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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 kolbuszowski położony jest w północno-zachodniej części województwa
podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 774 km2, a na jego terenie zamieszkuje ponad 62 tys.
mieszkańców (stan na koniec 2014 r.). Od północy graniczy z powiatami tarnobrzeskim i niżańskim;
od południa z rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim, zaś od zachodu z powiatem mieleckim.
Administracyjnie na obszar powiatu składają się tereny 6 gmin: gmina miejsko-wiejska Kolbuszowa
oraz gminy wiejskie: Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów. Powiat obejmuje
swoim zasięgiem znaczną część Płaskowyżu Kolbuszowskiego, od strony północnej niewielką część
Równiny Tarnobrzeskiej. Podstawowe informacje o jednostkach administracyjnych powiatu
kolbuszowskiego przedstawia tab.1.1.
Tab.1.1. Podstawowe dane o gminach powiatu kolbuszowskiego - stan na dzień 31 grudnia 2014 r. [4]

Gmina

Powierzchnia
w km2

Ludność

Kolbuszowa
miasto
wieś

171
8
163

Cmolas
Dzikowiec
Majdan Królewski
Niwiska
Raniżów
POWIAT
KOLBUSZOWSKI

134
122
155
95
97

na
1 km2
Gmina miejsko-wiejska
24 941
146
9 270
1 168
15 671
96
Gminy wiejskie
8 115
61
6 512
54
9 899
64
6 030
64
7 159
74

774

62 656

ogółem

81

Lesistość
w%

Podmioty
gospodarki narodowej
w rejestrze REGON

23,2
5,0
24,0

1 898
1 016
882

45,7
39,9
41,7
45,8
21,1

349
232
467
299
338

35,9

3

583

Na terenie powiatu znajduje się: Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego
Krajobrazu (50 tys. ha, na terenie powiatu); obejmuje takie miejscowości jak: Przyłęk, Ostrowy
Tuszowskie, Cmolas, Świerczów, Siedlanka, Niwiska, Trześń, Domatków, Bukowiec, Poręby
Kupieńskie oraz Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu (23,5 tys. ha);
obejmujący: Raniżów, Dzikowiec, Lipnicę, Wilczą Wolę.
Najcenniejsze obszary przyrody w stanie naturalnym chronione są w powiecie kolbuszowskim
w rezerwatach przyrody: "Jaźwiana Góra" (gm. Cmolas) i "Zabłocie" (gm. Kolbuszowa.).
W opracowanej przez WIOŚ w Rzeszowie informacji przedstawiony został stan środowiska
w powiecie kolbuszowskim 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.

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 ich wdrażania.
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu
na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Ocena w kryterium ochrony zdrowia ludzi obejmuje:
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2.5, ołów,
kadm, nikiel, arsen i benzo(a)piren. Do zanieczyszczeń, które uwzględnia się w kryterium ochrony
roślin, należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon.
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2015
dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/,
w zakładce Informacje o środowisku
Wartości kryterialne dla substancji podlegających ocenie określone zostały w rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012): tab. 2.2.-2.4.
Tab.2.2. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza w 2014 r. - ochrona zdrowia [16]
Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(g/m3)
350
125
200
40
50
40
0,5
5

Okres uśredniania
wyników

Zanieczyszczenie

jedna godzina
24 godziny
jedna godzina
rok kalendarzowy
24 godziny
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył PM10
Ołów w pyle PM10
Benzen

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

Tab. 2.3. Kryteria obowiązujące dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia [16]

Zanieczyszczenie

Okres uśredniania stężeń

Pył PM2.5

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(g/m3)

rok
kalendarzowy

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

Tab. 2.4. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [16]
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

wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego
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25 dni

25

Na terenie powiatu kolbuszowskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza
atmosferycznego. Stan powietrza na terenie powiatu określono na podstawie wyników pracy
pt. „Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2015 roku na potrzeby oceny
jakości powietrza” wykonanej przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA”
Sp. z o. o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie oraz pracy pt. „Wyniki modelowania stężeń ozonu
troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2015” wykonanej na zlecenie
GIOŚ.
Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu kolbuszowskiego
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 2,7-7,6 μg/m3, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale
10,7-57,8 μg/m3 tj. 3-17% wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki
modelowania wykazały występowanie stężeń w przedziale 6,8-24,6 μg/m3 tj. 5%-20% wartości
dopuszczalnej (rys. 2.1.-2.3.).

Rys. 2.1. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [9]

Rys. 2.2. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [9]
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Rys. 2.3. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [9]

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 kolbuszowskiego
wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale
3,6-12,3 μg/m3 tj. 9-31% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się
w przedziale 12,8-48,3 μg/m3 tj. 6-24% wartości dopuszczalnej (rys. 2.4.-2.5.).

Rys. 2.4. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [9]
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Rys. 2.5. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [9]

Na terenie powiatu wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego
benzenu w przedziale 0,02-0,2 μg/m3 tj. 0,4-4% wartości dopuszczalnej (rys. 2.6.).

