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1.

WSTĘP

W niniejszej pracy przedstawiono stan środowiska na obszarze powiatów: bieszczadzkiego,
jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego grodzkiego i ziemskiego, położonych przy granicy
z Ukrainą.
Stan środowiska przedstawiony został w oparciu o dane pozyskane w ramach realizacji zadań
Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). W 2014 r. na terenie obszaru przygranicznego
prowadzono badania stanu środowiska w ramach następujących podsystemów:
1. monitoring jakości wód powierzchniowych,
2. monitoring jakości powietrza atmosferycznego,
3. monitoring pól elektromagnetycznych,
4. monitoring hałasu.
W końcowej części opracowania przedstawiono zagadnienia związane z gospodarką odpadami
komunalnymi i transgranicznym przemieszczaniem odpadów.
Informacje dotyczące fizjografii, klimatu, hydrografii, komunikacji, transportu, przemysłu,
rolnictwa, przyrody oraz gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami zostały zamieszczone w
poprzednim opracowaniu za rok 2013, pt.: „Stan środowiska na obszarze przygranicznym województwa
podkarpackiego w 2013 roku”. Zagadnienia przedstawione w niniejszym opracowaniu opisane zostały
w bardziej szczegółowej wersji w monografii „Raport o stanie środowiska w województwie
podkarpackim w 2014 roku”. Powyższe opracowania dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/.

.
Rys. 1.1. Podział administracyjny; obszar przygraniczny 2014 r. (źródło: [2], [6])
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2.

POWIETRZE

2.1.

JAKOŚĆ POWIETRZA

Głównym 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.
W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza wojewódzki inspektor ochrony środowiska
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 oraz monitorowania efektów
wdrażania działań zawartych w tych Programach.
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na
ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których
w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012) określono wartości
dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu. Lista zanieczyszczeń, które uwzględnia się
w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia,
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(α)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 (SO 2), tlenki azotu (NOx), ozon (O3).
Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Każdej strefie przypisuje się jedną klasę dla
każdego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę
roślin. Zaliczenie strefy do danej klasy wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na
rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz
utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy).
Zaliczenie strefy o dużym obszarze do klasy C oznacza, że jakość powietrza na terenie strefy nie
spełniła określonych kryteriów także wówczas, gdy jakość ta jest generalnie dobra na obszarze całej
strefy, z wyjątkiem wydzielonych terenów o ograniczonym zasięgu. Nie oznacza to konieczności
prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy.
Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów
w strefie (zwykle o ograniczonym zasięgu) w tym opracowanie Programu ochrony powietrza dla danego
zanieczyszczenia i obszaru.
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2014
dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl/, w zakładce
Informator klienta» Informacje o środowisku.
2.2.

WYNIKI OCENY ROCZNEJ JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE PODKARPACKIEJ

Dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza pod kątem ochrony zdrowia województwo
podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy: miasto Rzeszów (strefa o liczbie mieszkańców
przekraczającej 100 tys.) i strefę podkarpacką (pozostała część województwa). Pod kątem ochrony
roślin ocena wykonywana jest dla strefy podkarpackiej.
Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2014 opracowana została
w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wykonanych w okresie od
1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Pomiary przeprowadzone zostały na stacjach monitoringu powietrza,
zlokalizowanych w województwie podkarpackim, działających w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska (PMŚ). Lokalizacja stacji pomiarowych przedstawiona została na rys. 2.2.1.
Dodatkowo w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim wykorzystano wyniki
modelowania zanieczyszczenia powietrza wykonanego na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie przez Biuro
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Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. W ocenie rocznej jakości powietrza
uwzględniono również wyniki modelowania ozonu wykonane na zlecenie GIOŚ przez Biuro Studiów
i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o.

Rys. 2.2.1. Lokalizacja stacji pomiarowych w województwie podkarpackim w 2014 r. (źródło: [13])

Wnioski z oceny jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 2014 r., obejmującej swym
zasięgiem obszar przygraniczny są następujące:
Zanieczyszczenia gazowe objęte badaniami, tj. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla,
benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium
ochrony roślin) osiągały niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych
substancji wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę
roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie strefy podkarpackiej pod względem zanieczyszczenia powietrza
tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom
celu długookresowego.
Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
- dalszy monitoring powietrza oparty na pomiarach automatycznych,
- utrzymanie jakości powietrza w zakresie tych zanieczyszczeń na tym samym lub lepszym poziomie,
- podjęcie w ramach wojewódzkiego programu ochrony środowiska ekonomicznie uzasadnionych
działań technicznych i technologicznych, mających na celu dotrzymanie celu długoterminowego ozonu.
Ze względu na pył zawieszony PM10 i PM2.5 oraz zawarty w pyle zawieszonym benzo(α)piren
należący do grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, strefę podkarpacką
zakwalifikowano do klasy C.
Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
- wdrażanie dla rejonów przekroczeń w województwie podkarpackim naprawczych Programów ochrony
powietrza w zakresie pyłu PM10 i PM2.5 oraz benzo(α)pirenu,
- monitorowanie w kolejnych latach stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10, PM2,5
i benzo(a)pirenem na obszarach objętych naprawczymi Programami ochrony powietrza, w aspekcie
efektów przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza,
Stężenia metali (arsenu, kadmu, niklu, ołowiu) w pyle PM10 utrzymywały się na niskim poziomie.
Wartości odniesienia zostały dotrzymane na obszarze całego województwa.
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Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:
- utrzymanie jakości powietrza w zakresie arsenu, kadmu, niklu i ołowiu na tym samym lub lepszym
poziomie,
- monitorowanie poziomów stężeń metali w pyle PM10 w ustalonych punktach pomiarowych.
Na rys.2.2.2.-2.2.6. przedstawiono wyniki klasyfikacji stref za rok 2014 (cel ochrona zdrowia).

Rys. 2.2.2. Klasyfikacja stref w zakresie: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, arsenu, kadmu,
niklu, ołowiu, ozonu za rok 2014 - cel ochrona zdrowia, województwo podkarpackie 2014 r.(źródło: [13])

Rys. 2.2.3. Klasyfikacja stref w zakresie stężeń średniorocznych pyłu PM10 za rok 2014 - cel ochrona zdrowia,
województwo podkarpackie 2014 r. (źródło: [13])

7

Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2014 roku

Rys. 2.2.4. Klasyfikacja stref w zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 za rok 2014 - cel ochrona zdrowia,
województwo podkarpackie 2014 r. (źródło: [13])

Rys. 2.2.5. Klasyfikacja stref w zakresie pyłu PM2.5 za rok 2014 - cel ochrona zdrowia, województwo podkarpackie
2014 r. (źródło: [13])
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Rys. 2.2.6. Klasyfikacja stref w zakresie benzo(α)pirenu za rok 2014 - cel ochrona zdrowia, województwo
podkarpackie 2014 r. (źródło: [13])

2.3.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE PRZYGRANICZNEJ

W 2014 r. pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w obszarze przygranicznym prowadzone
były na stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Przemyślu i Jarosławiu.
Wyniki pomiarów wykorzystane zostały do oceny rocznej jakości powietrza i klasyfikacji strefy
podkarpackiej za 2014 r. według kryterium ustalonego dla ochrony zdrowia ludzi. Zakres oznaczanych
zanieczyszczeń powietrza przedstawia tab. 2.3.1. Wartości kryterialne dla poszczególnych substancji
zestawiono w tab. 2.3.2.-2.3.4.
Tab. 2.3.1. Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych w obszarze przygranicznym i wykorzystanych do oceny
rocznej jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 2014 r. (źródło: [10])
Zanieczyszczenie
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony PM2.5
Arsen w pyle PM10
Kadm w pyle PM10
Nikiel w pyle PM10
Ołów w pyle PM10
Benzo(α)piren w pyle PM10
PM10
Benzen

Rodzaj pomiarów
automatyczne
automatyczne
manualne
automatyczne
manualne
manualne
manualne
manualne
manualne
pasywne

Liczba stanowisk pomiarowych
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
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Tab. 2.3.2. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza w 2014 r. ochrona zdrowia (źródło:[23])

jedna godzina
24 godziny
jedna godzina

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

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

Benzen

rok kalendarzowy
24 godziny
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

40
50
40
5

35 razy
-

Ołów

rok kalendarzowy

0,5

-

Okres uśredniania
wyników

Zanieczyszczenie

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył zawieszony PM10

Tab. 2.3.3. Kryteria obowiązujące dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia (źródło: [23])
Zanieczyszczenie
Pył zawieszony
PM2.5

Okres uśredniania
stężeń

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

rok kalendarzowy

25

30

29

29

28

27

26

26

25

Tab. 2.3.4. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza - ochrona zdrowia
(źródło:[23])
Zanieczyszczenie

Arsen
Benzo(a)piren
Kadm
Nikiel

Okres uśredniania
wyników pomiarów

Docelowy poziom
substancji w powietrzu
(ng/m3)

rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

6
1
5
20

Dopuszczana liczba dni
z przekroczeniami poziomu
docelowego w roku
kalendarzowym
-

