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Stan środowiska na terenie powiatu strzyżowskiego na podstawie wyników działalności badawczo-kontrolnej WIOŚ w Rzeszowie

1.

WSTĘP

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie województwa
podkarpackiego zadania ustawowe Inspekcji Ochrony Środowiska związane z badaniem stanu
środowiska oraz z kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Podstawowym źródłem
informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska
jest system Państwowego Monitoringu Środowiska.
Powiat strzyżowski położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego
w odległości ok. 30 km od Rzeszowa. Od północy graniczy z powiatami: dębickim, ropczyckosędziszowskim i rzeszowskim; od południa z: jasielskim, krośnieńskim i brzozowskim. Powiat
zajmuje powierzchnię 504 km2, a na jego terenie zamieszkuje 62 tys. mieszkańców (stan na koniec
2014 r.). Administracyjnie na obszar powiatu składają się tereny 5 gmin: gmina miejsko-wiejska
Strzyżów oraz gminy wiejskie: Czudec, Frysztak, Niebylec i Wiśniowa. Podstawowe informacje
o jednostkach administracyjnych powiatu strzyżowskiego przedstawia tab.1.1.
Tab.1.1. Podstawowe dane o gminach powiatu strzyżowskiego - stan na dzień 31 grudnia 2014 r. [4]

Gmina

Powierzchnia
w km2

Ludność

Strzyżów
miasto
wieś

140
14
126

Czudec
Frysztak
Niebylec
Wiśniowa
POWIAT
STRZYŻOWSKI

85
91
105
83

na
1 km2
Gmina miejsko-wiejska
20850
149
8955
645
11895
94
Gminy wiejskie
11723
138
10504
116
10567
101
8268
99

504

61912

ogółem

123

Lesistość
w%

Podmioty
gospodarki narodowej
w rejestrze REGON

27,8
15,0
29,2

1423
809
614

27,1
32,1
27,2
27,3

721
661
555
426

28,3

3786

Region strzyżowski jest jednym z najpiękniejszych terenów pod względem krajobrazowym
w Polsce. Dolina Wisłoka i jego dorzeczy w otoczeniu niewysokich wzgórz Pogórza StrzyżowskoDynowskiego jest wyjątkowo malownicza o każdej porze roku. To na jego terenie znajduje się
Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz 2 Obszary Chronionego Krajobrazu: Hyżnieńsko
- Gwoźnicki (fragment położony w granicach gminy Niebylec) i Sędziszowsko - Strzyżowski. Walory
przyrodnicze chronione są także w leśnych rezerwatach przyrody: „Góra Chełm” w gminie Frysztak
oraz „Wielki Las” w gminie Czudec.
W opracowanej przez WIOŚ w Rzeszowie informacji przedstawiony został stan środowiska
w powiecie strzyżowskim w oparciu o dane, pozyskane w ramach realizacji zadań Państwowego
Monitoringu Środowiska (PMŚ), jak również z przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli
w zakładach korzystających ze środowiska na terenie powiatu.
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2.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCENA STANU WÓD

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

ilość zużytej wody [tys.m3/rok]

W powiecie strzyżowskim podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę są
wody podziemne. Główne ujęcia wód podziemnych w powiecie zlokalizowane są w gminach:
Strzyżów, Wiśniowa oraz Frysztak. Wody podziemne do celów produkcyjnych wykorzystywane są
przez Cukierniczą Spółdzielnię „Roksana” w Strzyżowie.
W ostatnich latach zużycie wody w powiecie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Na koniec
2014 r. długość sieci wodociągowej w powiecie wynosiła 397,8 km i uległa zmniejszeniu
w odniesieniu do roku 2012. Na rys. 2.1. przedstawiono wielkość zużycia wody ogółem w powiecie
strzyżowskim w latach 2010-2014, natomiast na rys. 2.2. przedstawiono dane dotyczące długości sieci
wodociągowej w powiecie w latach 2010-2014.
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Rys. 2.1. Wielkość zużycia wody ogółem w powiecie strzyżowskim w latach 2010-2014 [4]
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Rys. 2.2. Długość sieci wodociągowej w powiecie strzyżowskim w latach 2010-2014 [4]

Głównym źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych w powiecie jest emisja ścieków
komunalnych ze źródeł punktowych (oczyszczalnie ścieków). Pogorszenie jakości wód rzecznych
powodują również zanieczyszczenia obszarowe w postaci spływów powierzchniowych z terenów
użytkowanych rolniczo oraz z terenów zurbanizowanych.
Problemem w powiecie jest emisja niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych, na co
wskazują wyniki badań monitoringowych wód powierzchniowych przeprowadzonych przez WIOŚ
w Rzeszowie. W wodach rzek Wisłok i Stobnica, a także w wodach potoku Kopytko stwierdza się
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występowanie zjawiska eutrofizacji spowodowanej odprowadzaniem do wód zanieczyszczeń ze źródeł
komunalnych.
Na terenie powiatu strzyżowskiego ścieki komunalne oczyszczane są w 6 mechanicznobiologicznych oczyszczalniach ścieków. Oczyszczalnie te eksploatowane są przez:
1)
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie
(oczyszczalnia ścieków w Strzyżowie);
2)
Gmina Niebylec (oczyszczalnia ścieków w Małówce, oczyszczalnia ścieków w Lutczy);
3)
Gmina Wiśniowa (oczyszczalnia ścieków w Wiśniowej);
4)
Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku (oczyszczalnia ścieków w Pułankach);
5)
Zakład Wodno-Kanalizacyjny w Czudcu (oczyszczalnia ścieków w Przedmieściu Czudeckim).
Na rys. 2.3. przedstawiono lokalizację oczyszczalni ścieków komunalnych w jednolitych
częściach wód powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu strzyżowskiego.

Rys. 2.3. Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w podziale sieci hydrograficznej na jednolite części wód
powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu strzyżowskiego [3], [5], [7], [11]
(Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych IMGW na zamówienie Ministra
Środowiska i sfinansowana ze środków NFOŚiGW)

Ścieki z komunalnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na obszarze powiatu
strzyżowskiego kierowane są do odbiorników, którymi są następujące cieki (cieki przyporządkowano
do określonych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP)):
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Wisłok (jest odbiornikiem ścieków z gminy Frysztak, Strzyżów oraz Czudec) - JCWP „Wisłok
od Czarnego Potoku do Stobnicy” oraz JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów”;
2)
Szufnarówka (jest odbiornikiem ścieków z gminy Wiśniowa) - JCWP Szufnarówka;
3)
Stobnica (jest odbiornikiem ścieków z gminy Niebylec) - JCWP „Stobnica od Łądzierza do
ujścia”;
4)
Gwoźnica (jest odbiornikiem ścieków z gminy Niebylec) - JCWP „Gwoźnica”.
W 2014 r. z terenu powiatu strzyżowskiego odprowadzono do wód powierzchniowych łącznie
731 tys. m3 oczyszczonych ścieków komunalnych. W latach 2010-2014 obserwowano spadkowy trend
w ilości oczyszczonych ścieków komunalnych.
W latach 2010-2014 wybudowano w powiecie ponad 70 km kanalizacji sanitarnej.
W najbliższych latach w gminie Strzyżów planowana jest budowa komunalnej oczyszczalni ścieków
w aglomeracji Godowa (2018 r.).
Na rys. 2.4. przedstawiono ilości oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzonych do
wód powierzchniowych w powiecie strzyżowskim w latach 2010-2014, natomiast na rys. 2.5.
przedstawiono długość sieci kanalizacyjnej w powiecie w latach 2010-2014.
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Rys. 2.4. Ilości oczyszczonych ścieków komunalnych, odprowadzonych do wód powierzchniowych w powiecie
strzyżowskim w latach 2010-2014 [4]
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Rys. 2.5. Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie strzyżowskim w latach 2010-2014 [4]