Rys. 2.6. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [9]

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: 0,1-1,0 ng/m3 tj. 2-17% poziomu docelowego (rys. 2.7.),
2)
kadm: 0,06-0,4 ng/m3 tj. 1-8% poziomu docelowego (rys. 2.8.),
3)
nikiel: 0,1-0,4 ng/m3 tj. 0,5-2% poziomu docelowego (rys. 2.9.),
4)
ołów: 0,002-0,01 μg/m3 tj. 0,4-2% poziomu dopuszczalnego (rys. 2.10.).
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Rys. 2.7. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [9]

Rys. 2.8. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [9]
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Rys. 2.9. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [9]

Rys. 2.10. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [9]

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza
pyłem zawieszonym PM10 na terenie powiatu kolbuszowskiego wykazały występowanie stężenia
średniorocznego pyłu PM10 w przedziale 8,5-23,4 μg/m3 tj. 21-59% wartości dopuszczalnej
(rys. 2.11.).
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
kolbuszowskiego liczba dni z przekroczeniem wyniosła maksymalnie 35, tzn. mieściła się w górnej
granicy dopuszczalnych dni z przekroczeniem w ciągu roku (rys. 2.12.). Jedynie na niewielkim
obszarze na terenie miasta Kolbuszowa ok. 0,5 km2 standard dobowy w zakresie pyłu PM10 został
przekroczony (max 40 dni). Na obszarze tym na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza pyłem
PM10 narażonych jest ponad 2 tys. mieszkańców powiatu (rys. 2.13.).
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Rys. 2.11. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania
[1], [9]

Rys. 3.12. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu
kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [9]
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Rys. 2.13. Obszar przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu
kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [9]

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały
występowanie stężenia średniorocznego w przedziale 6,8-18,8 μg/m3 tj. 27-75% wartości
dopuszczalnej (rys. 2.14.).

Rys. 2.14. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. wyniki modelowania [1], [9]

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wykazały występowanie na
terenie powiatu kolbuszowskiego stężenia średniorocznego w przedziale 0,6-2,8 ng/m3 tj. 60-280%
wartości docelowej (rys. 2.15.).
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Rys. 2.15. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. wyniki modelowania [1], [9]

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 kolbuszowskiego został wyznaczony obszar
przekroczenia dla tego zanieczyszczenia: miasto Kolbuszowa (8,9 km2). Na obszarze tym na
ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza benzo(a)piranem narażonych jest prawie 11 tys.
mieszkańców powiatu (rys. 2.16.).

Rys. 2.16. Obszar przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. wyniki modelowania [1], [9]

Wyniki modelowania stężeń tlenku węgla wykazały, że na terenie powiatu kolbuszowskiego
maksymalna wartość 8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła od 427,6 do 2 206,6 µg/m3 tj. 422% normy (rys. 2.17.).
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Rys. 2.17. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku węgla na terenie powiatu kolbuszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [1], [9]

Na obszarze powiatu kolbuszowskiego 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 20132015 wyniosła na obszarze powiatu od 15 do 20 dni, co oznacza dotrzymanie poziomu docelowego
(rys. 2.18.).
Nie został dotrzymany poziom celu długoterminowego ozonu. Termin osiągnięcia celu
długoterminowego ozonu określony został na 2020 r.

Rys. 2.18. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych ozonu na terenie powiatu kolbuszowskiego za lata 2013-2015 wyniki modelowania [2], [9]

3.

OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Ocena stanu wód w 2014 r. została wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra
Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014) oraz na podstawie wytycznych
GIOŚ.
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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.
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, w tym specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych.
Stan ekologiczny jednolitej części wód klasyfikuje się nadając jej jedną z pięciu klas jakości:
I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby,
V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny potencjał,
II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły
potencjał ekologiczny.
Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określany jest na podstawie wyników badań
substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, prowadzonych w reprezentatywnych
punktach pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do środowiskowych norm jakości określonych
w w/w rozporządzeniu.
W przypadku, gdy jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym,
ocenę stanu wód (stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny) wykonuje się dodatkowo w punkcie
monitoringu obszarów chronionych, uwzględniając jednocześnie ocenę spełniania wymagań
dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. Ocena ostateczna jednolitej części wód położonej
w obszarze chronionym polega na porównaniu wyników oceny uzyskanej w punkcie
reprezentatywnym oraz oceny wykonanej w punkcie (punktach) monitoringu obszarów chronionych.
Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód determinowana jest zawsze przez gorszy z uzyskanych
stanów.
Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego
z elementów składowych oceny stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny osiągnął
stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów
chronionych. Stan wód oceniany jest wówczas jako zły.
Jedną z zasad projektowania sieci monitoringu wód powierzchniowych, jest zasada lokalizacji
punktu reprezentatywnego w jednolitej części wód, zapewniająca realizację kilku programów
monitoringu jednocześnie, w tym programów monitoringu obszarów chronionych. W idealnej sytuacji
ocena stanu jednolitej części wód występującej 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 2012-2014 i w wybranych przypadkach w 2011 r. (monitoring diagnostyczny). W ocenie
stanu wód zastosowano procedurę dziedziczenia oceny, która polega na przeniesieniu do aktualnej
oceny wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych
i oceny stanu chemicznego z lat poprzednich (w ocenie za 2014 z lat 2012-2013 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 na
obszarach chronionych.
Ocenę stanu wód za 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał w następujących jednolitych
częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu kolbuszowskiego:
1)
JCWP „Łęg do Turka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r.),
2)
JCWP „Przyrwa do Dąbrówki” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2011
i 2014),
3)
JCWP „Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia” (ocena na podstawie
badań przeprowadzonych w 2014 r.),
4)
JCWP „Łęg od Murynia do ujścia” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r.),
5)
JCWP „Babulówka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2014 r.),
6)
JCWP „Trześniówka do Karolówki” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r.),
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JCWP „Koniecpólka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r.),
JCWP „Mrowla” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r.).
Na rys. 3.1. przedstawiono lokalizację reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych
w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu
kolbuszowskiego, monitorowanych w latach 2011-2014.
W tab. 3.1. przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu
chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających przez
obszar powiatu kolbuszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2014. Wykonana ocena
uwzględnia ocenę stanu wód na obszarach chronionych. W dalszej części opracowania przedstawiono
stosowne komentarze do oceny stanu w/w jednolitych części wód powierzchniowych.
Na rys. 3.2. przedstawiono w formie graficznej wyniki klasyfikacji stanu w/w jednolitych części
wód. Prezentowana ocena stanu wód jest oceną jednolitych części wód monitorowanych przez WIOŚ
w Rzeszowie w latach 2011-2014.
7)
8)

