana jest norma, przekracza wartość normowaną. Po-

ziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3. Jeżeli stężenie średnioroczne b(a)p wynosi 

1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. wytycznymi otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m3 (co jest przekro-

czeniem normy), jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wynosi 1,49 ng/m3 to otrzymany wynik 

zaokrągla się do 1 ng/m3 (co nie jest przekroczeniem normy). Zgodnie z ww. wytycznymi obszary prze-

kroczeń na terenie powiatu objęły swoim zasięgiem częściowo wszystkie gminy wchodzące w jego 

skład. 

 

Rys.2.9. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(α)pirenu w pyle PM10 w powiecie lubaczowskim w 2016 r. - wyniki modelowa-

nia [7] 

Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby oceny jakości powietrza zarów-

no dla 2016 r., jak i dla trzech lat (2014-2016) nie wykazały na obszarze powiatu lubaczowskiego prze-

kroczenia dopuszczalnej liczby dni z maksymalną 8-godzinną średnią kroczącą wyższą od 120 μg/m3. 

3.  WODY POWIERZCHNIOWE 

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych realizowane są w ramach systemu Państwowego 

monitoringu środowiska. W 2016 r. badania wykonane zostały na podstawie Programu Państwowego 

Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2016-2020, opracowanego przez Woje-

wódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie i zatwierdzonego przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. 

Badania monitoringowe prowadzone są w wyznaczonych jednolitych częściach wód powierzch-

niowych (JCWP). Jednolitą część wód może tworzyć jeden lub więcej cieków (rzek, potoków). W wy-
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niku przeglądu zmian i warunków hydromorfologicznych wyróżniono jednolite części wód powierzch-

niowych naturalne, silnie zmienione i sztuczne. 

W 2016 r. badania monitoringowe wód na obszarze powiatu lubaczowskiego zostały wykonane 

w 3 jednolitych częściach wód powierzchniowych, których zlewnie w całości lub w części znajdują się 

w granicach administracyjnych powiatu. Badaniami objęto następujące cieki: Sołotwa, Lubaczówka, 

Różaniec. 

Badania wód zostały zrealizowane w ramach trzech programów: monitoringu diagnostycznego, 

monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych. Zakres i częstotliwość badań wykona-

nych w poszczególnych rodzajach monitoringu były zróżnicowane. W dwóch punktach pomiarowo-

kontrolnych, z uwagi na przynależność jednolitej części wód do kilku obszarów chronionych, zostało 

zrealizowanych kilka programów pomiarowych.  

Monitoring diagnostyczny prowadzony jest przede wszystkim w celu dokonania oceny długoter-

minowych zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Zakres monitoringu diagnostyczne-

go jest szeroki i obejmuje: elementy biologiczne, wskaźniki fizykochemiczne i chemiczne (w tym sub-

stancje priorytetowe w polityce wodnej). W jednolitych częściach wód objętych monitoringiem diagno-

stycznym program badań realizowany jest nie rzadziej niż co 6 lat. W 2016 r. na obszarze powiatu luba-

czowskiego program monitoringu diagnostycznego do oceny stanu jednolitych części wód powierzch-

niowych (JCWP) został wykonany w 2 reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych (Sołotwa 

– Basznia Górna, Różaniec - Nowy Lubliniec). Program monitoringu diagnostycznego został wykonany 

w 1 punkcie monitorowania obszarów ochrony Natura 2000. 

Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone do zagrożo-

nych nieosiągnięciem dobrego stanu oraz śledzenie zmian stanu wód, wynikających z podjętych pro-

gramów działań naprawczych. Program monitoringu operacyjnego zawiera wybrane elementy biolo-

giczne najbardziej wrażliwe na presję, której badana jednolita część wód jest poddana i podstawowe 

wskaźniki fizykochemiczne. Oznaczane są także wybrane wskaźniki chemiczne z grupy substancji nie-

bezpiecznych, jeśli występują w wodach lub których źródła znajdują się w badanej zlewni i mogą sta-

nowić zagrożenie dla środowiska wodnego. W 2016 r. na obszarze powiatu lubaczowskiego program 

monitoringu operacyjnego do oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych został zrealizowa-

ny w 3 reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych, z czego w 1 punkcie pomiarowo-

kontrolnym zostały oznaczone tylko wskaźniki chemiczne z grupy substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego.  