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach systemu
Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania w latach 2011-2014 wykonane zostały na podstawie
„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 20102012”, Aneksu Nr 1 do w/w Programu, oraz na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu

4

Stan środowiska na terenie powiatu strzyżowskiego na podstawie wyników działalności badawczo-kontrolnej WIOŚ w Rzeszowie

Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015” opracowanych przez WIOŚ
w Rzeszowie i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE, ustanawiająca ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie, nakłada na wszystkie kraje członkowskie
obowiązek osiągnięcia dobrego stanu wód. Jednym z narzędzi służących do osiągnięcia celów
środowiskowych określonych dla wód jest monitoring wód.
Badania monitoringowe wód powierzchniowych prowadzone są w wyznaczonych jednolitych
częściach wód powierzchniowych (JCWP). Zgodnie z ustawą Prawo wodne (2001), jednolite części
wód powierzchniowych są to jednostki hydrograficzne wydzielone na potrzeby gospodarowania
wodami jako oddzielne i znaczące elementy wód powierzchniowych. W odniesieniu do śródlądowych
wód powierzchniowych, jednolitą częścią wód są m.in.: struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich
części. Jednolitą część wód może tworzyć jeden lub więcej cieków (rzek, potoków).
W wyniku przeglądu zmian i warunków hydromorfologicznych wyróżniono jednolite części
wód powierzchniowych naturalne, silnie zmienione i sztuczne. Silnie zmieniona część wód oznacza
część wód powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu zmieniony na skutek
fizycznego oddziaływania człowieka. Sztuczna część wód oznacza część wód powierzchniowych
powstałą na skutek działalności człowieka.
Celem środowiskowym określonym dla wszystkich kategorii jednolitych części wód jest
osiągnięcie dobrego stanu wód.
Dla jednolitych części wód powierzchniowych, położonych na obszarach chronionych
wyznaczonych w celu ochrony wód użytkowanych przez ludzi oraz dla zachowania siedlisk
i gatunków bezpośrednio zależnych od wody, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu
wód oraz dodatkowo, spełnienie wymagań wynikających z przepisów, na podstawie których obszary
te zostały utworzone.
Spośród obszarów chronionych wyznaczonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, na
terenie powiatu strzyżowskiego występują:
1)
obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych (zasięg występowania obszarów wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia
komunalnego obejmuje obszar całego kraju);
2)
jednolite części wód przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia;
3)
obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest
ważnym czynnikiem w jego ochronie.
Badania jakości wód powierzchniowych na potrzeby oceny stanu JCWP wykonuje się w ramach
monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych.
Monitoring diagnostyczny prowadzony jest w celu dokonania oceny długoterminowych zmian stanu
jednolitych części wód powierzchniowych. Zakres monitoringu diagnostycznego jest szeroki
i obejmuje: elementy biologiczne, elementy hydromorfologiczne, wskaźniki fizykochemiczne
i chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych oraz substancje
priorytetowe i inne niebezpieczne substancje chemiczne.
Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone do
zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu do 2015 r. oraz śledzenie zmian stanu wód, wynikających
z podjętych programów działań naprawczych. Program monitoringu operacyjnego obejmuje badania
w obligatoryjnym zakresie wskaźników, do których należą wybrane elementy biologiczne najbardziej
wrażliwe na presję, której badana jednolita część wód jest poddana, elementy hydromorfologiczne
oraz podstawowe wskaźniki fizykochemiczne. Oznaczane są także wybrane wskaźniki chemiczne
z grupy substancji niebezpiecznych, których źródła występują w badanej zlewni i które mogą stanowić
zagrożenie dla środowiska wodnego.
Monitoring obszarów chronionych prowadzony jest w celu dokonania oceny stanu wód
w obszarach chronionych, z uwzględnieniem oceny spełniania wymagań ogólnych dobrego stanu oraz
dodatkowych, określonych dla tych obszarów w odrębnych przepisach.
Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód 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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Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny
w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych) określa się na podstawie badań elementów
biologicznych (fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, fitoplankton i ichtiofauna), oraz
na podstawie 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 rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014).
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 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 na obszarze chronionym jest możliwa na podstawie
danych uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.
Ocena stanu wód powierzchniowych w 2014 r. obejmuje jednolite części wód monitorowane w
latach 2011-2014 (dane z roku 2011 pochodzą z monitoringu diagnostycznego, podlegają procedurze
dziedziczenia i pozostają aktualne do powtórnego badania diagnostycznego).
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 (w ocenie za 2014 z lat 20122013 i w wybranych przypadkach z 2011 r.) w przypadku, gdy jednolita część wód nie została objęta
monitoringiem w 2014 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 2014 r. uwzględnia
ocenę stanu wód w obszarach chronionych.
Ocena stanu wód w powiecie strzyżowskim w 2014 r. obejmuje następujące jednolite części
wód powierzchniowych monitorowane w latach 2011-2014:
1)
JCWP „Kopytko” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r.);
2)
JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” (ocena na podstawie badań
przeprowadzonych w 2014 r.);
3)
JCWP „Stobnica od Łądzierza do ujścia” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych
w 2013 r.);
4)
JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych
w latach 2011 i 2014).
Ocena stanu wód w 2014 r. została wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
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środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014) oraz na podstawie wytycznych
GIOŚ.
W przypadku jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) „Wisłok od Stobnicy do Zb.
Rzeszów” dodatkowo uwzględnione zostały zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (2002).
Na rys. 2.6. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych
częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu strzyżowskiego,
monitorowanych w latach 2011-2014.
W tab. 2.1. przedstawiono wyniki oceny stanu wód w jednolitych częściach wód
powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu strzyżowskiego, objętych monitoringiem
w latach 2011-2014. Wykonana ocena uwzględnia ocenę stanu wód w obszarach chronionych.
W dalszej części opracowania przedstawiono stosowne szczegółowe komentarze do oceny stanu w/w
jednolitych części wód powierzchniowych.

Rys. 2.6. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających
przez obszar powiatu strzyżowskiego, monitorowanych
w latach 2011-2014 [3], [5], [6], [7], [15]
(Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych IMGW na zamówienie Ministra
Środowiska i sfinansowana ze środków NFOŚiGW)
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Tab. 2.1. Ocena stanu wód w powiecie strzyżowskim w 2014 r. [15]

I

SŁABY

Wisłok - Dobrzechów
PL01S1601_1933

14

T

MO

IV

IV

II

I

SŁABY

Stobnica - Godowa
PL01S1601_1936

14

T

MO

IV

IV

II

I

SŁABY

Wisłok - Zwięczyca
PL01S1601_1934

15

T

MD

IV

IV

II

II

IV

IV

/1

Klasa elementów FCH-SZ

Klasa elementów FCH

II

Ichtiofauna (IBI_PL
/EFI+_PL)

IV

Wskaźnik MZB

IV

Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

MO

Klasa wskaźnika FLORA

N

Makrofity (MIR)

12

Fitobentos (IO)

Kopytko - Wysoka
Strzyżowska
PL01S1601_3238

Fitoplankton (IFPL)

Klasa elementów HYMO

4

Klasa elementów BIOL

3

Wisłok od Czarnego
Potoku do Stobnicy
PLRW200014226399
Stobnica od Łądzierza do
ujścia
PLRW200014226499
Wisłok od Stobnicy do
Zb. Rzeszów
PLRW200015226559

Program monitoringu /2

2

Kopytko
PLRW200012226389

Silnie zmieniona JCWP (T/N)

1

Nazwa i kod
reprezentatywnego
punktu pomiarowokontrolnego i/lub
punktu pomiarowokontrolnego
monitoringu obszarów
chronionych /1

Typ abiotyczny

Lp.