DWUTLENEK SIARKI
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ze względu na ochronę zdrowia ludzi
ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 1 godzina
i 24 godziny. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej dopuszczana jest możliwość jej przekraczania
z częstością nie większą niż 24 razy w roku, natomiast dla normy 24-godzinnej dopuszcza się
3 przekroczenia.
W 2014 r. na obszarze przygranicznym badania poziomów dwutlenku siarki w powietrzu
prowadzone były na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej, metodą automatyczną
z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń. Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki w Przemyślu
3
wyniosło 5,8 µg/m . Maksymalne stężenie średniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze stężeń
3
jednogodzinnych wyniosło 36 µg/m (29 % normy). Najwyższe stężenie jednogodzinne SO2 wyniosło
3
80 µg/m (23 % normy - niepełna seria pomiarowa). Nie odnotowano przekroczeń norm ustalonych dla
tego zanieczyszczenia.
Na rys. 2.3.1. przedstawiono przebieg rocznych serii dobowych stężeń dwutlenku siarki na stacji
pomiarowej w Przemyślu w 2014 r.
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Rys. 2.3.1. Stężenia średniodobowe SO2 z poszczególnych dni pomiarowych; Przemyśl 2014 r. (źródło: [13])

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, przeprowadzone
w województwie podkarpackim dla roku 2014 nie wykazały przekroczenia obowiązujących norm dla
tego zanieczyszczenia. Rozkłady stężeń 1-godzinnych i 24-godzinnych dwutlenku siarki w strefie
przygranicznej w 2014 r. przedstawiono na rys. 2.3.2.-2.3.3.

Rys. 2.3.2. Rozkład stężeń 1-godzinnych SO2 na
podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
(źródło: [13])

Rys. 2.3.3. Rozkład stężeń 24-godzinnych SO2 na
podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
(źródło: [13])

DWUTLENEK AZOTU
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ze względu na ochronę zdrowia ludzi
ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 1 godzina
i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej dopuszczana jest możliwość przekraczania
3
wartości 200 µg/m z częstością nie większą niż 18 razy w roku.
W 2014 r. na obszarze przygranicznym badania poziomów dwutlenku azotu w powietrzu
prowadzone były na stacji pomiarowej w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej, metodą automatyczną
z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w Przemyślu
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3

3

wyniosło 15,5 µg/m (39 % normy), zaś maksymalne stężenie 1-godzinne wyniosło 122 µg/m (61 %
normy).
Na rys. 2.3.4. przedstawiono przebieg zmienności maksymalnych stężeń jednogodzinnych NO 2
w poszczególnych dobach pomiarowych w 2014 r. na stacji w Przemyślu w 2014 r.

Rys. 2.3.4. Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych; Przemyśl 2014 r.
(źródło: [13])

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu, przeprowadzone
w województwie podkarpackim dla roku 2014 nie wykazały przekroczenia obowiązujących norm dla
tego zanieczyszczenia. Rozkłady stężeń 1-godzinnych i średniorocznych dwutlenku azotu w strefie
przygranicznej w 2014 r. przedstawiono na rys.2.3.5.-2.3.6.

Rys. 2.3.5. Rozkład stężeń 1-godzinnych NO2 na
podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
(źródło: [13])

Rys. 2.3.6. Rozkład stężeń średniorocznych NO2 na
podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
(źródło: [13])

BENZEN
Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem ze względu na ochronę zdrowia ocenia się
3
w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 5 µg/m .

12

Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2014 roku
W 2014 r. na obszarze przygranicznym badania benzenu w powietrzu prowadzone były na stacji
pomiarowej w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej, metodą pasywną w dwunastu seriach pomiarowych
3
równomiernie rozłożonych w ciągu roku. Średnioroczne stężenie benzenu wyniosło 1,7 µg/m (34 %
normy).
Stężenia benzenu wykazują znaczną zmienność sezonową. Zdecydowanie wyższe wartości
stężeń benzenu notowane są w okresie zimowym. Rozkłady stężeń benzenu na stanowisku
pomiarowym w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej w 2014 r. przedstawiono na rys. 2.3.7.

Rys. 2.3.7. Rozkład stężeń benzenu; Przemyśl 2014 r. (źródło: [13], [14])

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzenem przeprowadzone w 2014 r. dla
województwa podkarpackiego nie wykazały przekroczenia obowiązującego poziomu dopuszczalnego
ustalonego dla tego zanieczyszczenia. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w strefie
przygranicznej w 2014r. przedstawiono na rys. 2.3.8.

Rys. 2.3.8. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na podstawie modelowania;
strefa przygraniczna 2014 r. (źródło: [13])

PYŁ ZAWIESZONY PM10
Poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 ocenia się w odniesieniu do
poziomów dopuszczalnych ustalonych dla 24-godzinnego i rocznego czasu uśredniania stężeń.
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Dodatkowo dla stężeń 24-godzinnych dopuszczalna jest możliwość przekraczania tego poziomu
z częstością nie większą niż 35 razy w roku.
W 2014 r. badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej
10 µm prowadzone były w obszarze przygranicznym na dwóch stanowiskach pomiarowych:
w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej i w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej. Stężenie średnioroczne pyłu
3
3
PM10 w Przemyślu wyniosło 32,3 µg/m (81 % normy), natomiast w Jarosławiu 38,48 µg/m (96 %
normy).
Na obu stanowiskach pomiarowych niedotrzymana została dopuszczalna częstość przekroczenia
3
stężenia średniodobowego ustalonego na poziomie 50 µg/m . W Przemyślu stwierdzono 50
przypadków przekroczeń normy 24-godzinnej, zaś w Jarosławiu 79 przypadków (przy dopuszczalnej
częstości przekroczenia nie większej niż 35 razy w roku).
Na rys. 2.3.9.-2.3.10. pokazano liczbę przekroczeń dobowych pyłu PM10 na stanowiskach
pomiarowych w strefie przygranicznej w 2014 r. w rozbiciu na miesiące.

Rys. 2.3.9. Liczba przekroczeń dobowych pyłu PM10; Przemyśl 2014 r. (źródło: [13], [14])

Rys. 2.3.10. Liczba przekroczeń dobowych pyłu PM10; Jarosław 2014 r. (źródło: [13], [14])

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem
zawieszonym PM10 w strefie przygranicznej wykazały przekroczenia obowiązujących norm dla tego
3
zanieczyszczenia. Najwyższe stężenie średnioroczne pyłu PM10 zlokalizowano w Przemyślu (63 µg/m
2
tj. 157,5 % normy). Obszar przekroczenia wyniósł 2,04 km , na którym zamieszkuje 49,5 tys.
mieszkańców. Na rys. 2.3.11. zobrazowano rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w strefie
przygranicznej w 2014 r.
W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 na podstawie wyników modelowania określono liczbę
3
dni z przekroczeniami dobowego poziomu dopuszczalnego tj. powyżej 50 μg/m . Na terenie strefy
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przygranicznej wyznaczono dwa obszary przekroczeń, zlokalizowane na terenie miasta Przemyśla
2
i Jarosławia. Obszary przekroczeń obejmują zasięgiem 37,5 km . Na rys. 2.3.12. zobrazowano rozkład
stężeń dobowych pyłu PM10 w strefie przygranicznej w 2014 r. oraz wyznaczone obszary przekroczeń.

Rys. 2.3.11. Rozkład średniorocznych stężeń pyłu PM10
na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
(źródło: [13])

Rys. 2.3.12. Liczba dni z przekroczeniem dobowego
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz wyznaczone
obszary przekroczeń na podstawie modelowania;
strefa przygraniczna 2014 r. (źródło: [13])

PYŁ ZAWIESZONY PM2.5
W 2014 r. badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym o średnicy ziaren poniżej
2,5 µg prowadzone były w strefie przygranicznej na stacji pomiarowej w Przemyślu przy
ul. Grunwaldzkiej metodą automatyczną z jednogodzinnym czasem uśredniania stężeń.
3
Średnioroczne stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 24,7 µg/m i stanowiło 99 % normy rocznej.
3
Maksymalne dobowe stężenie pyłu PM2.5 w Przemyślu zanotowano na poziomie 128 µg/m . W rocznej
serii pomiarowej odnotowano 140 przypadków występowania stężenia średniodobowego PM2.5
3
powyżej wartości 25 µg/m .
Na rys. 2.3.13. przedstawiono przebieg dobowych stężeń pyłu PM2.5 na stacji pomiarowej
w Przemyślu w 2014 r.

Rys. 2.3.13. Stężenia średniodobowe pyłu PM2.5; Przemyśl 2014 r. (źródło: [13], [14])
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5, przeprowadzone dla 2014 r. dla
województwa podkarpackiego wykazały przekroczenia obowiązującego poziomu dopuszczalnego
3
powiększonego o margines tolerancji (poziom 26 µg/m ) na obszarach miejskich.
Na rys. 2.3.14. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 w strefie
przygranicznej w 2014r.