W 2016 r. na obszarze powiatu lubaczowskiego monitoring obszarów chronionych prowadzony 

był w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych. Badaniami objęto jednolitą część wód (JCWP Różaniec) 

położoną na obszarach sieci Natura 2000, której stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych 

oraz 2 jednolite części wód zagrożone eutrofizacją wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych (JCWP: Sołotwa do Glinianki, Różaniec). 

Na obszarze województwa podkarpackiego nie wyznaczono obszarów chronionych narażonych 

na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie sporządził klasyfikację stanu i po-

tencjału ekologicznego oraz klasyfikację stanu chemicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych repre-

zentatywnych dla JCWP badanych w 2016 r. oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych w punktach 

monitorowania obszarów chronionych, dla których wymagania te zostały określone. Podczas weryfika-

cji rocznego zbioru danych monitoringowych i sporządzania klasyfikacji i ocen korzystano także 

z „Wytycznych dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do przeprowadzenia oceny stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz oceny spełnienia dodatkowych wymagań dla wód sta-

nowiących obszary chronione” opracowanych w 2017 r. w GIOŚ i zatwierdzonych przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska. 
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W niniejszym opracowaniu prezentowane są wyniki wstępnej klasyfikacji stanu ekologicznego 

i stanu chemicznego oraz oceny spełniania wymagań dla obszarów chronionych w punktach pomiaro-

wo-kontrolnych położonych w jednolitych częściach wód powierzchniowych objętych monitoringiem 

w obszarze powiatu lubaczowskiego w 2016 r. (tab. 3.1.). 

Wyniki kompleksowej oceny stanu wód w jednolitych częściach wód objętych monitoringiem za 

2016 r., po uzyskaniu akceptacji GIOŚ, zostaną zamieszczone na stronie internetowej WIOŚ w Rze-

szowie: https://wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/jakosc-wod-w-rzekach/. 

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych w reprezentatywnych punktach po-

miarowo-kontrolnych został określony na podstawie badań elementów biologicznych, które charaktery-

zują występowanie w wodach różnych zespołów organizmów oraz wspierających elementów fizyko-

chemicznych. Na obszarze powiatu lubaczowskiego w 2 badanych punktach stwierdzono stan ekolo-

giczny umiarkowany (Sołotwa – Basznia Górna, Różaniec – Nowy Lubliniec). 

Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określany jest na podstawie wyników badań sub-

stancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, wykonanych w reprezentatywnych punk-

tach pomiarowo-kontrolnych, w odniesieniu do środowiskowych norm jakości określonych 

w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2016). Stan chemiczny określono 

w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych. Dobry stan chemiczny stwierdzono w 2 punktach pomiarowo-

kontrolnych (Lubaczówka – Szczutków, Różaniec – Nowy Lubliniec). 

W punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych, dla których ustalono 

wymagania dodatkowe dla dobrego stanu wód, dokonano oceny spełniania tych wymagań. 

Ocena wskaźników eutrofizacji wykonana w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu ob-

szarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunal-

nych, położonych na obszarze powiatu lubaczowskiego, wykazała w punkcie Sołotwa – Basznia Górna 

występowanie eutrofizacji, natomiast w punkcie Różaniec – Nowy Lubliniec jej brak. 

Dla jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach ochrony siedlisk i ga-

tunków Natura 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 

ochronie, nie określono wymagań dodatkowych na potrzeby oceny stanu wód. Zgodnie z rozporządze-

niem w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (2016) przyjmuje się, że wymagania dla tych obszarów są 

spełnione, jeżeli klasyfikacja wód wykonana w punkcie monitorowania tych obszarów wskazuje na co 

najmniej dobry stan/potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. 

W 2016 r. badania wykonano w 1 punkcie (Różaniec – Nowy Lubliniec) położonym w obszarze 

ochrony Natura 2000 - PLB060008 „Puszcza Solska”. Dla obszaru nie określono wymagań dodatko-

wych, dla potrzeb klasyfikacji elementów oceny w tym obszarze przyjęto wymagania ogólne dla dobre-

go stanu – wymagania w zakresie stanu ekologicznego niespełnione – stan ekologiczny umiarkowany.   