Nazwa i kod
ocenianej jednolitej
części wód (JCWP)

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE

II

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

Ocena spełnienia
wymagań dla
obszarów
chronionych

STAN
JCWP
w punkcie
monitorowania
obszarów
chronionych

STAN
JCWP

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

NIE
[N2000, MOEU]

ZŁY

ZŁY

NIE
[N2000, MOEU]

ZŁY

ZŁY

NIE
[N2000, MOPI,
MOEU]

ZŁY

ZŁY

(TAK/NIE)
[N2000, MOPI,
MORE, MOEU]

SŁABY

DOBRY

DOBRY

Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MORE, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych.
W punktach reprezentatywnych MD i MO realizowany był także program monitoringu wybranych obszarów chronionych (MOC).
/3
Ocena stanu chemicznego w ppk monitoringu obszarów chronionych MOPI dla liczby pomiarów mniejszej niż 12 sporządzona wg zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych
norm jakości dla substancji priorytetowych (2014).
/2
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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 – nie dotyczy JCWP w powiecie strzyżowskim
IO
- Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
MIR
- Makrofitowy Indeks Rzeczny
Wskaźnik FLORA
- zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych – nie dotyczy JCWP w powiecie strzyżowskim
MMI
- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych
Wskaźnik MZB
- wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych – nie dotyczy JCWP w powiecie strzyżowskim
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:
MOPI
- jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
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
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JCWP „Kopytko”
Ocenę stanu JCWP „Kopytko” wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w 2013 r.
w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Kopytko-Wysoka Strzyżowska” (jest to
jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych). Badania przeprowadzono w ramach
monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w obszaru chronionego. Ocena stanu JCWP objęła
ocenę stanu ekologicznego (naturalna część wód), w tym ocenę stanu ekologicznego wód w w/w
obszarze chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrem
biologicznym ocenianym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy IV).
Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Elementy
fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne nie były monitorowane. JCWP osiągnęła słaby stan ekologiczny
i jednocześnie słaby stan ekologiczny w obszarze chronionym. Elementy chemiczne nie były
monitorowane.
W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że zarówno
wymagania ogólne, jaki i dodatkowe w obszarze nie są spełnione (przekroczone normy dobrego stanu
dla wskaźnika fitobentos - eutrofizacja). Stan wód w obszarze chronionym oceniono jako zły z uwagi
na niespełnione wymagania. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku ze słabym stanem
ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze chronionym.
JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy”
Ocenę stanu JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” wykonano na podstawie zbioru
danych uzyskanych w 2014 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „WisłokDobrzechów” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt
monitorowania specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „Wisłok środkowy
z dopływami”). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w
obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona
część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w w/w obszarach chronionych (wymagania
ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP
był fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy IV). Elementy hydromorfologiczne
sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano
w I klasie potencjału ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne nie
były monitorowane. JCWP osiągnęła słaby potencjał ekologiczny i jednocześnie słaby potencjał
ekologiczny w obszarach chronionych. Stan chemiczny w JCWP, w tym w obszarach chronionych
oceniono jako dobry stan chemiczny (badania w zakresie wskaźników z grupy WWA). Stan wód
w obszarach chronionych oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania ogólne (słaby
potencjał ekologiczny). Ponadto w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną nie
były spełnione wymagania dodatkowe (przekroczone normy dobrego potencjału dla wskaźnika
fitobentos-eutrofizacja). Dla obszarów chronionych NATURA 2000 „Wisłok środkowy z dopływami”
nie ustanowiono wymagań dodatkowych. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku ze słabym
potencjałem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarach chronionych.
JCWP „Stobnica od Łądzierza do ujścia”
Ocenę stanu JCWP „Stobnica od Łądzierza do ujścia” wykonano na podstawie zbioru danych
uzyskanych w 2013 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Stobnica-Godowa” (jest
to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt monitorowania specjalnego
obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „Wisłok środkowy z dopływami”). Badania
przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w obszarów chronionych.
Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), w tym ocenę
potencjału ekologicznego wód w w/w obszarze chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz
wynikową ocenę stanu wód. Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP był fitobentos (wskaźnik
IO oceniony na poziomie klasy IV). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie
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potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału
ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne nie były monitorowane.
JCWP osiągnęła słaby potencjał ekologiczny i jednocześnie słaby potencjał ekologiczny w obszarach
chronionych. Elementy chemiczne nie były monitorowane. Stan wód w obszarach chronionych
oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania ogólne (słaby potencjał ekologiczny). Ponadto
w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną nie były spełnione wymagania
dodatkowe (przekroczone normy dobrego potencjału dla wskaźnika fitobentos-eutrofizacja). Dla
obszarów chronionych NATURA 2000 „Wisłok środkowy z dopływami” nie ustanowiono wymagań
dodatkowych. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku ze słabym potencjałem ekologicznym
oraz złym stanem wód w obszarach chronionych.
JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów”
Ocenę stanu JCWP „Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku" wykonano na podstawie zbioru
danych uzyskanych w latach 2011 i 2014 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym
„Wisłok-Zwięczyca” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, punkt
monitorowania specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „Wisłok środkowy
z dopływami” oraz punkt monitorowania obszaru chronionego przeznaczonego do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu
diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w obszarów chronionych. Ocena
stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu
chemicznego, ocenę stanu wód w w/w obszarach chronionych (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz
wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP (stanowisko
pomiarowe „Wisłok-Zarzecze”) były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy IV),
makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy IV), oraz makrobezkręgowce bentosowe
(wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy IV). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II
klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału
ekologicznego (wskaźniki decydujące: BZT5, zasadowość ogólna). Elementy fizykochemiczne
w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie
potencjału ekologicznego (wskaźniki decydujące: indeks oleju mineralnego, selen). JCWP osiągnęła
słaby potencjał ekologiczny i jednocześnie słaby potencjał ekologiczny w obszarach chronionych.
Stan chemiczny JCWP, w tym stan chemiczny w obszarach chronionych oceniono jako dobry stan
chemiczny.
We wszystkich obszarach chronionych nie były spełnione wymagania ogólne (słaby potencjał
ekologiczny). W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną oprócz wymagań
ogólnych, nie były spełnione także wymagania dodatkowe (przekroczone normy dobrego potencjału
dla wskaźnika fitobentos-eutrofizacja). Dla obszarów chronionych NATURA 2000 „Wisłok środkowy
z dopływami” nie ustanowiono wymagań dodatkowych. W obszarze chronionym przeznaczonym do
poboru wody pitnej wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych przeznaczonych do
poboru wody pitnej były spełnione (kat. A2 (fizykochemiczna), kat. A3 (bakteriologiczna)). Pomimo
spełnionych wymagań dodatkowych, w obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej
stwierdzono zły stan wód z uwagi na niespełnione wymagania ogólne (słaby potencjał ekologiczny).
Stan wód we wszystkich obszarach chronionych oceniono jako zły z uwagi na niespełnione
wymagania ogólne (słaby potencjał ekologiczny) i w przypadku obszarów chronionych wrażliwych na
eutrofizację, także z uwagi na niespełnione wymagania dodatkowe. Stan JCWP oceniono jako stan
ZŁY z uwagi na slaby potencjał ekologiczny i z uwagi na zły stan wód w obszarach chronionych.
Na rys. 2.7. przedstawiono w formie graficznej wyniki oceny stanu w/w jednolitych części wód
powierzchniowych. Prezentowana ocena stanu wód jest oceną jednolitych części wód
monitorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w latach 2011-2014.
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Rys. 2.7. 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 strzyżowskiego, monitorowanych w latach 2011-2014 [3], [5], [6], [7], [15]
(Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych IMGW na zamówienie Ministra
Środowiska i sfinansowana ze środków NFOŚiGW)

OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH
Badania w zakresie stanu wód podziemnych prowadzone są w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy.
Badania i ocenę stanu wód podziemnych wykonuje się dla tzw. jednolitych części wód podziemnych
(JCWPd).
W świetle przepisów ustawy Prawo wodne (2001) jednolita część wód podziemnych jest to
określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw
wodonośnych.
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Powiat strzyżowski prawie w całości położony jest na obszarze jednolitej części wód
podziemnych Nr 157 (kod JCWPd: PLGW2200157). Niewielki obszar we wschodniej części powiatu
leży w jednolitej części wód podziemnych nr 158 (kod JCWPd: PLGW2200158). Marginalna część
obszaru powiatu (pn.-wsch. cz. gminy Czudec) położona jest w jednolitej części wód podziemnych
nr 127 (kod JCWPd: PLGW2200127).
Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa
podkarpackiego, wykonana na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego
z 2012 r. oraz danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej w zakresie stanu ilościowego, wykazała
dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy wód we wszystkich w/w jednolitych częściach wód
podziemnych. W ogólnej ocenie stan JCWPd Nr 127, stan JCWPd Nr 157 i stan JCWPd Nr 158
oceniono jako dobry.
Na terenie powiatu strzyżowskiego zlokalizowane są 3 punkty pomiarowe, w których
prowadzony jest monitoring jakości wód podziemnych JCWPd Nr 157:
1)
punkt pomiarowy nr 145 (kod PL01G157_002) zlokalizowany w gminie Strzyżów
w miejscowości Brzeżanka (charakter zwierciadła: zwierciadło swobodne, użytkowanie terenu:
łąki i pastwiska, współrzędne geograficzne punktu: N 49,847133 E 21,776528);
2)
punkt pomiarowy nr 1234 (kod PL01G157_009) zlokalizowany w gminie Frysztak
w miejscowości Widacz (charakter zwierciadła: źródło, użytkowanie terenu: roślinność
drzewiasta i krzewiasta, współrzędne geograficzne punktu: N 49,811944 E 21,635083);
3)
punkt pomiarowy nr 1879 (kod PL01G157_001) zlokalizowany w gminie Strzyżów w mieście
Strzyżów (charakter zwierciadła: zwierciadło napięte, użytkowanie terenu: zabudowa miejska
zwarta, współrzędne geograficzne punktu: N 49,870345 E 21,789727).
Punkty monitoringu jakości wód JCWPd Nr 158 i JCWPd Nr 127 położone są poza obszarem
powiatu.
Wody JCWPd Nr 157 w punkcie pomiarowym „Brzeżanka” zostały sklasyfikowane na
poziomie IV klasy jakości-wody niezadowalającej jakości, w których wartości wskaźników
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach
podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. Wskaźnikiem decydującym
o niekorzystnej klasyfikacji stanu chemicznego wód był amoniak NH4. Klasyfikacja stanu
chemicznego na poziomie klasy IV oznacza słaby stan chemiczny wód JCWPd Nr 157 w punkcie
pomiarowym „Brzeżanka”.
Wody JCWPd Nr 157 w punkcie pomiarowym „Widacz” zostały sklasyfikowane na poziomie
III klasy jakości-wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego
wpływu działalności człowieka. Wskaźnikami decydującym o klasyfikacji elementów
fizykochemicznych stanu wód podziemnych na poziomie klasy III były Ca i HCO3. Klasyfikacja
elementów fizykochemicznych na poziomie klasy III oznacza dobry stan chemiczny wód JCWPd
Nr 157 w punkcie pomiarowym „Widacz”.
Wody JCWPd Nr 157 w punkcie pomiarowym „Strzyżów” zostały sklasyfikowane na poziomie
III klasy jakości-wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego
wpływu działalności człowieka. Wskaźnikiem decydującym o klasyfikacji elementów
fizykochemicznych stanu wód podziemnych na poziomie klasy III był HCO3. Klasyfikacja elementów
fizykochemicznych na poziomie klasy III oznacza dobry stan chemiczny wód JCWPd Nr 157
w punkcie pomiarowym „Strzyżów”.
Podstawą oceny stanu chemicznego wód podziemnych było rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008).
Na rys. 2.8. przedstawiono klasyfikację stanu chemicznego wód podziemnych JCWPd Nr 157
w 2012 r. w punktach pomiarowych monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego
zlokalizowanych na terenie powiatu strzyżowskiego.
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Rys.2.8. Klasyfikacja stanu chemicznego wód podziemnych w 2012 r. w punktach pomiarowych monitoringu
diagnostycznego stanu chemicznego zlokalizowanych na terenie powiatu strzyżowskiego [3], [6], [10], [15]

3.

EMISJA DO POWIETRZA I OCENA JAKOŚCI POWIETRZA
ATMOSFERYCZNEGO

EMISJA DO POWIETRZA
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne
w powietrzu w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka oraz pozostałe
elementy środowiska. Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę zaliczyć należy:
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe (szczególnie o średnicy cząstek
poniżej 10 mikrometrów) i składniki pyłu takie jak: metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne, w tym mutagenny benzo(a)piren.
Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić można na naturalne (m. in. wybuchy wulkanów,
pożary lasów, burze piaskowe, erozja skał i gleb) oraz związane z działalnością człowieka, do których
zaliczyć należy przede wszystkim: procesy energetycznego spalania paliw i przemysłowe procesy
technologiczne, odprowadzające substancje do powietrza w sposób zorganizowany (tzw. emisja
punktowa), ogrzewanie mieszkań w sektorze komunalno-bytowym (tzw. emisja powierzchniowa),
transport (tzw. emisja liniowa).
14
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Emisja punktowa to emisja pochodząca z emitorów dużych zakładów energetycznego spalania
paliw i zakładów przemysłowych wymagających znacznych ilości energii do procesów
technologicznych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego emisja zanieczyszczeń do
powietrza w 2014 r. z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na terenie powiatu
strzyżowskiego, wyniosła 9 Mg zanieczyszczeń gazowych (bez emisji CO2) i 4 Mg zanieczyszczeń
pyłowych. Powiat strzyżowski pod względem emisji zanieczyszczeń do powietrza zajmuje jedno z
ostatnich miejsc w województwie. W 2014 r. w województwie podkarpackim najwięcej
zanieczyszczeń gazowych wprowadzonych zostało do powietrza na terenie powiatów
stalowowolskiego, mieleckiego i miasta Rzeszowa, zaś zanieczyszczeń pyłowych w powiecie
mieleckim, mieście Rzeszowie i powiecie jasielskim.
W tab.3.1. zestawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych w powiatach
województwa podkarpackiego w 2014 r.
Tab.3.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach
województwa podkarpackiego w 2014 r. [4]
Powiat
bieszczadzki
brzozowski
dębicki
jarosławski
jasielski
kolbuszowski
krośnieński
leski
leżajski
lubaczowski
łańcucki
mielecki
przemyski
przeworski
ropczycko-sędziszowski
rzeszowski
sanocki
stalowowolski
strzyżowski
tarnobrzeski
Krosno
Przemyśl
Rzeszów
Tarnobrzeg
WOJEWÓDZTWO
PODKARPACKIE

zanieczyszczenia gazowe
(bez CO2)
Mg/rok
udział %
90
0,6
15
0,1
525
3,6
937
6,4
874
6,0
226
1,5
212
1,4
2
444
3,0
66
0,5
160
1,1
1 820
12,5
29
0,2
36
0,2
520
3,6
332
2,3
452
3,1
4 779
32,7
9
82
0,6
537
3,7
476
3,3
1 689
11,6
286
2,0
14 598