Rys. 2.3.14. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
(źródło: [13])

Analiza emisji na potrzeby modelowania rozkładu stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 wykazała,
że w przypadku tego zanieczyszczenia dominują dwa typy emisji powierzchniowa i napływowa. Na
przeważającym obszarze województwa największy udział w stężeniach średniorocznych pyłu PM2.5
miała emisja napływowa. Na większości obszarów miejskich i wiejskich w pobliżu miast dominowała
emisja powierzchniowa. Na wyznaczonych obszarach przekroczeń w zakresie pyłu PM2.5 największy
wpływ na wysokość stężeń miała emisja powierzchniowa.
METALE W PYLE ZAWIESZONYM PM10
Pomiary w zakresie zawartości metali w pyle zawieszonym PM10 tj. arsenu, kadmu, niklu i ołowiu
w strefie przygranicznej prowadzone były metodą manualną na stacji pomiarowej w Przemyślu przy
ul. Grunwaldzkiej.
W 2014 r. stężenia metali w pyle PM10 utrzymywały się na niskim poziomie. Stężenia
3
3
średnioroczne metali wyniosły odpowiednio: arsen - 1,1 ng/m (18 % normy), kadm - 0,5 ng/m (10 %
3
3
normy), nikiel - 1,1 ng/m (5,5 % normy), ołów - 0,01 µg/m (2 % normy). Na rys. 2.3.15-2.3.18.
przedstawiono przebieg tygodniowych stężeń arsenu, kadmu, niklu i ołowiu na stacji pomiarowej
w Przemyślu w 2014 r.
Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza w zakresie zawartości metali w pyle
zawieszonym PM10 przeprowadzone w 2014 r. dla województwa podkarpackiego nie wykazały
przekroczenia wartości kryterialnych obowiązujących dla tych zanieczyszczeń. Na rys. 2.3.19.-2.3.22.
zobrazowano rozkład stężeń średniorocznych arsenu, kadmu, niklu, ołowiu w województwie
podkarpackim w 2014r.
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Rys. 2.3.15. Przebieg stężeń tygodniowych arsenu; Przemyśl 2014 r. (źródło: [13], [14])

Rys. 2.3.16. Przebieg stężeń tygodniowych kadmu; Przemyślu 2014 r. (źródło: [13], [14])

Rys. 2.3.17. Przebieg stężeń tygodniowych niklu; Przemyśl 2014 r. (źródło: [13], [14])

Rys. 2.3.18. Przebieg stężeń tygodniowych ołowiu; Przemyśl 2014 r. (źródło: [13], [14])
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Rys. 2.3.19. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na
podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
(źródło: [13])

Rys. 2.3.20. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na
podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
(źródło: [13])

Rys. 2.3.21. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na
podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
(źródło: [13])

Rys. 2.3.22. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na
podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
(źródło: [13])
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BENZO(α)PIREN W PYLE ZAWIESZONYM PM10
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W 2014 r. na obszarze strefy przygranicznej pomiary benzo(α)pirenu w pyle PM10 prowadzone
były na stacjach pomiarowych w Przemyślu przy ul. Grunwaldzkiej i w Jarosławiu przy ul. Pruchnickiej
metodą manualną.
3
Na obu stacjach pomiarowych stężenie średnioroczne b(a)p wyniosło 3,3 ng/m (330 % poziomu
docelowego). Na rys. 2.3.23.-2.3.24. przedstawiono przebieg stężeń tygodniowych b(a)p w 2014 r.

Rys. 2.3.23. Przebieg stężeń tygodniowych b(a)p; Przemyśl 2014 r. (źródło: [13], [14])
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Rys. 2.3.24. Przebieg stężeń tygodniowych b(a)p; Jarosław 2014 r. (źródło: [13], [14])

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(α)pirenem wykazały występowanie na
terenie strefy przygranicznej obszarów przekroczenia obowiązującego dla tego zanieczyszczenia
poziomu docelowego. Najwyższe stężenie średnioroczne b(a)p zlokalizowano w Przemyślu. Obszary
przekroczenia zlokalizowane zostały na terenie miasta Przemyśla, Jarosławia i Lubaczowa oraz na
2
terenach przyległych do tych miast (105,5 km zamieszkałe przez 125 tys. ludności).
Na rys. 2.3.25. zobrazowano rozkład stężeń średniorocznych benzo(α)pirenu w strefie
przygranicznej w 2014 r., zaś na rys. 2.3.26. przedstawiono wyznaczone na podstawie modelowania
obszary przekroczeń.
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Rys. 2.3.25. Rozkład stężeń średniorocznych
benzo(α)pirenu na podstawie modelowania; strefa
przygraniczna 2014 r. (źródło: [13])

Rys. 2.3.26. Wyznaczone obszary przekroczeń
benzo(α)pirenu na podstawie modelowania; strefa
przygraniczna 2014 r. (źródło: [13])

3.

WODY POWIERZCHNIOWE

3.1.

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

W latach 2011-2014 monitoring wód powierzchniowych w województwie podkarpackim
prowadzony był na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa
podkarpackiego na lata 2010-2012” i Aneksu Nr 1 do Programu, oraz na podstawie „Programu
Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”
zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Ocena stanu wód rzecznych została sporządzona na podstawie zweryfikowanego zbioru danych
monitoringowych z lat 2012-2014, a także w wybranych częściach wód do oceny stanu wykorzystane
zostały aktualne wyniki monitoringu diagnostycznego z 2011 r. Weryfikację wyników pomiarów
wykonano w zakresie spełniania wymagań jakościowych, kompletności serii wyników, wykluczenia
wyników mało wiarygodnych, uzyskanych w warunkach odbiegających od normalnych. Uwzględniono
również zjawiska powtarzalne, charakterystyczne dla ocenianej jednolitej części wód i geogeniczny
charakter stężeń wybranych wskaźników jakości wód.
Podstawą wykonania oceny jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października
2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482).
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 dla wybranych części wód z 2011 r.) w przypadku, gdy jednolita część wód nie została objęta
monitoringiem w 2014 r., bądź była nim objęta w mniejszym zakresie. Dziedziczeniu nie podlegają
wyniki oceny elementów jakości wód, które są monitorowane w każdym roku cyklu badawczego.
W zakresie tych elementów, oceny aktualizowane są o dane najnowsze. Zastosowanie dziedziczenia
jest możliwe przy jednoczesnym zachowaniu terminów ważności wyniku. Przyjmuje się, że
dziedziczone mogą być wyniki nie starsze niż 6 lat, przy czym w przypadku uznania jednolitej części
wód za zagrożoną niespełnieniem celów środowiskowych lub objęcia jej z innych przyczyn
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monitoringiem
operacyjnym,
okres
ważności
danych
biologicznych,
fizykochemicznych
i hydromorfologicznych (w każdym przypadku w zakresie wskaźników wybranych do monitoringu
operacyjnego) skraca się do 3 lat.
W 2014 r., na podstawie wyników badań wód, uzyskanych w ramach realizacji programu
monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, monitoringu obszarów chronionych lub monitoringu
badawczego w reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych i punktach monitoringu obszarów
chronionych, wykonano ocenę stanu wód dla 20 jednolitych części wód rzecznych, w tym
14 naturalnych i 6 silnie zmienionych.
Jednolite części wód dla których sporządzono ocenę, położone są w 7 zlewniach (zlewnie
3 poziomu wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski), z czego 5 zlewni znajduje się w obszarze
Dorzecza Górnej Wisły, 1 zlewnia w obszarze Dorzecza Środkowej Wisły i 1 zlewnia w Dorzeczu
Dniestru. Badania wód wykonano ogółem w 22 punktach pomiarowo-kontrolnych, w których został
zrealizowany program monitoringu diagnostycznego, operacyjnego, monitoringu obszarów chronionych
lub monitoringu badawczego. Program monitoringu diagnostycznego zrealizowano w 16
reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych położonych w 15 jednolitych częściach wód
powierzchniowych.
Jednolite części wód poddane ocenie reprezentowały 8 typów abiotycznych rzek polskich
charakterystycznych dla krajobrazu wyżynnego i nizinnego, które przedstawiono w tab. 3.1.1.
Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się na podstawie wyników klasyfikacji stanu
ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanu
chemicznego uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. W przypadku, gdy
jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym, ocenę stanu wód wykonuje
się dodatkowo w punkcie monitoringu obszarów chronionych uwzględniając ocenę spełniania wymagań
dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. Ocena jednolitej części wód położonej w obszarze
chronionym polega na porównaniu wyników oceny uzyskanej w punkcie reprezentatywnym i oceny
wykonanej w punkcie monitoringu obszarów chronionych. Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód
zawsze jest determinowana przez gorszy z uzyskanych stanów. Schemat oceny stanu jednolitych
części wód powierzchniowych w obszarach chronionych przedstawia rys. 3.1.1.
Tab. 3.1.1. Typy abiotyczne rzek reprezentowane przez jednolite części wód rzecznych, obszar przygraniczny,
2014 r. (źródło: [14])