Ocena spełnienia wymagań dla omawianych obszarów chronionych zostanie zamieszczona na stro-

nie internetowej WIOŚ w Rzeszowie, po uzyskaniu akceptacji GIOŚ dla wyników kompleksowej oceny 

stanu wód w jednolitych częściach wód objętych monitoringiem w województwie podkarpackim 

w 2016 r. 
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Tab.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, stanu chemicznego i oceny spełnienia wymagań dodatkowych w punktach pomiarowo-kontrolnych w JCWP badanych w 2016r. na obszarze powiatu luba-

czowskiego [6] 
 

Lp. 

Nazwa i kod  

reprezentatywnego punktu 

pomiarowo-kontrolnego [R] 

lub punktu monitorowania 

obszarów chronionych MOC 

/1 

Nazwa i kod 

jednolitej części wód (JCWP) 
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Klasyfikacja elementów jakości wód 
STAN / POTEN-

CJAŁ EKOLO-
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punkcie pomiaro-

wo-kontrolnym [R] 

/ punkcie monito-

rowania obszarów 

chronionych 

STAN CHE-

MICZNY 

w reprezentatyw-

nym punkcie 

pomiarowo-

kontrolnym [R]/ 

punkcie monito-

rowania obszarów 

chronionych  

Ocena spełniania 

wymagań dodat-

kowych dla obsza-

rów chronionych 

MOEU/2 w punkcie 
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obszarów chronio-
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OBSZAR DORZECZA WISŁY 

Region wodny Górnej Wisły 

Zlewnia 225. San od Wiaru do Wisłoka 

1 
Sołotwa -– Basznia Górna [R] 

PL01S1601_3246 
Sołotwa do Glinianki 

PLRW2000162256469 
16 NAT 

MD, MO, 

MOC 
 III II II III PSD II UMIARKOWANY PSD 

NIE 

[MOEU] 

2 
Lubaczówka - Szczutków [R] 

PL01S1601_1948 

Lubaczówka od granicy państwa z 

Sołotwą od Glinianki do Łukawca 

PLRW200019225659 

19 NAT MO         DOBRY  

Zlewnia 228. Tanew 

3 
Różaniec - Nowy Lubliniec [R] 

PL01S1601_3670 

Różaniec 

PLRW2000172282729 
17 NAT 

MD, MO, 

MOC 
 II II III III PSD II UMIARKOWANY DOBRY 

TAK 

[MOEU] 
 

/1 Punkty reprezentatywne [R] MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych,  
/2 Wymagania dodatkowe określone dla obszarów MOEU w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2016). 

 
 

Klasa elementów fizykochemicznych wraz ze specyficznymi zanieczyszczeniami  

syntetycznymi i niesyntetycznymi 

 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:    

PSD / PPD poniżej stanu dobrego / potencjału dobrego  

Program monitoringu 

MD – monitoring diagnostyczny  

MO – monitoring operacyjny 

MOC – monitoring obszarów chronionych 

 

     

stan ekologiczny 

(JCWP naturalne) 
STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY 

potencjał ekologiczny                       

(JCWP silnie zmienione) 

 
 

 BARDZO DOBRY stan bardzo dobry / potencjał maksymalny MAKSYMALNY  IFPL wskaźnik fitoplanktonowy  Monitoring obszarów chronionych 

DOBRY stan / potencjał dobry DOBRY  IO Multimetryczny Indeks Okrzemkowy  

MOEU 

obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych 

UMIARKOWANY stan / potencjał umiarkowany UMIARKOWANY  MIR Makrofitowy Indeks Rzeczny  

SŁABY stan / potencjał słaby SŁABY 
 

MMI 
wskaźnik makrobezkręgowców bentoso-

wych 
 

ZŁY stan / potencjał zły ZŁY  Klasa elementów BIOL klasa elementów biologicznych  

STAN CHEMICZNY 
 

Klasa elementów FCH 
klasa elementów fizykochemicznych  

(gr. 3.1-3.5) 
   