100

zanieczyszczenia pyłowe
Mg/rok
8
3
62
69
159
1
30
27
2
38
231
7
102
109
62
102
4
14
67
83
221
19

udział %
0,6
0,2
4,4
4,8
11,2
2,1
1,9
0,1
2,7
16,3
0,5
7,2
7,7
4,4
7,2
0,3
1,0
4,7
5,8
15,6
1,3

1420

100

Emisja powierzchniowa to emisja pochodząca z niskich emitorów odprowadzających produkty
spalania z domowych palenisk i lokalnych kotłowni szczególnie negatywnie wpływająca na jakość
powietrza w sezonie grzewczym. Parametry emisji zanieczyszczeń pogarsza dodatkowo stosowanie
w sektorze komunalno-bytowym niskosprawnych i przestarzałych urządzeń i instalacji grzewczych,
ich zły stan techniczny, nieprawidłowa eksploatacja i zły stan techniczny przewodów kominowych.
Dodatkowo w domowych kotłach i piecach spalane są złej jakości paliwa (węgiel o niskich
parametrach grzewczych), a także odpady z gospodarstw domowych (w tym szczególnie szkodliwe
gumy i plastiki) powodujące emisję do atmosfery niebezpiecznych substancji. Cechą
charakterystyczną emisji powierzchniowej jest to, że emisja substancji następuje z emitorów
(kominów) o małej wysokości, co powoduje, że przy zwartej zabudowie mieszkaniowej,
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zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca ich powstawania, stając się poważnym problemem
ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności.
Emisja liniowa to emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem i paliwami.
Najważniejszym źródłem emisji liniowej w województwie podkarpackim jest transport samochodowy.
Substancje emitowane z silników pojazdów oddziaływają negatywnie na jakość powietrza zwłaszcza
w najbliższym otoczeniu dróg. Na wzrost stężeń zanieczyszczeń z transportu wpływa także zły stan
techniczny pojazdów, ich nieprawidłowa eksploatacja, a także rodzaj stosowanego paliwa (gaz
ziemny, benzyna, olej napędowy). Również liczba pojazdów z roku na rok sukcesywnie rośnie
zwiększając ruch samochodowy na drogach, zwłaszcza w dużych miastach regionu.
Kolejnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest rolnictwo (erozja eoliczna, pylenie
z pól uprawnych, kompostowanie, hodowle zwierząt). Dodatkowo rolnictwo emituje zanieczyszczenia
powstające podczas użytkowania pojazdów i maszyn rolniczych. Do atmosfery przedostają się
również rozpylane pestycydy i cząstki nawozów sztucznych. Emisja z rolnictwa w regionie jest
źródłem emisji pyłów do powietrza, który powstaje głównie wskutek prac polowych, tj. orania
i plonów. Dodatkowym źródłem emisji pyłów są: nawożenie, wypalanie pól, transport plonów, a także
hodowla zwierząt, w tym karmienie zwierząt zbożami.
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 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 wdrażania działań zawartych
w tych Programach.
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 azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył
zawieszony 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(a)piren (B(a)P). Do zanieczyszczeń,
które uwzględnia się w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych
w celu ochrony roślin, należą: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), ozon (O3).
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). Wartości te
zestawiono w tab. 3.2. - 3.4.
Tab.3.2. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza w 2014 r. - ochrona zdrowia [21]

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

16

Dopuszczalna częstość
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poziomu w roku kalendarzowym
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18 razy
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-
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Tab. 3.3. Kryteria obowiązujące dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia [21]

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. 3.4. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [21]
Docelowy
Zanieczyszczenie

poziom

Okres uśredniania
wyników pomiarów

substancji

Dopuszczana liczba dni
z przekroczeniami poziomu
docelowego w roku kalendarzowym

w powietrzu
Arsen
Benzo(a)piren
Kadm
Nikiel
Ozon
1/

6 ng/m3
1 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3
120 µg/m3 1/

rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
8 godzin

25 dni

wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji
w powietrzu (2012), na obszarze całego kraju obowiązują jednolite wartości normatywne stężeń
zanieczyszczeń ustanowione w celu ochrony zdrowia.
Na terenie powiatu strzyżowskiego 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
„EKONOMETRIA” 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.
Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu strzyżowskiego
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 wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia
średniorocznego dwutlenku siarki w przedziale 2,5-6,0 μg/m3, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale
11,1-49,9 μg/m3 tj. 3-14% wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki
modelowania wykazały występowanie stężeń w przedziale 7,0-19,3 μg/m3 tj. 6%-15% wartości
dopuszczalnej (rys. 3.1.-3.3.).

Rys. 3.1. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [15]

17

Stan środowiska na terenie powiatu strzyżowskiego na podstawie wyników działalności badawczo-kontrolnej WIOŚ w Rzeszowie

Rys. 3.2. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [15]

Rys. 3.3. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [15]

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu utrzymywał się także na niskim poziomie.
Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego
dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na terenie powiatu strzyżowskiego
wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale
3,4-9,8 μg/m3 tj. 9-25% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się
w przedziale 11,9-43,3 μg/m3 tj. 6-22% wartości dopuszczalnej (rys. 3.4. 3.5.).

Rys. 3.4. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [15]
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Rys. 3.5. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [15]

Na terenie powiatu wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego
benzenu w przedziale 0,01-0,2 μg/m3 tj. 0,2-4% wartości dopuszczalnej (rys. 3.6.).

Rys. 3.6. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [15]

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (arsenem, kadmem, niklem
i ołowiem) utrzymywał się w regionie na niskim poziomie. Wyniki modelowania wykazały
występowanie wartości w przedziale:
1)
arsen: 0,2-1,0 ng/m3 tj. 3-17% poziomu docelowego (rys. 3.7.),
2)
kadm: 0,07-0,3 ng/m3 tj. 1-6% poziomu docelowego (rys. 3.8.),
3)
nikiel: 0,1-1,4 ng/m3 tj. 0,5-7% poziomu docelowego (rys. 3.9.),
4)
ołów: 0,002-0,01 μg/m3 tj. 0,4-2% poziomu dopuszczalnego (rys. 3.10.)
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Rys. 3.7. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [15]

Rys. 3.8. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [15]

Rys. 3.9. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [15]
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Rys. 3.10. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [15]

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza
pyłem zawieszonym PM10 na terenie powiatu strzyżowskiego wykazały występowanie stężenia
średniorocznego pyłu PM10 w przedziale 8,4-21,6 μg/m3 tj. 21-54% wartości dopuszczalnej
(rys. 3.11.).