Rys. 3.1. Lokalizacja reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych
przepływających przez obszar powiatu kolbuszowskiego, monitorowanych w latach 2011-2014 [3], [5], [6], [7], [9]
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Tab. 3.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu
kolbuszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2014 – ocena za 2014 r. [9]
Program monitoringu /2

Łęg do Turka
PLRW200017219829

Łęg - Wola Raniżowska
PL01S1601_3239

17

T

MO

III

2

Przyrwa do Dąbrówki
PLRW2000172198432

Przyrwa - Dubas
PL01S1601_3449

17

T

MD

IV

II

II

3

Łęg od Przywry
(z Przywrą od Dąbrówki
do ujścia) do Murynia
PLRW200019219853

Łęg - Spie
PL01S1601_1881

19

N

MD

III

II

II

4

Łęg od Murynia do ujścia
PLRW200019219899

Łęg - Gorzyce
PL01S1601_1884

19

T

MO

5

Babulówka
PLRW200017219299

Babulówka - Suchorzów
PL01S1601_1877

17

T

6

Trześniówka do
Karolówki
PLRW200017219634

Trześniówka - Durdy
PL01S1601_3446

17

7

Koniecpólka
PLRW2000172196369

Koniecpólka - Ślęzaki
PL01S1601_1879

8

Mrowla
PLRW20001722669

Mrowla - Nowa Wieś
PL01S1601_1938

Ocena spełnienia
wymagań dla
obszarów
chronionych

II

SŁABY

DOBRY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

III

II

II

II

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[N2000, MOEU]

ZŁY

ZŁY

I

I

II

PPD

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

MO

III

III

II

II

PPD

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

T

MD

I

II

II

II

II

DOBRY

DOBRY

TAK
[N2000, MOEU]

DOBRY

DOBRY

17

N

MO

III

III

II

PSD

I

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

17

T

MO

III

III

II

PPD

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

Klasa elementów HYMO

II

Klasa elementów BIOL

II

Ichtiofauna

IV

Wskaźnik MZB

UMIARKOWANY

Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

II

Klasa wskaźnika FLORA

PPD

Makrofity (MIR)

II

Fitobentos (IO)

III

Fitoplankton (IFPL)

Klasa elementów FCH-SZ

Silnie zmieniona JCWP (T/N)

1

Lp.

Nazwa i kod ocenianej
jednolitej części wód
(JCWP)*

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

Klasa elementów FCH

Typ abiotyczny

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE

STAN /
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

STAN
JCWP
w punkcie
monitorowania
obszarów
chronionych

STAN
JCWP

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

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

OBSZAR DORZECZA WISŁY

III

II

/1

UMIARKOWANY

Punkty reprezentatywne MD i MO 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)
* Nazwa i kod JCWP według wykazu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
/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
IO
- Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
MIR
- Makrofitowy Indeks Rzeczny
Wskaźnik FLORA
- zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych
MMI
- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych
Wskaźnik MZB
- wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych
Klasa elementów BIOL
Klasa elementów HYMO
Klasa elementów FCH
Klasa elementów FCH-SZ

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

Monitoring obszarów chronionych:
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
MORE
- jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
MOEU
- obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych

1. JCWP „Łęg do Turka”
JCWP „Łęg do Turka” w powiecie kolbuszowskim przepływa w kierunku północnym przez
obszar gminy Raniżów. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych
w 2012 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Łęg-Wola Raniżowska”,
zlokalizowanym we wsi Wola Raniżowska w gminie Raniżów (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 potencjału
ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu wód w w/w obszarze chronionym oraz
wynikową ocenę stanu wód w JCWP. Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP był: fitobentos
(wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II
klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano poza II klasą potencjału
ekologicznego (klasyfikacja poniżej dobrego potencjału ekologicznego), z uwagi na przekroczone
dopuszczalne średnioroczne wartości wskaźników azot amonowy i azot Kjeldahla. Elementy
fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (węglowodory
ropopochodne) sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła umiarkowany
potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym
(w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny – fitobentos oraz wskaźniki fizykochemiczne - azot
amonowy i azot Kjeldahla). JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych wskaźniki decydujące w ocenie: fitobentos, azot amonowy, azot Kjeldahla - stwierdzono eutrofizację
wód). W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód. JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi
na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód w obszarze chronionym.
2. JCWP „Przywra do Dąbrówki”
JCWP „Przywra do Dąbrówki” przepływa w kierunku północno-wschodnim przez obszar
gminy Kolbuszowa. Źródła potoku Przyrwa znajdują się w rejonie wsi Bukowiec w gminie
Kolbuszowa. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2014 r.
w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Przyrwa-Dubas”. W ocenie wykorzystano
dane pozyskane w ramach monitoringu diagnostycznego przeprowadzonego w 2011 r. w dawnym
punkcie pomiarowo-kontrolnym „Przyrwa-Nowa Wieś”. Punkt reprezentatywny zlokalizowany
w miejscowości Dubas jest jednocześnie punktem monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Badania
przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz
monitoringu w/w obszaru chronionego. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego
(silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w obszarze chronionym
oraz wynikową ocenę stanu wód w JCWP. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były:
fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy IV), makrofity (wskaźnik MIR oceniony na
poziomie klasy II), makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy II)
oraz ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy III). Elementy hydromorfologiczne
sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano
w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźniki decydujące: BZT 5, OWO, azot Kjeldahla). Elementy
fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne sklasyfikowano
w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: indeks oleju mineralnego). JCWP
osiągnęła słaby potencjał ekologiczny i jednocześnie słaby potencjał ekologiczny w obszarze
chronionym (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny - fitobentos). Stan chemiczny JCWP
oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny (nie stwierdzono
przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń).
JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych z uwagi na przekroczenie
wartości dobrego potencjału ekologicznego dla wskaźnika fitobentos - stwierdzono eutrofizację wód).
W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód. JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na
słaby potencjał ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód w obszarze chronionym.
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3. JCWP „Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia”
JCWP „Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia” przepływa w kierunku
północno-wschodnim przez obszary gmin Kolbuszowa oraz Dzikowiec. Ocenę stanu JCWP wykonano
na podstawie badań przeprowadzonych w 2014 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowokontrolnym „Łęg-Spie”. Punkt reprezentatywny jest jednocześnie punktem monitorowania obszaru
chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Sandomierska” (PLB180005).
Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz
monitoringu w/w obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego
(naturalna część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w w/w obszarach chronionych oraz
wynikową ocenę stanu wód w JCWP. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były:
fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy III), makrofity (wskaźnik MIR oceniony na
poziomie klasy II) oraz makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy
II). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Elementy
fizykochemiczne, sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźniki decydujące: ChZT-Mn,
ChZT-Cr, azot Kjeldahla). Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia
syntetyczne i niesyntetyczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźnik decydujący:
selen). JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny i jednocześnie umiarkowany stan ekologiczny
w obszarach chronionych (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny - fitobentos). Stan
chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarach chronionych oceniono jako dobry stan chemiczny
(nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych
zanieczyszczeń). JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych z uwagi na
umiarkowany stan ekologiczny. W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, stwierdzono występowanie zjawiska
eutrofizacji - przekroczone wartości dobrego stanu ekologicznego dla wskaźnika fitobentos).
W obszarach chronionych stwierdzono zły stan wód. JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na
umiarkowany stan ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód w obszarach chronionych.
4. JCWP „Łęg od Murynia do ujścia”
JCWP „Łęg od Murynia do ujścia” przepływa przez obszar powiatu kolbuszowskiego na
niewielkim odcinku w północnej części gminy Dzikowiec. Ocenę stanu JCWP wykonano na
podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym
„Łęg-Gorzyce” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych), zlokalizowanym
poza obszarem powiatu kolbuszowskiego w miejscowości Gorzyce (gmina Gorzyce, powiat
tarnobrzeski). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w
obszaru chronionego. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona
część wód), ocenę stanu wód w w/w obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu wód w JCWP.
Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie I
klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy
fizykochemiczne, sklasyfikowano poza II klasą potencjału ekologicznego (klasyfikacja poniżej
dobrego potencjału ekologicznego), z uwagi na przekroczone dopuszczalne średnioroczne wartości
wskaźnika azot Kjeldahla. Elementy fizykochemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń
syntetycznych i niesyntetycznych nie były badane. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał
ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym
(w klasyfikacji zadecydowała przekroczona dopuszczalna średnioroczna wartość wskaźnika azot
Kjeldahla). Stan chemiczny w JCWP nie podlegał ocenie. JCWP nie spełniła wymagań określonych
dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi
ze źródeł komunalnych - wskaźnik decydujący w ocenie: azot Kjeldahla - stwierdzono eutrofizację
wód). W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód. JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi
na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód w obszarze chronionym.
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5. JCWP „Babulówka”