DOBRY stan dobry  
Klasa elementów FCH-SZ 

klasa elementów fizykochemicznych - 

specyficzne zanieczyszczenia  syntetyczne i 

niesyntetyczne (gr. 3.6) 

 
  

PSD poniżej stanu dobrego   
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4.  WODY PODZIEMNE 

Monitoring jakości wód podziemnych, stanowiący podsystem Państwowego monitoringu środo-

wiska, obejmuje badania wód podziemnych w zakresie stanu chemicznego. Ich realizacją, na zlecenie 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, zajmuje się Państwowy Instytut Geologiczny – Państwo-

wy Instytut Badawczy (PIG-PIB), będący z mocy ustawy Prawo wodne (2001) państwową służbą hy-

drogeologiczną zobowiązaną do wykonywania badań oraz oceny stanu wód podziemnych. 

Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód podziemnych (JCWPd), które bada się cy-

klicznie celem określenia ich stanu ilościowego i stanu chemicznego w zakresie monitoringu diagno-

stycznego oraz monitoringu operacyjnego. Monitoring diagnostyczny przeprowadza się raz na trzy lata, 

a w okresach pomiędzy monitoringiem diagnostycznym wykonuje się badania monitoringu operacyjne-

go, obejmującego jednolite części, zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu. 

Oceny stanu chemicznego wód podziemnych dokonuje się na podstawie wyników badań fizyko-

chemicznych w odniesieniu do punktów pomiarowych poprzez określenie klasy jakości i w odniesieniu 

do jednolitych części wód podziemnych, dla których poza stanem chemicznym, przeprowadza się także 

ocenę stanu ilościowego. Ocena stanu ilościowego wód podziemnych wskazuje na dostępne zasoby wód 

podziemnych jednolitej części wód podziemnych oraz położenie ich zwierciadeł. 

Zgodnie z podziałem obszaru Polski na 172 jednolite części wód podziemnych (JCWPd) w grani-

cach administracyjnych województwa podkarpackiego znajduje się (w całości lub w części) 14 JCWPd, 

które występują w obszarze dorzecza Wisły. Powiat lubaczowski zlokalizowany jest w obrębie 

3 JCWPd: Nr 120 (kod JCWPd: PLGW2000120), Nr 121 (kod JCWPd: PLGW2000121), Nr 136 (kod 

JCWPd: PLGW2000136). W 2016 r. w ramach monitoringu diagnostycznego, pobrano próbki i wyko-

nano badania jakości wody podziemnej w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych w miejscowo-

ściach: Dębiny, Werchrata, Basznia Dolna. Analizę elementów fizykochemicznych próbek wody wyko-

nało Centralne Laboratorium Chemiczne PIG-PIB. 

Podstawę oceny stanu chemicznego wód podziemnych stanowiło rozporządzenie w sprawie kry-

teriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (2015). Rozporządzenie wymienia 

następujące klasy jakości wód: klasa I – wody bardzo dobrej jakości, klasa II – wody dobrej jakości, 

klasa III – wody zadowalającej jakości, klasa IV – wody niezadowalającej jakości, klasa V – wody złej 

jakości, oraz dwa stany chemiczne wód: stan dobry (klasy I, II, III), stan słaby (klasy IV i V). 

Przeprowadzone analizy wykazały, że badane wody w każdym z trzech punktów pomiarowych 

spełniają warunki dobrego stanu chemicznego wód (klasa II i III). Klasę II stwierdzono w dwóch punk-

tach: Basznia Dolna (1373), Werchrata (1880), natomiast klasę III w punkcie Dębiny (1375): tab.4.1. 

Tab. 4.1. Charakterystyka punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych oraz klasyfikacja 

wód w punktach pomiarowych w 2016 r. [2] 

Numer 

pkt 

PUWG 1992 X  

Gmina Miejscowość 
Numer 

JCWPd 

Zwierciadło 

wody 

Wskaźnik  

w III klasie jako-

ści 

Klasa 

jakości  

w punkcie 
PUWG 1992 Y 

1375 
809636,59 Narol  

(gm. miejsko-

wiejska) 

Dębiny 120 swobodne azotany, wapń III 
280605,09 

1880 
817638,93 Horyniec-Zdrój  

(gm. wiejska)  
Werchrata 121 napięte 

 