Typ abiotyczny rzeki
Krajobraz wyżynny
Potok wyżynny węglanowy z substratem
6
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych
9
Mała rzeka wyżynna węglanowa
12
Potok fliszowy
14
Mała rzeka fliszowa
15
Średnia rzeka wyżynna - wschodnia
Krajobraz nizinny
16
Potok nizinny lessowy lub gliniasty
17
Potok nizinny piaszczysty
19
Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta
Razem

Liczba ocenionych JCW
w tym:
Ogółem
JCW
JCW silnie
naturalne
zmienione
2

2

-

2
4
1
2

1
4
1
-

1
2

3
1
5
20

3
1
2
14

3
6
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Rys. 3.1.1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych (źródło: [25])

Przy projektowaniu sieci monitoringu wód powierzchniowych dąży się do takiej lokalizacji punktu
reprezentatywnego w jednolitej części wód, aby zapewniała 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.
Wyniki klasyfikacji biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych elementów jakości
wód, wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, ocena stanu chemicznego, ocena stanu wód
w obszarach chronionych i ostateczna ocena stanu wód w poszczególnych jednolitych częściach wód
rzecznych w 2014 r. zostały przedstawione w tab. 3.1.2.
Szczegółowe zestawienia danych do oceny i wyniki oceny stanu jednolitych częściach wód
powierzchniowych w 2014 r. dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem:
http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/jakosc-wod-w-rzekach/ocena-stanu-wodpowierzchniowych-w-2014-r/.
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Klasa elementów FCH-SZ

Klasa elementów FCH

Klasa elementów HYMO

Klasa elementów BIOL

Ichtiofauna
(IBI_PL /EFI+_PL)

Wskaźnik MZB

Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

Klasawskaźnika FLORA

Makrofity (MIR)

Fitobentos (IO)

Fitoplankton (IFPL)

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE
Program monitoringu /2

Silnie zmieniona JCWP (T/N)

Lp.

Nazwa i kod
ocenianej jednolitej
części wód (JCWP)

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

Typ abiotyczny

Tab. 3.1.2. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych; obszar przygraniczny, 2014 r. (źródło:
[12], [14])

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

Ocena
spełnienia
wymagań dla
obszarów
chronionych

STAN
JCWP
w punkcie
monitorowania
obszarów
chronionych

STAN JCWP

DOBRY

DOBRY

DOBRY

DOBRY

ZŁY

ZŁY

[N2000,
MOPI, MOEU]

ZŁY

ZŁY

NIE
[N2000]

ZŁY

ZŁY

ZŁY

ZŁY

ZŁY

ZŁY

ZŁY

ZŁY

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

OBSZAR DORZECZA WISŁY
Region wodny Górnej Wisły
Zlewnia 221.San do Osławy
1

2

3

San do Wołosatego
PLRW200012221149
San od Wołosatego do
zbiornika Solina
PLRW200014221199

San - Procisne
PL01S1601_3267

12

N

MD

I

II

I

San - Rajskie
PL01S1601_1905

14

N

MD

I

II

I

Czarna
PLRW200012221349

Czarna - Chrewt
PL01S1601_3244

12

N

MO

I

II

I

I

II

DOBRY

DOBRY

II

I

I

II

DOBRY

DOBRY

I

I

I

III

II

II

II

UMIARKOWANY

DOBRY

III

III

II

II

II

UMIARKOWANY

DOBRY

IV

IV

I

II

II

SŁABY

DOBRY

III

III

II

I

II

UMIARKOWANY

DOBRY

IV

II

II

II

SŁABY

DOBRY

III

II

I

II

UMIARKOWANY

DOBRY

II

BARDZO DOBRY

TAK
[N2000]
TAK
[N2000,
MOEU]
TAK
[N2000,
MORE,
MOEU]

Zlewnia 223.San od Osławy do Wiaru
4

San od Tyrawki do
Olszanki
PLRW20001522379

San - Krasice
PL01S1601_2236

15

T

MD

II

III

5

San od Olszanki do
Wiaru
PLRW200015223999

San - Ostrów
PL01S1601_1916

15

T

MD

I

III

II

NIE
[N2000,
MOEU]
NIE

Zlewnia 224.Wiar
6

Wiar do Sopotnika
PLRW20001222452

Wiar - Makowa
PL01S1601_3451

12

N

MD

I

III

7

Wiar od Sopotnika do
granicy państwa
PLRW20009224571

Wiar - Sierakośce
PL01S1601_1918

9

N

MD

I

III

Bonie
PLRW20006224989
Wiar od granicy
państwa do ujścia
PLRW2000922499

Bonie - Nehrybka
PL01S1601_3245

6

N

MO

IV

Wiar - Przemyśl
PL01S1601_1920

9

T

MD

III

8

9

III

II

II

III
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NIE
[N2000,
MOEU]
NIE
[MOEU]
NIE
[MOEU]

Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2014 roku

Klasa elementów FCH

Klasa elementów FCH-SZ

I

Klasa elementów HYMO

MD

Klasa elementów BIOL

T

II

II

II

DOBRY

DOBRY

IV

IV

II

PPD

II

SŁABY

DOBRY

Ichtiofauna
(IBI_PL /EFI+_PL)

19

I

Wskaźnik MZB

Wisznia - Michałówka
PL01S1601_1945

I

Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

I

Klasawskaźnika FLORA

MD

Makrofity (MIR)

T

Fitobentos (IO)

19

Fitoplankton (IFPL)

San - Hureczko
PL01S1601_3307

Program monitoringu /2

Silnie zmieniona JCWP (T/N)

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE

Typ abiotyczny

Lp.

Nazwa i kod
ocenianej jednolitej
części wód (JCWP)

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

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

Ocena
spełnienia
wymagań dla
obszarów
chronionych
(TAK/NIE)
[N2000,
MOPI, MORE,
MOEU]

STAN
JCWP
w punkcie
monitorowania
obszarów
chronionych

STAN JCWP

DOBRY

DOBRY

Zlewnia 225.San od Wiaru do Wisłoka
10

11

San od Wiaru do
Huczek
PLRW200019225131
Wisznia
PLRW200019225299

III

Rada
PLRW200016225329
Szkło od granicy
państwa do ujścia
PLRW200019225499

Rada - Radymno
PL01S1601_1923

16

N

MO

IV

Szkło - Węgry
PL01S1601_1947

19

N

MD

II

III

III

14

Sołotwa do Glinianki
PLRW2000162256469

Sołotwa - Glinianka Basznia Górna
PL01S1601_3246

16

N

MD

III

III

III

15

Lubaczówka od
granicy państwa z
Sołotwą od Glinianki
do Łukawca
PLRW200019225659

Lubaczówka Szczutków
PL01S1601_1948

19

T

MD

I

II

16

Szewnia
PLRW200017225729

Szewnia - Leżachów
Osada
PL01S1601_1925

17

N

MO

III

12

13

17

San od Huczek do
Wisłoka, bez Wisłoka
PLRW2000192259

San - Ubieszyn
PL01S1601_1922

MD
19

II

III

III

SŁABY

MD

Brusienka - Niemstów
PL01S1601_3269

MO

II

III

III

ZŁY

ZŁY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

IV

I

PSD

III

II

PSD

II

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

III

II

II

II

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[N2000,
MOEU]

ZŁY

ZŁY

II

II

II

II

DOBRY

DOBRY

III

II

II

III

I

II

II

UMIARKOWANY

III

II

II

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE

UMIARKOWANY

[MOEU]
DOBRY

N

San - Radymno
PL01S1601_2238

TAK
[N2000,
MOEU]
NIE
[MOEU]

PSD_sr

/3

NIE
[N2000,
MOEU]
NIE
[N2000,
MOPI]

ZŁY

ZŁY

ZŁY
ZŁY
ZŁY

Zlewnia 228.Tanew

18

Brusienka
PLRW200016228249

16
Brusienka - Nowe
SiołoPL01S1601_3269

III

III

II

II

UMIARKOWANY

NIE
[N2000,
MOEU]

BARDZO DOBRY

TAK
[MORE]

N
MOC

I

I

I

ZŁY
ZŁY
DOBRY

24

Klasa elementów HYMO

Klasa elementów FCH

Klasa elementów FCH-SZ

III

Klasa elementów BIOL

Ichtiofauna
(IBI_PL /EFI+_PL)

Wskaźnik MZB

III

Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

II

Klasawskaźnika FLORA

Makrofity (MIR)

MD

Fitoplankton (IFPL)

N

Program monitoringu /2

6

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE

Fitobentos (IO)

Region wodny Środkowej Wisły
Zlewnia 266.Bug
Rata od źródeł do
Rata - Prusie
19 granic RP
PL01S1601_1962
PLRW20007266123

Silnie zmieniona JCWP (T/N)

Lp.