Rys. 3.11. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [15]

W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 na podstawie wyników modelowania określono liczbę
dni z przekroczeniami dobowego poziomu dopuszczalnego tj. powyżej 50 μg/m3. Na terenie powiatu
strzyżowskiego liczba dni z przekroczeniem wyniosła 35, tzn. mieściła się w górnej granicy
dopuszczalnych dni z przekroczeniem w ciągu roku (rys. 3.12.).
Jedynie na niewielkim obszarze na terenie miasta Strzyżów ok. 0,1 km2 standard dobowy
w zakresie pyłu PM10 został przekroczony (max 38 dni) (rys. 3.13.)
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Rys. 3.12. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu
strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [15]

Rys. 3.13. Obszar przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu strzyżowskiego
w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [15]

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały
występowanie stężenia średniorocznego w przedziale 6,8-17,3 μg/m3 tj. 27-69% wartości
dopuszczalnej (rys. 3.14.).

Rys. 3.14. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [15]
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wykazały występowanie na
terenie powiatu strzyżowskiego stężenia średniorocznego w przedziale 0,7-2,6 ng/m3 tj. 70-260%
wartości docelowej (rys. 3.15.).

Rys. 3.15. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. wyniki modelowania [1], [15]

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE, przekroczenia normy
jakości powietrza występują wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po
zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką podana jest norma, przekracza wartość normowaną.
Poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3. Jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu
wynosi 1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. wytycznymi otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m3 (co jest
przekroczeniem normy), jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wynosi 1,48 ng/m3 to otrzymany
wynik zaokrągla się do 1 ng/m3 (co nie jest przekroczeniem normy).
Zgodnie z ww. wytycznymi na terenie powiatu strzyżowskiego zostały wyznaczone obszary
przekroczeń dla tego zanieczyszczenia. Obszary przekroczeń zlokalizowane zostały na terenie gminy
Strzyżów (6,2 km2), Frysztak (1,1 km2) i Czudec (1,1 km2) (rys. 3.16.).

Rys. 3.16. Obszar przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [15]

Wyniki modelowania stężeń tlenku węgla wykazały, że na terenie powiatu strzyżowskiego
maksymalna wartość 8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła od 453,6 do 2 846,8 µg/m3 tj. 528% normy (rys. 3.17.).
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Rys. 3.17. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku węgla na terenie powiatu strzyżowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [15]

Na obszarze powiatu strzyżowskiego w 2015 r. wystąpiło 25-33 dni z maksymalnym stężeniem
8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m3. Rok 2015 był nietypowy pod względem meteorologicznym
w okresie letnim, co sprzyjało tworzeniu się ozonu troposferycznego. Średnia trzyletnia liczba dni
z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m3 za lata 2013-2015 wyniosła na
obszarze powiatu od 12 do 16 dni, co oznacza dotrzymanie poziomu docelowego (rys. 3.18.).
Nie został dotrzymany poziom celu długoterminowego ozonu. Termin osiągnięcia celu
długoterminowego ozonu określony został na 2020 r.

Rys. 3.18. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych ozonu na terenie powiatu strzyżowskiego za lata 2013-2015 - wyniki
modelowania [2], [15]

4.

OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W ŚRODOWISKU

W latach 2013-2015 WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
przeprowadził badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w 4 punktach
pomiarowych zlokalizowanych w następujących gminach: Niebylec (m. Niebylec) – 2013 r.; Czudec
(m. Czudec) – 2014 r.; Frysztak (m. Frysztak) – 2015 r.; Strzyżów (miasto Strzyżów) - 2015 r.
Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było rozporządzenie
Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (2007). 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
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ludności wartość dopuszczalna 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: Niebylcu, Czudcu, Frysztaku i Strzyżowie
nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Zmierzone w w/w miejscowościach wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego
Ep (parametr charakteryzujący oddziaływanie pól elektromagnetycznych) były bardzo niskie, niższe
od wartości progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]) (tab. 4.1.).
Na rys. 4.1. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku na terenie powiatu strzyżowskiego w latach 2013-2015.
Tab. 4.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych w powiecie strzyżowskim w latach 2013-2015
[15], [25]

Lp.

Współrzędne
punktu
pomiarowego
/data wykonania
pomiarów

1

E 21,902083
N 49,855500
26.07.2013 r.

2

E 21,837583
N 49,946139
14.08.2014 r.

Lokalizacja punktu
pomiarowego

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

Średni poziom pola
elektromagnetycznego
(średnia wartość
składowej
elektrycznej pola Ep
[V/m]

Dopuszczalna
wartość
składowej
elektrycznej pola
Ep [V/m]

Rok badań 2013
38-114 Niebylec,
Niebylec 170

0,2*

0,2*

0,2*

0,2*

Rok badań 2014
38-120 Czudec,
ul. Rynek 14

7,0

Rok badań 2015
3

4

E 21,611167
N 49,834250
24.08.2015 r.
E 21,787111
N 49,870778
27.08.2015 r.

38-130 Frysztak,
Plac Św. Floriana 4

0,2*

0,2*

38-100 Strzyżów,
ul. Daszyńskiego 9

0,2*

0,2*

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

Rys. 4.1. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól elektromagnetycznych w powiecie strzyżowskim
w latach 2013-2015 [3], [15]
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5.

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

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 o odpadach (2001);
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.
Według danych GUS na terenie powiatu strzyżowskiego zebrano łącznie 3 637,35 Mg odpadów
komunalnych zmieszanych, które objęły odpady z handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz usług
komunalnych i
gospodarstw domowych. W tab. 5.1. przedstawiono ilość ww. odpadów
z wyszczególnieniem rodzaju gmin, w których zostały wytworzone.
Tab. 5.1. Zmieszane odpady komunalne zebrane w powiecie strzyżowskim w 2014 r. [4]

Wyszczególnienie

Odpady ogółem ( bez
wyselekcjonowanych)

gminy wiejskie - razem

2 107,00

handlu, małego
biznesu, biur
i instytucji
[Mg]
135,84

gmina miejsko-wiejska

1 530,35

POWIAT ŁĄCZNIE:

3 637,35

Odpady zebrane z:
usług
gospodarstw domowych
komunalnych
ogółem
w kg na 1
mieszkańca
16,72

1 954,44

47,5

208,50

222,5

1 099,35

52,7

344,34

239,22

3 053,79

49,2

Z zebranych ogółem na terenie powiatu zmieszanych odpadów komunalnych 3 552,4 Mg,
(97,7%) zostało poddanych składowaniu, 83,22 Mg (2,3%) zostało termicznie przekształconych
a 1,73 Mg poddano procesowi recyklingu.
Dane dotyczące odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych
z gospodarstw domowych w powiecie zebrane zostały na podstawie sprawozdań z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanych do Inspektoratu przez wójtów
i burmistrzów.
Na terenie powiatu strzyżowskiego zebrano selektywnie i wysegregowano łącznie 3 347,47 Mg
odpadów komunalnych. Największą ilość stanowiły opakowania ze szkła: 1 037,43 Mg i selektywnie
zebrane odpady z tworzyw sztucznych 640,77 Mg oraz odpady ulegające biodegradacji 471,92 Mg.
W zebranych selektywnie odpadach 283,43 Mg stanowiły odpady z budowy i remontów, 246,32 Mg
to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 211,6 Mg metale, a zużyte opony 202,8 Mg . Pozostałe
odpady to: 156,4 Mg odpady wielkogabarytowe oraz 96,8 Mg papier i tektura.
Strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie strzyżowskim w 2014 r.
przedstawiono na rys. 5.1.
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8,5%

14,1%

6,1%

Opa dy bi odegra dowa l ne
2,9%

Pa pi er i tektura

4,7%

Tworzywa s ztuczne
Szkło
7,4%
19,1%

Metal e
ZSEi E
Wi el koga ba ryty

6,3%
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Odpa dy z budowy i
remontów

31,0%

Rys. 5.1. Struktura wybranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie strzyżowskim w 2014 r. [9]

W regionie zlokalizowane jest jedno czynne składowisko odpadów komunalnych o powierzchni
4 ha w mieście Strzyżowie.