II 
275949,98 

1373 
802556,14 Lubaczów  

(gm. wiejska) 

Basznia 

Dolna 
136 swobodne żelazo II 

264747,31 

 

Kolejna (czwarta) kompleksowa ocena stanu jednolitych części wód podziemnych zostanie 

opracowana w 2017 r., do sporządzenia której posłużą wyniki monitoringu diagnostycznego z 2016 r. 
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Rys.4.1. Jakość wód podziemnych w punktach pomiarowych monitoringu, powiat lubaczowski, 2016r.  [1], [2], [3] 

5.  POLE ELEKTROMAGNETYCZNE  

W 2016 r. WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu lubaczowskiego badania poziomów pól elek-

tromagnetycznych przeprowadził w miejscowości Horyniec-Zdrój (punkt pomiarowy ul. Zdrojowa 1).  

Pomiary poziomów pół elektromagnetycznych prowadzone były zgodnie z rozporządzeniem 

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku (2007). 

Podstawę prawną oceny poziomów pól elektromagnetycznych stanowi rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania do-

trzymania tych poziomów (2003). Rozporządzenie określa wartość dopuszczalną składowej elektrycznej 

pola w miejscach dostępnych dla ludności, która dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla często-

tliwości od 300 MHz do 300 GHz, wynosi 7 [V/m]. 

Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych na obszarze miejscowości Horyniec-Zdrój nie 

wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomierzo-

na wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep (wartość charakteryzująca oddziały-

wanie pól elektromagnetycznych) była niższa od wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej 

(<0,4 [V/m]). 

Tab.5.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych, powiat lubaczowski 2016 r. [6] 

Lp. 

Lokalizacja 

punktu pomia-

rowego 

Współrzędne geograficzne 

punktu pomiarowego 
Data wykona-

nia pomiarów 

Poziom pola elektro-

magnetycznego (war-

tość składowej elek-

trycznej pola Ep) 

[V/m] 

Wartość 

niepewności 

pomiarów 

[V/m] 

Dopuszczalna 

wartość składo-

wej elektrycznej 

pola Ep [V/m] długość szerokość 

1. Horyniec-Zdrój,  

ul. Zdrojowa 1 23°21'41.4" 50°11'25.8" 21.07.2016 0,2* ** 7 

*Wartości zmierzone poniżej dolnego progu oznaczalności sondy (<0,4 [V/m] - zapisane jako 0,2). 

**W przypadku wyników o wartościach poniżej wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej, wartości niepewności nie oblicza się. 
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6.  GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Odpady komunalne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach (2012), są to odpady po-

wstające 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 domo-

wych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zo-

stały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwo-

ści. 

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na obszarze powiatu lubaczowskiego są 

gospodarstwa domowe, obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej. 

Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze powiatu lubaczowskiego, pre-

zentowane w niniejszym rozdziale, zostały opracowane na podstawie sprawozdań z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r., sporządzonych przez wój-

tów/burmistrzów przekazanych do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego 

(stan na dzień 15.07.2017 r.). 

W 2016 r. na obszarze powiatu lubaczowskiego odebrano i zebrano ogółem 9 132,322 Mg odpa-

dów komunalnych. W całym strumieniu odpadów komunalnych dominowały odpady zmieszane (niese-

gregowane) – 6 243,404 Mg, stanowiące 68,4% masy ogółu – rys.6.1 i 6.2. 

Najwięcej odpadów komunalnych zebrano i odebrano z terenu miasta Lubaczowa (38,1 %) i ob-

szaru gmin: Oleszyce (14,9 %), Narol (14,0 %). 

Wszystkie odpady niesegregowane (zmieszane) zostały przekazane do Instalacji Mechaniczno-

Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Młynach (PUK EMPOL Sp. z o. o. w Tylmanowej) będącej 

Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Wschodniego 

w województwie podkarpackim. 