JCWP „Babulówka” w powiecie kolbuszowskim przepływa w kierunku północno-zachodnim
przez obszary gmin Niwiska i Cmolas. Źródła Babulówki znajdują się w rejonie miejscowości
Kosowy w gminie Niwiska. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych
w 2014 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Babulówka-Suchorzów”,
zlokalizowanym poza obszarem powiatu kolbuszowskiego, we wsi Suchorzów w gminie Baranów
Sandomierski (powiat tarnobrzeski). Punkt reprezentatywny jest jednocześnie punktem 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 potencjału ekologicznego (silnie
zmieniona część wód), ocenę stanu wód w w/w obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu wód
w JCWP. Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na
poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału
ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego
(wskaźniki decydujące: BZT5, OWO, azot Kjeldahla). Elementy fizykochemiczne w grupie
specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne sklasyfikowano poza II klasą potencjału
ekologicznego (poniżej dobrego potencjału ekologicznego) z uwagi na przekroczone dopuszczalne
średnioroczne stężenia wskaźnika aldehyd mrówkowy. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał
ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym (wskaźniki
decydujące: parametr biologiczny - fitobentos, aldehyd mrówkowy). Stan chemiczny JCWP oraz stan
chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny (monitorowano wybrane
substancje: kadm i nikiel). JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych wskaźnik decydujący w ocenie: fitobentos - stwierdzono eutrofizację wód). W obszarze chronionym
stwierdzono zły stan wód. JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał
ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód w obszarze chronionym.
6. JCWP „Trześniówka do Karolówki”
JCWP „Trześniówka do Karolówki” przepływa w kierunku północno-zachodnim przez obszar
gminy Cmolas. Źródła potoku Trześniówka znajdują się w rejonie wsi Komorów w gminie Majdan
Królewski. Przez obszar powiatu kolbuszowskiego przepływają także główne dopływy Trześniówki,
potoki Kozieniec, Smarkata i Korzeń włączone do w/w jednolitej części wód powierzchniowych.
Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r. w reprezentatywnym
punkcie pomiarowo-kontrolnym „Trześniówka-Durdy”, zlokalizowanym poza obszarem powiatu
kolbuszowskiego w miejscowości Durdy (gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski). Punkt
reprezentatywny jest jednocześnie punktem monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz obszaru
specjalnej ochrony ptaków „Puszcza Sandomierska” (PLB180005). 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 oraz wynikową ocenę stanu
wód w JCWP. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były: fitobentos (wskaźnik IO
oceniony na poziomie klasy I) oraz makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy II).
Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy
fizykochemiczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący:
OWO). Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne
i niesyntetyczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: aldehyd
mrówkowy). JCWP osiągnęła dobry potencjał ekologiczny i jednocześnie dobry potencjał ekologiczny
w obszarach chronionych. Stan chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarach chronionych
oceniono jako dobry stan chemiczny (nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń). JCWP spełniła wymagania określone dla
obszarów chronionych. W obszarach chronionych stwierdzono dobry stan wód. Nie stwierdzono
eutrofizacji wód. JCWP osiągnęła dobry stan w związku z dobrym potencjałem ekologicznym,
dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem wód w obszarach chronionych.
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7. JCWP „Koniecpólka”
JCWP „Koniecpólka” w powiecie kolbuszowskim przepływa w kierunku północno-zachodnim
wzdłuż północno-zachodniej granicy gminy Majdan Królewski. Przez obszar gminy Majdan
Królewski przepływa lewobrzeżny dopływ potoku Koniecpólka, Dopływ z Krzywicy, który został
włączony do w/w jednolitej części wód powierzchniowych. Ocenę stanu JCWP wykonano na
podstawie badań przeprowadzonych w latach 2013-2014 w reprezentatywnym punkcie pomiarowokontrolnym „Koniecpólka-Ślęzaki”, zlokalizowanym poza obszarem powiatu kolbuszowskiego we
wsi Ślęzaki (gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski). Punkt reprezentatywny jest
jednocześnie punktem 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), ocenę stanu wód w w/w obszarze chronionym oraz
wynikową ocenę stanu wód w JCWP. Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP był: fitobentos
(wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II
klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano poza II klasą stanu
ekologicznego (klasyfikacja poniżej dobrego stanu ekologicznego), z uwagi na przekroczone
dopuszczalne średnioroczne wartości wskaźników OWO, azot amonowy i azot Kjeldahla. Elementy
fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne sklasyfikowano
w I klasie stanu ekologicznego. JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny i jednocześnie
umiarkowany stan ekologiczny w obszarze chronionym (w klasyfikacji zadecydował parametr
biologiczny - fitobentos oraz wskaźniki fizykochemiczne - OWO, azot amonowy i azot Kjeldahla).
Stan chemiczny w JCWP oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan
chemiczny (badania w zakresie niklu). JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych - wskaźniki decydujące w ocenie: fitobentos, azot amonowy, azot Kjeldahla stwierdzono eutrofizację wód). W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód. JCWP nie
osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód
w obszarze chronionym.
8. JCWP „Mrowla”
Przez południową część obszaru powiatu kolbuszowskiego przepływa niewielki odcinek potoku
Osina, lewostronnego dopływu potoku Mrowla, który wraz z potokiem Mrowla i kilkoma innymi
potokami w zlewni został włączony do JCWP „Mrowla”. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie
badań przeprowadzonych w 2013 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „MrowlaNowa Wieś” zlokalizowanym poza obszarem powiatu kolbuszowskiego w miejscowości Nowa Wieś
(gmina Trzebownisko). Punkt reprezentatywny jest jednocześnie punktem monitorowania obszaru
chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych. Badania JCWP przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu
w/w obszaru chronionego. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie
zmieniona część wód), ocenę stanu wód w obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu wód
w JCWP. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na
poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału
ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano poza II klasą potencjału ekologicznego
(klasyfikacja poniżej dobrego potencjału ekologicznego), z uwagi na przekroczone dopuszczalne
średnioroczne wartości wskaźników: azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany. JCWP osiągnęła
umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze
chronionym (w klasyfikacji zadecydowały następujące wskaźniki: fitobentos, azot amonowy, azot
Kjeldahla, fosforany). JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych wskaźniki decydujące w ocenie: fitobentos, azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany - stwierdzono
eutrofizację wód). W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód. JCWP nie osiągnęła dobrego
stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód w obszarze
chronionym.
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Rys. 3.2. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód z uwzględnieniem stanu wód
w obszarach chronionych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu
kolbuszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2014 [3], [5], [6], [7], [9]