Nazwa i kod
ocenianej jednolitej
części wód (JCWP)

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

Typ abiotyczny
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III

I

II

II

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN
CHEMICZNY

Ocena
spełnienia
wymagań dla
obszarów
chronionych
(TAK/NIE)
[N2000,
MOPI, MORE,
MOEU]

STAN
JCWP
w punkcie
monitorowania
obszarów
chronionych

STAN JCWP

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[N2000,
MOEU]

ZŁY

ZŁY

OBSZAR DORZECZA DNIESTRU
Region wodny Dniestru
Zlewnia 76.Strwiąż
Strwiąż do granicy
20 państwa
PLRW9000127691

Strwiąż - Krościenko
PL03S1601_0001

12

N

MD

III

III

II

III

III

II

II

II

/1

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.

/2

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).
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OBJAŚNIENIA:
stan / potencjał ekologiczny
stan
ekologiczny
BARDZO
DOBRY
DOBRY
UMIARKOWANY

potencjał ekologiczny (jcw silnie zmienione)
stan bardzo dobry /
potencjał maksymalny

MAKSYMALNY

stan / potencjał dobry

DOBRY

stan / potencjał
umiarkowany

UMIARKOWANY

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY
stan chemiczny

DOBRY

stan dobry
przekroczone stężenia średnioroczne

PSD_sr

przekroczone stężenia maksymalne

PSD_max
poniżej stanu dobrego

Przekroczone środowiskowe normy jakości na obszarach
chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną

PSD

stan
DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:

IFPL
IO
MIR
Wskaźnik FLORA
MMI
Wskaźnik MZB

- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MOC – monitoring obszarów
chronionych
- wskaźnik fitoplanktonowy
- Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
- Makrofitowy Indeks Rzeczny
- zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych
- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych
- wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych

Klasa elementów BIOL
Klasa elementów HYMO
Klasa elementów FCH
Klasa elementów FCHSZ

- 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)

Program monitoringu

Monitoring obszarów chronionych:
MOPI
N2000
MORE
MOEU

- jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
- obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
- jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych
- obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych
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3.1.1. KLASYFIKACJA STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych określa się na podstawie
badań elementów biologicznych, charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów
organizmów (fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, fitoplankton, ichtiofauna)
i wspierających elementów hydromorfologicznych i 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.
Elementy biologiczne
W ramach monitoringu diagnostycznego, badaniami objęto następujące elementy biologiczne:
fitoplankton w dużych rzekach nizinnych (w 1 jcwp: „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”) lub
fitobentos w pozostałych rzekach, makrofity i makrobezkręgowce bentosowe. W programie monitoringu
operacyjnego na obszarze przygranicznym głównym badanym elementem biologicznym był fitobentos.
W wybranych jednolitych częściach wód rzecznych w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego
uwzględniono wyniki badań ichtiofauny (w 8 ppk.) przeprowadzonych w latach 2011-2012 i 2014 przez
Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.
Fitobentos okrzemkowy oraz fitoplankton są podstawowymi elementami biologicznymi przyjętymi
do klasyfikacji ekosystemów wodnych. Odzwierciedlają działanie dwóch głównych presji na wody
powierzchniowe: eutrofizacji i zanieczyszczeń organicznych. Do określenia klasy stanu lub potencjału
ekologicznego na podstawie fitobentosu okrzemkowego służy indeks okrzemkowy IO. W przypadku
fitoplanktonu w ocenie klasyfikuje się wskaźnik fitoplanktonowy IFPL. Wskaźniki te porównywane są
z wartościami granicznymi określonymi dla poszczególnych typów abiotycznych wód rzecznych.
Metoda klasyfikacji wód na podstawie makrofitów opiera się na ilościowej i jakościowej ocenie
składu gatunkowego roślin występujących w wodach. Wynik oceny prezentowany jest przez
Makrofitowy Indeks Rzeczny MIR, który odniesiony do wartości granicznych dla określonego typu rzeki
pozwala na klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego wód.

Rys. 3.1.1.1. Rzeka Wiar, m. Sierakośce 2014 r. (źródło: [5])

W klasyfikacji na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, czyli organizmów zwierzęcych
zasiedlających dno ekosystemów wodnych, wykorzystuje się wskaźnik wielometryczny MMI_PL.
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego na podstawie ichtiofauny została wykonana
z zastosowaniem wskaźnika integralności biotycznej IBI_PL dla dużych rzek nizinnych (środkowy bieg
Sanu) oraz wskaźnika ichtiologicznego EFI+_PL dla pozostałych rzek. Wartości graniczne tych
wskaźników, dla poszczególnych klas jakości wód zostały określone w rozporządzeniu w sprawie
sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości
dla substancji priorytetowych (2014). Uzupełnieniem zastosowanej metody jest wskaźnik diadromiczny
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IRS_D, związany z występowaniem w badanej rzece ryb wędrownych dwuśrodowiskowych
(diadromicznych). Wskaźnik IRS_D wyznacza się porównując liczbę gatunków diadromicznych
notowanych w badanej rzece historycznie i występujących obecnie. Jeśli w badanej rzece w aktualnym
badaniu stwierdzono mniej niż 50 % występujących historycznie gatunków dwuśrodowiskowych, klasę
stanu/potencjału wyznaczoną za pomocą wskaźnika EFI+_PL lub IBI obniża się o jeden.
Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych (tab. 3.1.1.1.
i rys. 3.1.1.2.) wykazała stan bardzo dobry i maksymalny potencjał dla wód silnie zmienionych (I klasa)
w 10,0 % ocenianych części wód, dobry stan/potencjał (II klasa) w 15,0 % części wód, umiarkowany
stan/potencjał (III klasa) w 55,0 % części wód, słaby stan/potencjał (IV klasa) w 20,0 % części wód,
złego stanu (V klasa) elementów biologicznych nie stwierdzono. Elementy biologiczne charakteryzujące
się dobrym i wyższym niż dobry stanem i potencjałem ekologicznym stwierdzono ogółem w 25,0 %
klasyfikowanych części wód. W 75,0 % części wód elementy biologiczne osiągnęły stan niższy niż
dobry (umiarkowany lub słaby).
Tab. 3.1.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny
2014 r. (źródło: [14])
JCW naturalne
Klasa

Liczba JCW

ŁĄCZNIE

JCW silnie zmienione
%

Klasa

Liczba JCW

%

Klasa

Liczba JCW

%

I

1

7,1

I

1

16,7

I

2

10,0

II

2

14,3

II

1

16,7

II

3

15,0

III

8

57,1

III

3

50,0

III

11

55,0

IV

3

1

16,7

IV

4

20,0

V

-

21,5
-

IV
V

-

-

V

-

-

RAZEM

14

100

RAZEM

6

100

RAZEM

20

100

NATURALNE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

7,1%

SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

14,3%

16,7%
16,7%

21,5%

57,1%

I klasa

II klasa

III klasa

16,7%

50,0%

IV klasa

I klasa

II klasa

III klasa

IV klasa

Rys. 3.1.1.2. Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny
2014 r. (źródło: [14])