Selektywnie zebrano 2 888,918 Mg odpadów. Największy udział w ilości odpadów wysegrego-

wanych stanowiły: odpady szkła (26,4%), odpady tworzyw sztucznych (25,3%), odpady wielkogabary-

towe (17,6%), odpady ulegające biodegradacji (15,4%). 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

m.Lubaczów

Cieszanów

Narol

Oleszyce

Horyniec-Zdrój

Lubaczów

Stary Dzików
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Zmieszane odpady komunalne [Mg] Odpady komunalne ogółem [Mg]

 
Rys.6.1. Ilość odpadów komunalnych z terenu gmin powiatu lubaczowskiego, 2016r. [4] 
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Rys.6.2. Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych na obszarze powiatu lubaczowskiego w 2016 r. w podziale na 

gminy [1], [4] 

Na obszarze powiatu lubaczowskiego funkcjonowało 5 punktów selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych (PSZOK), w których zebrano 370,097 Mg odpadów. 

W 2016 r. na obszarze powiatu lubaczowskiego funkcjonowało dwa składowiska odpadów in-

nych niż niebezpieczne i obojętne (w miejscowościach: Futory, Narol), na których zdeponowano 

496,437 Mg odpadów. 

7.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie na terenie powiatu lubaczowskiego znajduje się 229 zakładów.  

W obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska „Systemie Kontroli” podmioty podzielono 

na pięć kategorii wg kryterium ryzyka związanego ze środowiskiem. Zakłady na terenie powiatu luba-

czowskiego zakwalifikowano do następujących kategorii:  

 Kategoria I (ryzyko najwyższe, kontrola co roku) – brak podmiotów, 

 Kategoria II (ryzyko wysokie, kontrola co dwa lata lub rzadziej) – 7 podmiotów, 

 Kategoria III (ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej) – 21 podmiotów, 

 Kategoria IV (ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej) – 114 podmiotów, 

 Kategoria V (pozostałe instalacje nie objęte systemem planowania rocznego) – 87 podmiotów. 

W 2016 r. przeprowadzono 21 kontroli w zakładach działających na terenie powiatu lubaczow-

skiego, w tym 19 kontroli planowych i 2 kontrole pozaplanowe – z czego 1 kontrola na wniosek pod-

miotu celem wydania zaświadczenia o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz 

1 kontrola na wniosek Starosty Powiatu Lubaczowskiego. 

Na podstawie ustaleń kontroli dokonywana jest klasyfikacja naruszenia do jednej z dwóch okre-

ślonych kategorii: 
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 Kategoria 1 (m.in. brak lub nierzetelne prowadzenie ewidencji lub sprawozdawczości, brak lub 

naruszenie warunków zgłoszenia, brak wpisów do rejestrów),  

 Kategoria 2 (m.in. brak wymaganej decyzji lub zgłoszenia określających warunki korzystania ze 

środowiska, naruszenie warunków decyzji lub zgłoszenia mających istotny wpływ na środowisko, inne 

przypadki stwarzające zagrożenia lub zanieczyszczenia środowiska). 

Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono 8 naruszeń wymagań ochrony środowiska, 

w tym 4 naruszenia 1 kategorii i 4 naruszenia 2 kategorii. 

Stwierdzono następujące naruszenia: 

 brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych do rowu meliora-

cyjnego, 

 nieterminowe wprowadzenie lub niewprowadzenie do Krajowego Ośrodka Bilansowania 

i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) informacji o emisjach gazów cieplarnianych i innych substan-

cji, 

 nieterminowe przedłożenie lub nieprzedłożenie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbior-

czego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz 

o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów, 

 nie dokonanie zgłoszenia organowi ochrony środowiska instalacji do przechowywania zboża, 

 brak rejestru ilości wytwarzanej gnojowicy, 

 brak pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, 

 nie dokonanie zgłoszenia organowi ochrony środowiska eksploatacji instalacji energetycznego 

spalania paliw, 

 nie wywiązywanie się z obowiązku dotyczącego składania sprawozdań z wykonania prac rekulty-

wacyjnych, określonych w harmonogramie działań związanych z rekultywacją składowiska odpa-

dów, 

 nieterminowe przekazanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska raportu 

z monitoringu składowiska odpadów.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były podstawą do podjęcia przez WIOŚ w Rze-

szowie następujących działań: 

 skierowano 8 zarządzeń pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek, 

 nałożono 1 karę grzywny w postaci mandatu, 

 zastosowano 5 pouczeń, 

 skierowano 1 wystąpienie do Marszałka Województwa Podkarpackiego, oraz 1 wystąpienie do 

Starosty Lubaczowskiego celem podjęcia działań w ramach posiadanych kompetencji, 

 wydano 1 decyzję administracyjną wymierzającą karę pieniężną na podstawie art. 200 ustawy 

o odpadach dotyczących sporządzania i przedłożenia w ustawowym terminie Marszałkowi Woje-

wództwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, 

o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 

i unieszkodliwiania tych odpadów. 