6.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 99 zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu
strzyżowskiego, co stanowi ok. 2 % ogólnej liczby podmiotów ujętych w ewidencji zakładów z całego
województwa podkarpackiego.
Zgodnie z zasadami wdrożonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska Systemu Kontroli,
zakłady podzielono na pięć kategorii wg kryterium ryzyka związanego ze środowiskiem:
1)
kategoria I (ryzyko najwyższe, kontrola minimum raz w roku),
2)
kategoria II (ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej),
3)
kategoria III (ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej),
4)
kategoria IV (ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej),
5)
kategoria V (pozostałe, co do zasady nie objęte planowaniem).
Spośród 99 zakładów funkcjonujących na terenie powiatu strzyżowskiego 4 zaliczono do
I kategorii ryzyka, 7 do II kategorii, 8 do III, 54 do IV oraz 26 do V kategorii ryzyka. Na terenie
powiatu brak zakładów dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska (2001).
W 2015 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wykonali 19 kontroli typowych z wyjazdem w teren
w tym 18 planowych oraz 1 pozaplanową (na wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego
w związku z oddaniem do użytkowania nowej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Liczba kontroli terenowych w zakładach powiatu stanowi 2,2 % łącznej liczby tego typu kontroli.
W trakcie ww. kontroli, u 13 podmiotów stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska.
Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były podstawą do podjęcia przez WIOŚ
w Rzeszowie następujących działań:
1)
skierowano 12 zarządzeń pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek,
2)
nałożono 3 grzywny w drodze mandatu karnego,
3)
zastosowano 3 pouczenia w trybie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń,
4)
wydano 1 decyzję administracyjną wymierzającą karę pieniężną w wysokości 2 000 zł,
Podmioty, do których skierowano zarządzenia pokontrolne, w wyznaczonych terminach
poinformowały Inspektorat o sposobach wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli uchybień.
Na terenie powiatu strzyżowskiego funkcjonują obecnie 4 zakłady należące do I kategorii
ryzyka – są to stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
1)
RECYKLINGCAR Paweł Panocha - Stacja Demontażu pojazdów w Szufnarowej;
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Tomasz Mikuszewski i S-ka Auto Naprawa i Handel - Zakład Demontażu Pojazdów
Mechanicznych Auto-Złom w m. Cieszyna;
3)
TRANSKOP SD s.c. Stanisław Warzybok, Daniel Warzybok w Strzyżowie,
4)
TRANS – BRUK Józef Bator z/s w Rzeszowie. – stacja demontażu pojazdów w Strzyżowie
(uruchomiona w 2016 r.)
Wszystkie stacje zostały skontrolowane w 2015 r. W trakcie kontroli pierwszych 2 z ww.
podmiotów, stwierdzono naruszenia, polegające na nieterminowym przekazywaniu organowi
rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, zaświadczenia
o demontażu pojazdów, w związku z czym do kontrolowanych skierowano zarządzenia pokontrolne.
W ramach realizacji ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, dotyczącego przestrzegania przepisów
znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził kontrolę Gminy Czudec. Kontrola wykazała, że na terenie
gminy nie utworzono Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W związku ze
stwierdzoną w trakcie kontroli nieprawidłowością, zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Wójta
Gminy Czudec do podjęcia działania w celu utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
W wyznaczonym terminie Wójt Gminy Czudec w odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne
poinformował, że utworzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych planowane jest
w 2016 r. na działce nr ewid. 1541/1, znajdującej się przy Oczyszczalni Ścieków w Przedmieściu
Czudeckim.
Kontrola składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Strzyżowie zarządzanego
przez PGKiM Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie
wykazała, że duża powierzchnia zdeponowanych odpadów nie była zabezpieczona warstwą
izolacyjną. Stanowi to naruszenie warunków określonych w pozwoleniu zintegrowanym na
prowadzenie instalacji – składowiska odpadów, określającego sposób składowania odpadów,
udzielonego decyzją Wojewody Podkarpackiego wraz ze zmieniającymi ją decyzjami Marszałka
Województwa Podkarpackiego. W związku z powyższym zostało wydane zarządzenie pokontrolne
zobowiązujące do usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości. W wyznaczonym terminie zakład
poinformował o wykonaniu nałożonego obowiązku.
Kontrola Sortowni odpadów zmieszanych w Strzyżowie eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo
Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „Zagroda” Sp. z o.o. wykazała, że w 2014 r. wytworzono powyżej
5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. Spółka nie posiadała pozwolenia na wytwarzanie
odpadów, wymaganego na podstawie art. 180a ustawy Prawo ochrony środowiska. W związku ze
stwierdzoną nieprawidłowością zostało wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do podjęcia
działań mających na celu uregulowanie stanu formalno-prawnego gospodarki odpadami w zakresie
wytwarzania odpadów.
Kontrole oczyszczalni ścieków w Strzyżowie, w Czudcu, w Lutczy, nie wykazały naruszeń
wymagań dotyczących gospodarki ściekowej.
Niezależnie od kontroli terenowych WIOŚ w Rzeszowie prowadził tzw. kontrolne
dokumentacyjne polegające na analizie wyników pomiarów lub sprawozdań dostarczanych przez
podmioty korzystające ze środowiska lub inne jednostki organizacyjne. W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie
przeprowadził 14 tego rodzaju kontroli dotyczących jednostek z terenu powiatu strzyżowskiego –
0,65 % ogólnej liczby takich kontroli.
Na podstawie analizy przesłanych w 2016 r. sprawozdań z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015 stwierdzono, że wszystkie gminy z terenu
powiatu strzyżowskiego osiągnęły w 2015 r. wymagany poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania określony w załączniku do
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczania masy tych odpadów (2012). Gminy te osiągnęły również wymagany poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła oraz wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
określone w tabelach nr 1 i 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
2)
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poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (2012).
W 2016 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził czynności kontrolne w firmie Instal Czudec Fąfara
Spółka Jawna Zakład w Czudcu w zakresie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska.
Działalność zakładu była przedmiotem licznych skarg mieszkańców Czudca na uciążliwości
powodowane nadmiernym hałasem oraz emisją gazów i pyłów do środowiska. W wyniku kontroli
ujawniono trzy wykroczenia oraz liczne naruszenia wymogów ochrony środowiska. Przedsiębiorca nie
dokonał zgłoszenia do Starosty Strzyżowskiego instalacji kotłowni, pomimo, że na terenie zakładu
znajdował się drugi podobny kocioł nie podłączony do emitora. Spółka uzyskała pozwolenie wodnoprawne decyzją Starosty Strzyżowskiego znak: OS.6341.30.2015 z dnia 26.06.2015 r. na wykonanie
wylotu kolektora Ø 315 mm oraz umocnienia brzegu potoku Wola. Pozwolenia udzielono również na
odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do potoku. Oględziny dokonane w dniach 1 i 8 marca