Elementy hydromorfologiczne
Elementy hydromorfologiczne to m. in.: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki oraz charakter
podłoża, czyli pewne elementy środowiska, które wpływają na warunki bytowania organizmów żywych.
W jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych w latach 2010-2012, które na podstawie
przeglądu warunków hydromorfologicznych zostały wyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione,
elementom hydromorfologicznym nadano II klasę (dobry potencjał ekologiczny). Elementom
hydromorfologicznym w naturalnych jednolitych częściach wód rzecznych została przypisana I klasa
(bardzo dobry stan ekologiczny). Kryterium oceny elementów hydromorfologicznych stanowi lokalizacja
JCWP na głównym ciągu szlaku ryb wędrownych oraz istnienie drożnej przepławki dla ryb w budowlach
piętrzących.
W przypadku jednolitych części wód monitorowanych w latach 2013-2014 ocenę elementów
hydromorfologicznych wykonano na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji
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priorytetowych (2014). Klasyfikacja elementów hydromorfologicznych na terenie przygranicznym
wykazała 7 jcwp o statusie I klasy stanu ekologicznego oraz 13 jcwp odpowiednio w II klasie stanu
ekologicznego lub w II klasie potencjału ekologicznego.
Elementy fizykochemiczne
Do elementów fizykochemicznych zalicza się wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny wód,
warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne oraz
wskaźniki chemiczne z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych. Zakres
wskaźników ujętych w programie monitoringu operacyjnego jest mniejszy, niż w przypadku monitoringu
diagnostycznego. W przypadku zanieczyszczeń należących do grupy syntetycznych i niesyntetycznych
substancji specyficznych, w monitoringu operacyjnym badane są tylko substancje odprowadzane
w zlewni JCWP lub substancje, co do których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że
występują w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia.
Klasyfikacja
wskaźników
fizykochemicznych
została
wykonana
przez porównanie
średniorocznych wartości stężeń badanych wskaźników (średnia arytmetyczna) z wartościami
dopuszczalnymi określonymi dla dwóch klas jakości: dla klasy I, która oznacza stan bardzo dobry i dla
klasy II, która oznacza stan dobry. Wskaźniki, których średnioroczne stężenia przekroczyły wartości
dopuszczalne dla II klasy, zostały określone jako będące poniżej stanu/potencjału dobrego.
Dla wskaźników z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych został
ustalony jeden zakres wartości dopuszczalnych dla stanu bardzo dobrego i dobrego (I i II klasa).
Zgodnie z definicją stanu bardzo dobrego, określoną w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji stanu
ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (2011), stan bardzo dobry oznacza stan, w którym stężenia zanieczyszczeń
syntetycznych są bliskie zeru lub poniżej granicy wykrywalności, natomiast stężenia zanieczyszczeń
niesyntetycznych odpowiadają warunkom niezakłóconym - poziomowi tła geochemicznego określonego
dla wód.
W klasyfikacji elementów fizykochemicznych (tab. 3.1.1.2. i rys. 3.1.1.3.) bardzo dobry i dobry
stan ekologiczny oraz maksymalny i dobry potencjał ekologiczny stwierdzono w 85,0 % klasyfikowanych
jednolitych częściach wód rzecznych. Stan/potencjał ekologiczny poniżej dobrego charakteryzował
wskaźniki fizykochemiczne w 15,0 % ocenianych jednolitych części wód.
W jednolitych częściach wód rzecznych objętych programem monitoringu diagnostycznego
przekroczenia wartości dopuszczalnych dla II klasy w grupie wskaźników fizykochemicznych
stwierdzono w 2 jednolitych częściach wód: „Wisznia” i „Szkło od granicy państwa do ujścia”,
w monitoringu operacyjnym przekroczenia II klasy odnotowano w 1 jednolitej części wód „Rada”.
Przekroczenia dotyczyły, w przypadku „Wiszni” i „Rady” wskaźnika z grupy zakwaszenia (zasadowość
ogólna) natomiast w przypadku jcw „Szkło od granicy państwa do ujścia” wskaźnika z grupy zasolenia
(siarczanów).
Tab. 3.1.1.2. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar
przygraniczny 2014 r. (źródło: [14])
JCW naturalne

ŁĄCZNIE

JCW silnie zmienione

Klasa

Liczba
JCW

Klasa

Liczba
JCW

%

%

I

4

II
Poniżej stanu
dobrego
RAZEM

8

28,6

I

1

16,7

57,1

II
Poniżej potencjału
dobrego
RAZEM

4

66,6

2

14,3

1

16,7

14

100

6

100

Liczba
JCW

%

I

5

25,0

II
Poniżej stanu/
potencjału dobrego
RAZEM

12

60,0

3

15,0

20

100

Klasa
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NATURALNE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

16,7%

14,3%

16,7%

28,6%

66,6%

57,1%

I klasa

I klasa

poniżej stanu dobrego

II klasa

poniżej stanu dobrego

II klasa

Rys. 3.1.1.3. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar
przygraniczny 2014 r. (źródło: [14])

Stan i potencjał ekologiczny
Ocena stanu i potencjału ekologicznego w naturalnych i silnie zmienionych jednolitych
częściach wód rzecznych została sporządzona na podstawie wyników klasyfikacji elementów
biologicznych, fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału
ekologicznego w jednolitych częściach wód przedstawiono w tab. 3.1.1.3. oraz na rys. 3.1.1.4
i rys. 3.1.1.5.
Tab. 3.1.1.3. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych, obszar
przygraniczny 2014 r. (źródło: [14])
JCW naturalne
Stan
ekologiczny

Liczba
JCW

%

Bardzo dobry

1

7,1

Dobry

2

Umiarkowany

8

Słaby
Zły
RAZEM

ŁĄCZNIE

JCW silnie zmienione
Potencjał
ekologiczny

Stan/potencjał
ekologiczny

Liczba
JCW

%

Maksymalny

-

-

14,3

Dobry

2

33,3

Bardzo dobry stan i
maksymalny potencjał
Dobry

57,2

Umiarkowany

3

50,0

Umiarkowany

3

21,4

Słaby

1

16,7

Słaby

4

20,0

-

-

Zły

-

-

Zły

-

-

14

100

6

100

20

100

RAZEM

RAZEM

Liczba
JCW

%

1

5,0

4

20,0

11

55,0

Bardzo dobry i dobry stan ekologiczny oraz potencjał ekologiczny dobry stwierdzono w 5
badanych jcw (25,0 %), stan i potencjał ekologiczny poniżej dobrego charakteryzował 15 badanych jcw
(75,0 %). O klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego decydowały przede wszystkim elementy
biologiczne.
NATURALNE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD

7,1%

SILNIE ZMIENIONE JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD
0,0%

14,3%

33,3%
16,7%

21,4%

50,0%

57,2%

Bardzo dobry stan
Umiarkowany stan

Dobry stan
Słaby stan

Maksymalny potencjał
Umiarkowany potencjał

Dobry potencjał
Słaby potencjał

Rys. 3.1.1.4. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych na obszarze
przygranicznym w 2014 r. (źródło: [14])
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Rys. 3.1.1.5. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych (w
tym na obszarach chronionych), obszar przygraniczny 2014 r. (źródło: [7], [14])

3.1.2. KLASYFIKACJA STANU CHEMICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
Klasyfikacja stanu chemicznego została sporządzona na podstawie wyników badań substancji
priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, wymienionych w rozporządzeniu w sprawie
sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (2014).
Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określany jest na podstawie wyników badań
prowadzonych
w reprezentatywnych
punktach
pomiarowo-kontrolnych
w odniesieniu do
środowiskowych norm jakości określonych w rozporządzeniu dla stężeń średniorocznych
i maksymalnych. Dopuszczalny poziom stężeń średniorocznych chroni wody przed zanieczyszczeniami
długotrwałymi, natomiast dopuszczalny poziom stężeń maksymalnych chroni przez zanieczyszczeniami
krótkotrwałymi przy zrzutach stałych. Jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeśli
wartości średnioroczne stężeń i stężenia maksymalne wyrażone jako 90.percentyl badanych substancji
chemicznych nie przekraczają środowiskowych norm jakości.
Dla wybranych substancji chemicznych został ustalony jedynie dopuszczalny poziom stężeń
średniorocznych, co oznacza że wartości stężeń średniorocznych chronią również przed
krótkoterminowym wzrostem stężeń przy stałych zrzutach zanieczyszczeń. Warunkiem koniecznym
dokonania klasyfikacji stanu chemicznego w JCWP jest uzyskanie w punkcie reprezentatywnym nie
mniej niż 12 wyników pomiarów substancji chemicznych.
Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych na
obszarze przygranicznym w 2014 r. zostały przedstawione w tab.3.1.2.1. oraz na rys. 3.1.2.1.
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Substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające, stanowiące podstawę oceny stanu
chemicznego jednolitych części wód, monitorowane były na obszarze przygranicznym w 16 jednolitych
częściach wód rzecznych. W 2 jednolitych częściach wód „San od Olszanki do Wiaru” i „San od Huczek
do Wisłoka, bez Wisłoka” występujących na obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wykonano także ocenę stanu chemicznego w zakresie
wskaźników badanych na tych obszarach.
Stan chemiczny dobry stwierdzono we wszystkich badanych JCWP w 10 naturalnych i 6 silnie
zmienionych.
Tab. 3.1.2.1. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych, obszar przygraniczny 2014 r.
(źródło: [14])
JCW naturalne

ŁĄCZNIE

JCW silnie zmienione

Stan
chemiczny

Liczba
JCW

Stan dobry
Poniżej stanu
dobrego
RAZEM

10
10

Stan chemiczny
Stan dobry
Poniżej stanu
dobrego
RAZEM

Liczba
JCW

Liczba
JCW

Stan chemiczny

6

Stan dobry

-

Poniżej stanu dobrego

6

16
RAZEM

16

Rys. 3.1.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, obszar
przygraniczny 2014 r. (źródło: [7], [14])