4.

OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH

Badania w zakresie stanu wód podziemnych prowadzone są w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska. Wykonawcą badań, na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
jest Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy.
Badania i ocenę stanu wód podziemnych wykonuje się dla tzw. jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd). Powiat kolbuszowski położony jest na obszarze trzech jednolitych części wód
podziemnych: Nr 126, Nr 127 i Nr 139.
Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa
podkarpackiego, wykonana na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego
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z 2012 r. oraz danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej w zakresie stanu ilościowego, wykazała
słaby stan wód w jednolitej części wód podziemnych Nr 126. Stan pozostałych jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd Nr 127 i JCWPd Nr 139) oceniono jako dobry.
Na rys. 4.1. przedstawiono lokalizację jednolitych części wód podziemnych na tle obszaru
powiatu kolbuszowskiego wraz z lokalizacją punktów pomiarowych monitoringu stanu chemicznego
JCWPd Nr 126 w powiecie kolbuszowskim.

Rys. 4.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych Nr 126 w 2015 r. w punktach
pomiarowych 139 Kolbuszowa i 1059 Cmolas [3], [5], [6], [7], [9]

W związku ze stwierdzeniem słabego stanu wód jednolitej części wód Nr 126, od 2013 r.
prowadzony jest monitoring operacyjny jej stanu chemicznego w 9 punktach pomiarowych: Mielec,
Nowa Dęba, Kolbuszowa, Cmolas, Przyszów, Stany, Jeziórko, Grębów i Turza. W 2015 r. badania
stanu chemicznego JCWPd Nr 126 przeprowadzono dodatkowo w punkcie pomiarowym
zlokalizowanym w miejscowości Rozalin.
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W 2015 r. badania stanu chemicznego wód JCWPd Nr 126 na obszarze powiatu
kolbuszowskiego przeprowadzono w dwóch punktach pomiarowych:
1)
w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Kolbuszowa (gmina Kolbuszowa) (punkt nr 139, kod: PL01G126_003, charakter punktu: zwierciadło swobodne, współrzędne
punktu: N50°14’11,1”, E21°45’54,5”);
2)
w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Cmolas (gmina Cmolas) – (punkt
nr 1059, kod: PL01G126_001, charakter punktu: zwierciadło swobodne, współrzędne punktu:
N50°17’43,9”, E21°44’41,6”).
W 2015 r. wody JCWPd Nr 126 w punkcie pomiarowym „Kolbuszowa” zostały sklasyfikowane
na poziomie IV klasy jakości - wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów
fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach
podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. Wskaźnikiem decydującym
o klasyfikacji elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych na poziomie klasy IV było
żelazo. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych na poziomie klasy IV oznacza słaby stan
chemiczny wód JCWPd Nr 126 w punkcie pomiarowym „Kolbuszowa”. W odniesieniu do roku 2013
i 2014, klasyfikacja jakości wód podziemnych w JCWPd Nr 126 w punkcie „Kolbuszowa” nie uległa
istotnym zmianom.
Wody JCWPd Nr 126 w punkcie pomiarowym „Cmolas” zostały sklasyfikowane na poziomie II
klasy jakości - wody dobrej jakości, w których wartości niektórych elementów fizykochemicznych są
podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i wartości
elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka, albo jest to wpływ
bardzo słaby. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych na poziomie klasy II oznacza dobry stan
chemiczny wód JCWPd Nr 126 w punkcie pomiarowym „Cmolas”. W latach 2013-2015, klasyfikacja
jakości wód podziemnych w JCWPd Nr 126 w punkcie „Cmolas” wykazała poprawę jakości wód
z klasy IV na klasę III (w roku 2014) i z klasy III na klasę II (w roku 2015).
Punkty pomiarowe monitoringu stanu chemicznego JCWPd Nr 127 i JCWPd Nr 139 są
zlokalizowane poza obszarem powiatu kolbuszowskiego.
Podstawą oceny stanu chemicznego wód podziemnych było rozporządzenie Ministra
Środowiska. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008).

5.

OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu kolbuszowskiego badania poziomów pól
elektromagnetycznych przeprowadził na obszarze gminy Raniżów w miejscowości Raniżów (punkt
pomiarowy zlokalizowany przed budynkiem Urzędu Gminy w Raniżowie, ul. Rynek 6).
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
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 na obszarze gminy Raniżów w 2015 r. nie
wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Pomierzona wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep (wartość charakteryzująca
oddziaływanie pól elektromagnetycznych) była niższa od wartości dolnego progu czułości sondy
pomiarowej (<0,4 [V/m]).
Szczegółowe wyniki pomiarów wraz z oceną poziomów PEM na obszarze gminy Raniżów
przedstawiono w tab. 5.1.
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Tab. 5.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze gminy Raniżów w 2015 r. [9], [17]

Lp.

Współrzędne
punktu
pomiarowego

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 2015
1

N 50,258889
E 21.972444

Raniżów, przed budynkiem
Urzędu gminy w
Raniżowie,
36-130 Raniżów,
ul. Rynek 6

0,2*

0,2*

7,0

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

6.