2016 r. wykazały, że na prawym brzegu potoku wykonane zostały dwa wyloty z rur PCV o średnicy
160 mm i 250 mm. Oba wyloty nie zostały obudowane i brzeg potoku w ich otoczeniu nie został
umocniony ażurowymi płytami. Na terenie kontrolowanego zakładu brak jest inwentaryzacji urządzeń
podziemnych i nie wykonywano stosownej dokumentacji.
Instal Czudec Fąfara Spółka Jawna Zakład w Czudcu wytwarzał odpady o kodzie 030105 –
trociny, wióra, ścinki drewna i inne niż wymienione w 030104, których odbiorcą w 2013 r. w ilości
598,4 Mg była Silva Spółka z o.o. w Mielcu. Aktualnie są one wykorzystywane jako paliwo dla kotła
oraz do produkcji brykietu. Spółka nie uznawała i nie uznaje tego rodzaju materiału za odpad. Pismem
z dnia 22.02.2016 r. Spółka wystąpiła do Marszałka Województwa Podkarpackiego z wnioskiem
o uznanie wytwarzanych odpadów o kodzie 030105 – trociny, wióra, ścinki drewna i inne niż
wymienione w 030104, za produkt uboczny. Ok. 20% zapotrzebowania na rozdrobnione drewno do
produkcji brykietu kupowane jest od podmiotów zewnętrznych. W związku z tym skierowano
wystąpienie do Starosty Strzyżowskiego o zajęcie stanowiska, czy dla tej działalności wymagane jest
zezwolenie na przetwarzanie odpadów. W odpowiedzi Starosta wyraził pogląd, że w przypadku
uznania materiału wykorzystywanego jako paliwo w kotle oraz jako surowiec do produkcji brykietu za
odpad, wymagane jest zezwolenie na przetwarzanie odpadów. Spółka nie wystąpiła z wnioskiem do
Starosty o jego wydanie. Wystąpiła natomiast do Marszałka Województwa Podkarpackiego o uznanie
tego rodzaju materiałów za produkt uboczny w rozumieniu ustawy o odpadach (2012). W przypadku
sprzeciwu tego organu odnośnie uznania takiego materiału za produkt uboczny, zaistnieją przesłanki
do wymierzenia podmiotowi kary pieniężnej na podstawie ustawy o odpadach.
W trakcie kontroli wystąpiono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Strzyżowie i Podkarpackiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o podjęcie odpowiednich działań
dotyczących legalności oraz prawidłowości użytkowania obiektów i urządzeń budowlanych na terenie
zakładu. WIOŚ w Rzeszowie wszczął postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia INSTAL
Czudec Fąfara Spółka Jawna od dnia 2.03.2016 r. wymiaru kary biegnącej dla pory dnia oraz dla pory
nocy za przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku poza obiektem Zakładu w Czudcu
ustalonego decyzją Starosty Strzyżowskiego decyzją znak: OS.76452-1/10 z dnia 2.01.2012 r.
Przekroczenie dla pory dnia wyniosło – 9,3 dB (A), a dla pory nocy – 22,2 dB (A).
Działanie WIOŚ w Rzeszowie nie ogranicza możliwości wykorzystania przez Starostę przepisu
art. 362 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001). Wszczęto również z urzędu postępowanie
administracyjne w sprawie wymierzenia Instal Czudec Fąfara Spółka Jawna, prowadzącej działalność
w Zakładzie w Czudcu administracyjnej kary pieniężnej w wysokości 500 zł, w związku
z nieterminowym złożeniem „zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów” za rok 2013.
Dodatkowo, w terenie przyległym do zakładu w rejonie ul. Przemysłowej, WIOŚ w Rzeszowie
prowadzi wielomiesięczne badania monitoringowe stanu środowiska. Dotychczasowe badania opadu
pyłu, a w nim kadmu i ołowiu oraz imisji gazów tj. formaldehydu i benzenu, wykonane w grudniu
2015 r. oraz lutym i marcu 2016 r. nie wykazały występowania w powietrzu atmosferycznym
nadmiernych zanieczyszczeń. Badania nie zostały jeszcze zakończone.
Szczegółowe informacje o wynikach kontroli podmiotów zamieszczane są na stronach
internetowych WIOŚ w Rzeszowie oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
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Nadmienić należy, że ustawodawca kierując się koniecznością zapewnienia nadzoru nad
wypełnianiem przez podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne
obowiązków dotyczących ochrony środowiska, powierzył zadania kontrolne również organom
administracji samorządowej. Zakres‚ właściwość i sposób prowadzenia kontroli przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska przez organy samorządowe określają art. 379 i 380 ustawy Prawo
ochrony środowiska (2001). Zgodnie z art. 379 ust. 1 tej ustawy organy te sprawują kontrolę
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych
organów. Kontrola powinna dotyczyć wszystkich przepisów środowiskowych pozostających we
właściwości wskazanych jednostek. W celu prawidłowego wykonania zadań kontrolno-nadzorczych
wspomniane organy administracji samorządowej uzyskały konkretne uprawnienia kontrolne. Ujęto je
w katalogu zamkniętym w art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001). Dla osiągnięcia
celów kontroli podmioty te mają prawo wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez
całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza. W odniesieniu do pozostałych terenów kontrola taka może być przeprowadzona tylko
w umownej porze dziennej (w godz. od 6.00 do 22.00). W czasie prowadzenia kontroli organy
kontrolujące podejmują tylko takie czynności, które są niezbędne dla ustalenia stanu faktycznego.
Mają możliwość wzywania i przesłuchiwania osób posiadających wiadomości związane
z przedmiotem kontroli. Należy zaznaczyć, że do kontroli przedsiębiorców wykonywanych przez
wszystkie organy stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (2004).
Szczegółowe omówienie uprawnień i zakresu kompetencji kontrolnych organów administracji
samorządowej zamieszczone zostanie w kolejnym Nr 2 Biuletynu Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) organy i podmioty dokonujące
kontroli mają prawo wystąpienia do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie
odpowiednich działań (administracyjnych) będących w jego kompetencji, ale tylko wtedy, gdy
w trakcie kontroli stwierdzą naruszenie przepisów środowiskowych lub wystąpi uzasadnione
podejrzenie, że doszło do takiego naruszenia. Jednocześnie podmioty kontrolujące zobligowane są do
przekazania inspektorowi dokumentacji sprawy, co można rozumieć jako przejęcie sprawy przez tego
ostatniego i dalsze jej prowadzenie. Skierowanie takiego wystąpienia nie zwalnia organu
samorządowego z obowiązku zastosowanie środków prawnych należących do jego kompetencji.
Istotne znaczenie ma również uprawnienie organów samorządowych do prowadzenia czynności
egzekucyjnych na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (1966).
W przypadku gdy podmioty korzystające ze środowiska nie realizują dobrowolnie nałożonych na nie
obowiązków, to wykonania ich powinno dochodzić się na podstawie przepisów postępowania
egzekucyjnego w administracji.
Reasumując należy stwierdzić, że organy administracji samorządowej są dobrze wyposażone
w instrumenty prawne do realizacji zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. Działalność
kontrolna samorządowych organów ochrony środowiska nie jest objęta statystyką publiczną, mimo, że
może stanowić istotny czynnik służący wymuszaniu stosowania prawa przez podmioty korzystające ze
środowiska. Rezultaty kontroli realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, a także przez
jednostki samorządu terytorialnego mogą sprzyjać poprawie stanu środowiska, ograniczeniu
zgłaszanych przez społeczeństwo nieprawidłowości dotyczących przestrzegania wymagań ochrony
środowiska i eliminowaniu uciążliwości powodowanych przez użytkowników środowiska. Informacje
o działalności kontrolnej rządowej i samorządowej administracji publicznej w zakresie ochrony
środowiska powinny pozytywnie wpływać na edukację ekologiczną społeczeństwa.
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