3.1.3. OCENA STANU WÓD W OBSZARACH CHRONIONYCH
Ocena stanu jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych wykonywana jest
na podstawie wyników badań zrealizowanych w reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych
i w punktach monitorowania obszarów chronionych. Sposób dokonania oceny został określony
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w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014).
Ocenę stanu wód wykonuje się w kilku etapach. W etapie I sporządza się ocenę stanu/potencjału
ekologicznego i stanu chemicznego w JCWP na podstawie danych uzyskanych w reprezentatywnym
punkcie pomiarowo-kontrolnym. W etapie II sporządza się analogiczną ocenę jak w etapie I, ale na
podstawie danych uzyskanych w JCWP w punkcie monitorowania obszarów chronionych (ppk MOC).
W etapie III na podstawie danych uzyskanych w punkcie monitorowania obszarów chronionych
wykonuje się ocenę spełnienia dodatkowych wymagań określonych dla obszaru chronionego.
W przypadku, gdy punkt reprezentatywny pełni równocześnie rolę punktu monitorowania obszarów
chronionych, ocena wykonywana jest na podstawie danych uzyskanych wyłącznie w punkcie
reprezentatywnym i polega na określeniu odpowiednio stanu lub potencjału ekologicznego, stanu
chemicznego i ocenie spełnienia wymagań dodatkowych. Jeżeli w ocenianej części wód występującej
na obszarach chronionych zlokalizowanych jest więcej niż jeden punkt monitoringu obszarów
chronionych, ocenę stanu i ocenę spełnienia wymagań określonych dla obszaru chronionego wykonuje
się osobno dla każdego takiego punktu. Przyjmuje się, że jednolita część wód występująca w obszarze
chronionym jest w dobrym stanie, gdy wyniki oceny jej stanu wykonanej na podstawie danych z punktu
reprezentatywnego i wyniki oceny stanu wykonanej na podstawie danych z punktu monitoringu
obszarów chronionych wskazują na stan dobry. W przypadku gdy jednolita część wód występuje na
kilku obszarach chronionych, przyjmuje się, że osiąga ona dobry stan, gdy ocena wykonana na
podstawie danych z punktu reprezentatywnego wskazuje na stan dobry i gdy spełnione są jednocześnie
wszystkie warunki dobrego stanu wód określone dla tych obszarów chronionych.
W 2014 r. na obszarze przygranicznym ocenę wykonano dla 19 jednolitych części wód
występujących na obszarach chronionych, dla których określono dodatkowe wymagania jakościowe.
Wyniki oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części wód
powierzchniowych w monitoringu obszarów chronionych w 2014 r. przedstawiono w tab. 3.1.3.1.
Tab. 3.1.3.1. Wyniki oceny spełnienia wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części wód rzecznych
w monitoringu obszarów chronionych, obszar przygraniczny 2014 r. (źródło: [14])
Liczba
ocenianych
JCWP

Obszar chroniony

Ocena spełnienia wymagań
dodatkowych określonych dla
obszarów chronionych
Wymagania
Wymagania
spełnione
nie spełnione

Jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia

Liczba JCWP

2

1

1

%

100

50

50

Obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000 dla
których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie

Liczba JCWP

13

%

100

Jednolite części wód przeznaczone
do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych

Liczba JCWP

2

2

%

100

100

0

Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych

Liczba JCWP

17

3

14
82,4

RAZEM

Dla obszarów chronionych Natura2000
nie określono wymagań dodatkowych.
0

%

100

17,6

Liczba JCWP

22

12

10

%

100

54,5

45,5

Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
Monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (MOPI) objęte są dwie jednolite części wód wyznaczone na rzece San: „San
od Olszanki do Wiaru”, „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”, dostarczające wodę pitną w ilości
3
średnio powyżej 100 m /d, zaopatrujących w wodę miasta Przemyśl i Jarosław.
Ocena stanu wód na obszarach chronionych obejmuje klasyfikację stanu lub potencjału
ekologicznego jednolitej części wód, klasyfikację stanu chemicznego oraz ocenę spełniania wymagań
dodatkowych dla obszaru chronionego, sporządzaną na podstawie danych uzyskanych w punkcie
monitorowania obszaru chronionego.
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Rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014) dopuszcza klasyfikację stanu
chemicznego w punkcie monitoringu obszarów chronionych na podstawie liczby pomiarów substancji
chemicznych uzyskanych w ciągu roku mniejszej niż 12. Przyjmuje się wówczas, że wymogi dla
dobrego stanu chemicznego są spełnione, jeżeli żadne ze zmierzonych stężeń nie przekracza wartości
granicznej środowiskowej normy jakości wyrażonej jako stężenie średnioroczne.
Ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego wykonuje się
zgodnie z metodyką zawartą w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (2002),
w zakresie wskaźników określonym w rozporządzeniu w sprawie form i sposobu prowadzenia
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2011 ze zm.). Badania wód
w punkcie monitorowania obszarów chronionych MOPI wykonywane są co 3 lata na potrzeby pełnej
oceny stanu wód w obszarze chronionym i corocznie na potrzeby oceny spełniania wymagań
dodatkowych.
W rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (2002) ustalone zostały
trzy kategorie jakości wód, wg których klasyfikuje się wody w zależności od stopnia ich
zanieczyszczenia i związanych z nim procesów uzdatniania, jakim należy poddać zanieczyszczone
wody aby uzyskać wodę przeznaczoną do spożycia:
1. kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz
dezynfekcji,
2. kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności
utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji,
3. kategoria A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,
w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym
oraz dezynfekcji.
Jednolita część wód spełnia wymagania określone dla omawianego obszaru chronionego, jeśli
wyniki badań przeprowadzonych w punkcie monitorowania obszaru chronionego (ppk MOPI) wskazują
na co najmniej dobry stan lub potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny i jeżeli spełnione są
wymagania dodatkowe określone dla obszaru chronionego (stężenia zanieczyszczeń
fizykochemicznych nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla kategorii A1 lub A2, a poziom
zanieczyszczeń bakteriologicznych nie przekracza wartości dopuszczalnych dla kategorii A3).
W tab. 3.1.3.2. zestawiono wyniki oceny spełniania wymagań dodatkowych w 2014 r. dla
obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do poboru wody na
potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia.
Tab. 3.1.3.2. Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami
wód przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, obszar
przygraniczny 2014 r. (źródło: [14])

Lp.

1.
2.

Nazwa i kod
jednolitej części wód
(JCW)
San od Olszanki do Wiaru
PLRW200015223999
San od Huczek do Wisłoka, bez
Wisłoka
PLRW2000192259

Nazwa i kod
punktu pomiarowokontrolnego

Ocena
spełniania
wymagań
dla obszaru
chronionego
(TAK/NIE)

Kategoria
jakości
wody

Kategoria
fizykochemiczna

Kategoria
bakteriologiczna

San-Ostrów
PL01S1601_1916

A3

A3

A3

TAK

San-Radymno
PL01S1601_2238

A3

A2

Poza A3

NIE

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu

Badania wykonane w 2014 r. wykazały, że wymagania dodatkowe określone dla obszarów
chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia nie zostały spełnione
w jednej JCWP - „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”, monitorowanej w ppk San - Radymno. Na
jakość wód miały wpływ zanieczyszczenia bakteriologiczne.
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Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, Natura 2000
Dla jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach ochrony
siedliski gatunków NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym
czynnikiem w ich ochronie, nie określono szczegółowych wymagań na potrzeby oceny stanu wód. Do
czasu ukazania się wymagań szczególnych dla tych obszarów, przyjmuje się, że wymagania dla tych
obszarów są spełnione, jeżeli ocena stanu jednolitych części wód wskazuje na dobry stan wód.
Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych,
w tym kąpieliskowych
Ocena stanu jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym
kąpieliskowych, ujętych w rejestrze obszarów chronionych sporządzonym w KZGW na potrzeby planów
gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, obejmuje:
1. klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego oraz klasyfikację stanu chemicznego w punkcie
monitorowania obszarów chronionych (ppk. MORE),
2. ocenę występowania przyspieszonej eutrofizacji wywołanej czynnikami antropogenicznymi,
wskazującej na możliwość zakwitu glonów na podstawie wyników uzyskanych w punkcie
monitorowania obszarów chronionych (ppk. MORE).
Ocena spełniania wymagań dla obszarów chronionych na terenie przygranicznym została
wykonana w 2 jednolitych częściach wód, „Czarna” i „Brusienka”, w oparciu o zasady określone
w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014). Na podstawie uzyskanych wyników
stwierdzono, że obydwie badane jednolita część wód rzecznych spełniają wymagania określone dla
omawianego obszaru chronionego.
Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych i rolniczych
Zgodnie z ustawą Prawo wodne (2001) eutrofizacja jest to proces wzbogacania wody biogenami,
w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz
wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych
stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.
Według oceny RZGW w Krakowie, w regionie wodnym Górnej Wisły i regionie wodnym Dniestru
nie występuje zagrożenie zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych, w związku
z czym nie wyznaczono obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu
pochodzącymi z tych źródeł. Ocena stanu wód w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację
komunalną obejmuje:
1. klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego oraz klasyfikację stanu chemicznego jednolitych części
wód stanowiących obszar chroniony,
2. ocenę występowania zjawiska eutrofizacji wywołanej antropogenicznie w oparciu o zasady określone
w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014).
W ocenie eutrofizacji uwzględniono wyniki badań elementów biologicznych - fitoplanktonu
(w dużych rzekach nizinnych – jcw „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”) i fitobentosu
(w pozostałych rzekach) oraz dodatkowo makrofitów w wybranych rzekach nizinnych. Ocenione
wskaźniki fizykochemiczne charakteryzują warunki biogenne i tlenowe oraz zanieczyszczenia
organiczne. Jako wartość graniczną, powyżej której występuje eutrofizacja, przyjęto stężenie wskaźnika
właściwe dla dobrego stanu wód (II klasa).
Ocena występowania zjawiska eutrofizacji na obszarze przygranicznym została wykonana
w 17 jednolitych częściach wód rzecznych. W 14 jednolitych częściach wód stwierdzono występowanie
zjawiska eutrofizacji. Najczęściej o wyniku oceny decydowały elementy biologiczne - fitobentos (indeks
okrzemkowy IO) lub makrofity (Makrofitowy Indeks Rzeczny).
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3.1.4. OCENA STANU WÓD JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Stan jednolitej części wód powierzchniowych ocenia się przez porównanie wyników klasyfikacji
stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód powierzchniowych jest
oceniana jako będąca w dobrym stanie, jeśli równocześnie jej stan/potencjał ekologiczny jest co
najmniej dobry i stan chemiczny jest dobry. W pozostałych przypadkach jednolitą część wód ocenia się
jako będącą w złym stanie.
Ocena stanu jednolitych części wód wykonywana jest na podstawie wyników badań
przeprowadzonych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.
W przypadku, gdy jednolita cześć wód występuje na jednym lub kilku obszarach chronionych,
w ocenie stanu jednolitej części wód wykonanej na podstawie danych z reprezentatywnego punktu
pomiarowo-kontrolnego, uwzględnia się ocenę spełniania wszystkich wymagań określonych dla
obszarów chronionych wykonaną na podstawie wyników badań przeprowadzonych w punkcie
monitoringu obszarów chronionych (ppk. MOC). Jednolita część wód występująca na obszarze
chronionym jest w dobrym stanie, jeżeli łącznie spełnione są dla niej wszystkie warunki dobrego stanu,
to jest ocena wykonana na podstawie danych z punktu reprezentatywnego wskazuje na stan dobry oraz
ocena stanu na obszarach chronionych wykonana na podstawie danych uzyskanych w punktach
monitoringu obszarów chronionych wskazuje na stan dobry.
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. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód
powierzchniowych w 2014 r. zostały przedstawione w tab. 3.1.2. oraz na rys. 3.1.4.1.