HAŁS KOMUNIKACYJNY

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych
wskaźnikami hałasu LDWN i LN, z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności
demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.
Na potrzeby oceny stanu klimatu akustycznego środowiska starosta sporządza mapy akustyczne
dla aglomeracji, zaś zarządzający drogą, linia kolejową lub lotniskiem jest zobowiązany sporządzić
mapę jeśli eksploatacja tych obiektów może powodować negatywne oddziaływania na znacznych
obszarach.
Na terenach nie objętych obowiązkiem opracowania map akustycznych Podkarpacki
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska został ustawowo zobowiązany do dokonania oceny
klimatu akustycznego środowiska.
W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie podejmuje działania
w zakresie badania i oceny stanu akustycznego środowiska w sposób zróżnicowany, w zależności od
tego czy obszar działania znajduje się poza zakresem realizacji obligatoryjnych map akustycznych,
czy też podlega procesowi realizacji tych map. W odniesieniu do obszarów, na których obligatoryjne
mapy akustyczne nie są i nie będą wykonane, Inspektorat realizuje badania hałasu drogowego,
kolejowego i lotniczego oraz przemysłowego (zgodnie z planem kontroli).
W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził pomiarów hałasu drogowego na terenie powiatu
kolbuszowskiego, zgodnie z założeniami „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska
województwa podkarpackiego na lata 2013-2015” zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora
Ochrony Środowiska.
Pomiary takie wykonano ostatnio w 2009 r. na terenie miasta Kolbuszowa w bezpośrednim
sąsiedztwie drogi krajowej nr 9 i dróg wojewódzkich: 875, 987 w 4 punktach pomiarowych. We
wszystkich badanych punktach stwierdzono przekroczenie standardów akustycznych w stosunku do
funkcji spełnianej przez teren.
W 2012 r. dla obszarów położonych w otoczeniu drogi krajowej Nr 9 (o natężeniu ruchu
powyżej 3 mln pojazdów na rok) zlokalizowanej na terenie obszaru powiatu kolbuszowskiego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała mapę akustyczną. Szczegółowe wyniki
zamieszczone są pod adresem: http://www.gddkia.gov.pl/pl/1811/Mapy-akustyczne-dla-drogkrajowych-o-ruchu-powyzej-3-000-000-pojazdow-rocznie. Mapy akustyczne prezentowane są za
pomocą przeglądarki Geoportalu2, dostępnej pod adresem: http://mapy.geoportal.gov.pl/imap.
Zarządzający obiektami, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie
akustyczne na znacznych obszarach, sporządza co 5 lat mapę akustyczną terenu, na którym
eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku. Trzeci etap mapowania akustycznego, zgodnie z postanowieniami dyrektywy
2002/49/WE i przepisami prawa krajowego, realizowany będzie do dnia 30 czerwca 2017 r.
Dla terenów, na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, tworzy się programy
ochrony środowiska przed hałasem, który aktualizuje się co najmniej raz na 5 lat oraz w przypadku
wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę planu lub harmonogramu realizacji. W 2014 r.
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w drodze uchwały, sejmik województwa podkarpackiego określił „Program ochrony środowiska przed
hałasem dla terenów położonych w pobliżu głównych dróg o obciążeniu ruchem powyżej 3 mln
przejazdów rocznie” Program dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podkarpackiego pod adresem: http://www.bip.podkarpackie.pl/index.php/informacja-osrodowisku/ochrona-przed-halasem/elektroniczna-baza-danych-dotyczaca-programow-ochronysrodowiska-przed-halasem/940-posph-3-mln.
W 2015 r. na sieciach dróg krajowych został przeprowadzony Generalny Pomiar Ruchu (GPR).
Wyniki z pomiarów dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015.