Przeprowadzono również 49 kontroli opartych na analizie wyników badań automonitoringowych 

przesyłanych przez zakłady prowadzące działalność na terenie powiatu lubaczowskiego. W wyniku 

kontroli stwierdzono 1 naruszenie, polegające na nieterminowym przekazaniu wojewódzkiemu inspek-

torowi ochrony środowiska raportu z monitoringu składowiska odpadów. W związku z tym, w piśmie 

do Burmistrza Lubaczowa pouczono o terminowym przesyłaniu wyników monitoringu. 
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Ponadto przeprowadzono 51 kontroli opartych na analizie dokumentacji z wyłączeniem badań au-

tomonitoringowych podczas których stwierdzono 25 naruszeń co skutkowało wydaniem przez Podkar-

packiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 25 decyzji administracyjnych wymierzają-

cych kary pieniężne - na podstawie art. 200 ustawy o odpadach dotyczących sporządzania 

i przedłożenia w ustawowym terminie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorczego zesta-

wienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 

i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2016 r. realizował zadania kon-

trolne, w ramach wojewódzkiego cyklu kontrolnego, dotyczącego przestrzegania wymagań ochrony 

środowiska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej. Zakres kon-

troli podmiotów obejmował sprawdzenie przestrzegania decyzji administracyjnych i przepisów ochrony 

środowiska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej.  

Działaniami kontrolnymi objęto: podmioty korzystające ze środowiska, prowadzące działalność 

oddziałującą na środowisko w strefach ochrony uzdrowiskowej A, B i C, podmioty korzystające ze śro-

dowiska zobowiązane do wywiązywania się z obowiązków nałożonych ustawą o lecznictwie uzdrowi-

skowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (gminy 

i zakłady komunalne działające na obszarach ochrony uzdrowiskowej). 

W ramach realizacji cyklu kontrolnego przeprowadzono kontrole przestrzegania przepisów 

w zakresie ochrony środowiska w 5 podmiotach prowadzących działalność na terenie obszaru ochrony 

uzdrowiskowej Uzdrowiska Horyniec-Zdrój:  

 Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, 

 Gmina Horyniec-Zdrój – Składowisko odpadów w Horyńcu-Zdroju, 

 Gmina Horyniec-Zdrój, 

 Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju – Ujęcie wody Horyniec-Zdrój, 

 Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Horyńcu-Zdroju – Oczyszczalnia ścieków w Podemszczyźnie. 

W ramach realizacji ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, dotyczącego przestrzegania przepisów 

znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wo-

jewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2016 r. przeprowadził kontrolę Gminy Ho-

ryniec-Zdrój. 

Cykl miał na celu ocenę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz wy-

pełniania przez gminy obowiązków jakie wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. W Gminie Horyniec-Zdrój nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokonał weryfikacji sprawozdań 

przesyłanych przez gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 

2016 r. Weryfikację przeprowadzono pod kątem terminowości przesyłanych sprawozdań oraz pod ką-

tem realizacji obowiązków określonych w art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach.  

Jednym z głównych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie 

we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegają-

cych biodegradacji kierowanych do składowania oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpa-

dów zebranych selektywnie.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy sprawozdań stwierdzono, że: 

 wszystkie gminy powiatu lubaczowskiego osiągnęły wymagany 45% poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,  

 wszystkie gminy powiatu lubaczowskiego osiągnęły wymagany 18% poziom recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, 
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  dwie gminy powiatu lubaczowskiego tj. Gmina Stary Dzików oraz Gmina Wielkie Oczy nie osią-

gnęły wymaganego 42% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku inny-

mi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  

 

Rys.7.1. Podmioty objęte kontrolą, powiat lubaczowski, 2016r. [1], [7] 
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