7.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 167 zakładów zlokalizowanych na terenie
powiatu kolbuszowskiego, co stanowi ok. 3,04 % ogólnej liczby 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:kategoria I
(ryzyko najwyższe, kontrola minimum raz w roku), kategoria II (ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata
lub rzadziej), kategoria III (ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej), kategoria IV (ryzyko
niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej), kategoria V (pozostałe, co do zasady nie objęte
planowaniem). Spośród 167 zakładów zewidencjonowanych na terenie powiatu kolbuszowskiego 2
zaliczono do I kategorii ryzyka, 9 do II kategorii, 17 do III i 83 do IV kategorii ryzyka. Pozostałe 56
zaliczono do V kategorii ryzyka. Do I kategorii zakwalifikowano Amerigas Polska Sp. z o.o. w
Warszawie - Rozlewnia Gazu w Widełce oraz stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji
Auto-Złom Wiesław Koza w miejscowości Kosowy.
Na koniec 2015 r. na terenie powiatu działał 1 zakład dużego i 1 zakład zwiększonego
ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w rozumieniu ustawy Prawo ochrony
środowiska (2001). Były to odpowiednio: Amerigas Polska Sp. z o.o. w Warszawie - Rozlewnia
Gazu w Widełce - ZDR i PKN ORLEN S.A. w Płocku - Terminal Paliw nr 02 w Widełce - ZZR.
Z dniem 31.03.2016 r. Amerigas Polska Sp. z o.o. w Warszawie - Rozlewnia Gazu w Widełce
zakończyła działalność w Widełce, a dzierżawione obiekty i urządzenia przekazano ich właścicielowi
tj. Spółce ORLEN Paliwa Sp. z o.o. w Widełce.
W rejestrze WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 1 instalacja objęta systemem pozwoleń
zintegrowanych tj. WIENEBERGER CERAMIKA BUDOWLANA Sp. z o.o., 2 nieczynne
składowiska odpadów komunalnych w Kolbuszowej i Majdanie Królewskim, 8 oczyszczalni ścieków
i 1 stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Na terenie powiatu brak jest zakładów
przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz spalarni odpadów.
W 2015 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wykonali 21 kontroli typowych z wyjazdem w teren,
w tym 18 planowych oraz 3 pozaplanowe. Liczba kontroli terenowych w zakładach powiatu stanowi 2,4 %
łącznej liczby tego typu kontroli. W trakcie ww. kontroli, w 13 podmiotach, stwierdzono naruszenia
wymagań ochrony środowiska. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były podstawą do
podjęcia przez WIOŚ w Rzeszowie następujących działań:
1)
skierowano 11 zarządzeń pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek,
2)
zastosowano 5 pouczeń w trybie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń,
3)
wydano 14 decyzji administracyjnych wymierzającą karę pieniężną,
4)
skierowano do organów administracji 5 wystąpień.
Podmioty, do których skierowano zarządzenia pokontrolne, w wyznaczonych terminach
poinformowały Inspektorat o sposobach wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli uchybień.
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 12 tego rodzaju kontroli dotyczących jednostek z terenu powiatu kolbuszowskiego 1,74 % ogólnej liczby takich kontroli.
W ramach realizacji ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, dotyczącego przestrzegania przepisów
znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
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w 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził kontrolę Zakładu Usług Komunalnych w Kolbuszowej, który
jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Kolbuszowa oraz kontrolę składowiska odpadów innych
niż niebezpieczne i obojętne w Krzątce zarządzanego przez Gminę Majdan Królewski.
Kontrola Zakładu Usług Komunalnych w Kolbuszowej wykazała, że podmiot jako gminna
jednostka organizacyjna, będąca zakładem budżetowym, prowadzi działalność polegającą na
odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Jednostka ta spełnia wymagania określone dla podmiotu
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, zgodne z przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie kontroli stwierdzono, że
przekazywanie odpadów komunalnych, potwierdzane było w kartach przekazania odpadu, brak było
jednak kart ewidencji odpadów dla odbieranych odpadów komunalnych. W związku z powyższym, do
Dyrektora Zakładu wystosowano zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące do wyeliminowania
wykazanego naruszenia. W wyznaczonym terminie, WIOŚ w Rzeszowie został poinformowany
o zakresie podjętych i zrealizowanych działań, służących wyeliminowaniu wskazanego naruszenia.
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 kolbuszowskiego 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
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (2012).
Kontrole oczyszczalni ścieków w Nowym Dzikowcu eksploatowanej przez Zakład Usług
Komunalnych w Dzikowcu oraz w Trześni eksploatowanej przez Zakład Usług Komunalnych
w Niwiskach, nie wykazały naruszeń wymagań dotyczących gospodarki ściekowej. Natomiast
podczas kontroli w Gminnym Zakładzie Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Majdanie
Królewskim - oczyszczalnia ścieków w Majdanie Królewskim ustalono, że nie jest prowadzona
książka eksploatacji oczyszczalni i rejestru prac remontowych i porządkowych realizowanych na
urządzeniach związanych z oczyszczaniem i odprowadzaniem ścieków. W związku z tym skierowano
wystąpienie do Starosty Kolbuszowskiego.
Kontrola w oczyszczalni ścieków w Raniżowie eksploatowana przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Raniżowie wykazała nieprawidłowości związane z nieprzedkładaniem właściwym
organom wszystkich prezentacji wyników pomiarów jakości odprowadzanych ścieków. W związku
z powyższym zostało wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do usunięcia stwierdzonej
nieprawidłowości. W wyznaczonym terminie zakład poinformował o wykonaniu nałożonego
obowiązku. Ponadto Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Raniżowie pouczono, na
zasadach wynikających z art. 41 Kodeksu wykroczeń, że wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny.
Szczegółowe informacje o wynikach kontroli podmiotów zamieszczane są na stronach
internetowych WIOŚ w Rzeszowie oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
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
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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.
Pismem z dnia 20.11.2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
wystąpił do wszystkich starostw powiatowych o udzielenie informacji na temat procedur działania
służb powiatowych w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia poza godzinami pracy urzędu
starostwa, w tym o określenie zadań poszczególnych służb takich jak Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa
Policji, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W odpowiedzi z dnia 15.12.2015 r. Starosta
Kolbuszowski poinformował, że ww. służby posiadają opracowane procedury reagowanie w zakresie
swojej właściwości. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kolbuszowej dysponuje
wyspecjalizowanym sprzętem do poboru wody. Starosta zadeklarował, że w przypadku wystąpienia
zagrożeń środowiska informacja zostanie niezwłocznie przekazana do Wojewódzkiego Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. W ocenie WIOŚ w Rzeszowie procedury powiatowe
powinny uwzględniać prowadzenie we własnym zakresie działań rozpoznawczych mających na celu
ustalenie przyczyn wystąpienia zagrożenia środowiska oraz ewentualnego sprawcy i reagowania na
sygnały społeczne równolegle z przekazaniem informacji do WCZK 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 zastosowania 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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