Rys. 3.1.4.1. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, obszar przygraniczny 2014 r. (źródło:
[7], [14])
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Ocena stanu wód na obszarze przygranicznym została wykonana dla 19 jednolitych części wód
powierzchniowych, w tym 16 jcw zostało ocenionych na podstawie kompletu elementów składowych
oceny, tj. wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, a 3 jcw zostały
ocenione w niepełnym zakresie elementów.
Stan DOBRY charakteryzował 4 jednolite części wód, natomiast stan ZŁY stwierdzono
w pozostałych 15 jednolitych częściach wód, tj. w 79% ocenionych jcwp.
3.2.

JAKOŚĆ WÓD GRANICZNYCH Z UKRAINĄ

W 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie kontynuował badania jakości rzek granicznych Wiszni i Szkła
w ramach współpracy międzynarodowej na wodach granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą.
Monitoring realizowany był w punktach pomiarowo-kontrolnych usytuowanych w strefie
przygranicznej:
1. Wisznia w miejscowości Gaje, w km 8,2,
2. Szkło w miejscowości Budzyń, w km 32,5.
Badane rzeki mają źródła na terytorium Ukrainy, a ujście po stronie polskiej. Uchodzą do rzeki
San w jednolitej część wód „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”. Wisznia uchodzi do Sanu w km
137,8, a Szkło w km 131,2.
Program pomiarowy dla rzek granicznych, zgodnie z ustaleniami polsko-ukraińskiej grupy
roboczej, obejmuje 10 wskaźników fizykochemicznych: BZT 5, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany,
zawiesinę ogólną, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, fosforany. Badanie
rzek odbywa się z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Opracowane wyniki z uzyskiwanych badań
przekazywane są stronie ukraińskiej.
Ocenę jakości wód granicznych wykonuje się przez porównanie wartości średniorocznych
badanych wskaźników z ustalonymi wartościami progowymi rekomendowanymi w projekcie
pilotażowym wdrożenia dla rzeki Bug. Punkty rzek granicznych Wiszni i Szkła są również elementami
sieci monitoringu wód powierzchniowych, który realizowany jest w ramach Państwowego monitoringu
środowiska.
Badania rzeki Wiszni prowadzone w roku 2014 wykazały pojedyncze przekroczenia kilku
wskaźników zanieczyszczeń. Najczęściej występowały przekroczenia azotu azotynowego, które miały
miejsce w okresie od kwietnia do sierpnia. Były to przekroczenia rzędu od 15% do 160%
dopuszczalnych wartości. Zanotowano również niewielkie przekroczenia BZT 5, w sierpniu i wrześniu,
odpowiednio o 7% i 13% wartości dopuszczalnych oraz zawiesiny ogólnej, w lutym i lipcu, odpowiednio
o 56% i 32% przekroczenia wartości dopuszczalnych.
Obliczone wartości średnioroczne wykazują na nieznaczne przekroczenia azotu azotynowego
(o 10%) wartości dopuszczalnych. Pozostałe średnioroczne wyniki badanych wskaźników nie wykazują
przekroczeń wartości dopuszczalnych.
W rzece Szkło odnotowano przekroczenia wartości dopuszczalnych siarczanów, azotu
azotynowego oraz zapotrzebowania na tlen BZT 5. Przekroczenia siarczanów występowały we
wszystkich miesiącach roku i kształtowały się od 53 % do 130 % powyżej wartości rekomendowanych,
przekroczenia azotu azotynowego występowały od kwietnia do sierpnia oraz w październiku
i kształtowały się od 40 % do 240 % powyżej wartości rekomendowanych, natomiast przekroczenia
BZT5 zanotowano w lutym, kwietniu, czerwcu i we wrześniu, które wynosiły odpowiednio od 10 % do
93 % wartości rekomendowanych.
Obliczone wartości średnioroczne wskazują na przekroczenia azotu azotynowego o 45% wartości
dopuszczalnych oraz siarczanów o 96 % wartości dopuszczalnych, natomiast BZT5 nie wykazały
przekroczeń wartości rekomendowanych.
Na rys 3.2.1.-3.2.3. przedstawiono przebieg stężeń zanieczyszczeń przekraczających
dopuszczalne stężenia w poszczególnych miesiącach roku.
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Rys. 3.2.1 Stężenie siarczanów w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2014 r. (źródło: [14])

Rys. 3.2.2. Stężenie azotu azotynowego w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2014 r. (źródło: [14])

Rys. 3.2.3. Stężenie BZT5 w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2014 r. (źródło: [14])
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Rys. 3.2.4. Rzeka Wisznia, punkt pomiarowo-kontrolny
w miejscowości Gaje, pow. przemyski (źródło: [5])

Rys. 3.2.5. Rzeka Szkło, punkt pomiarowo-kontrolny
w miejscowości Budzyń, pow. jarosławski (źródło: [5])

W tabeli 3.2.1 przedstawiono zestawienie obliczonych średniorocznych wyników badań z 2014 r.
wraz z poziomami rekomendowanymi.
Tab.3.2.1. Średnioroczne wyniki badań wskaźników jakości wód badanych w rzekach granicznych, 2014 r.
(źródło: [14])
Wskaźnik

Lp.

4.

jakości wód

Jednostka

Poziom

Wisznia - Gaje

rekomendowany

km 8,2

Szkło Budzyń
km 32,5

1.

BZT5

mgO2/l

3

2,2

2.

Tlen rozpuszczony

mgO2/l

≥6,0

8,7

3,0
9,2

3.

Chlorki

mgCl/l

200

19,5

19,0

4.

Siarczany

mgSO4/l

150

54,4

295

5.

Zawiesina ogólna

mg/l

25

16,8

13,6

6.

Azot amonowy

mgN-NH4/l

1

0,2

0,24

7.

Azot azotanowy

mgN-NO3/l

5

0,63

0,64

8.

Azot azotynowy

mgN-NO2/l

0,02

0,022

0,029

9.

Azot ogólny

mgN/l

5

1,7

2,0

10.

Fosforany

mgPO4/l

0,2

0,072

0,09

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Polami elektromagnetycznymi zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) nazywamy
pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz.
Zgodnie z zapisem ustawy Prawo ochrony środowiska, oceny poziomów pól
elektromagnetycznych (PEM) w środowisku i obserwacji zmian tych poziomów dokonuje się w ramach
Państwowego monitoringu środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe
badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Przedmiotem badań monitoringowych jest poziom pola elektromagnetycznego, określony przez
wartość składowej elektrycznej pola, w miejscach dostępnych dla ludności na trzech kategoriach
obszarów: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.,
w pozostałych miastach oraz na terenach wiejskich.
Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku (2007).
Ocena poziomów pól elektromagnetycznych dokonywana jest na podstawie rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku
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oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Zgodnie z rozporządzeniem
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.
W 2014 r. badania poziomów pól elektromagnetycznych w strefie przygranicznej województwa
podkarpackiego przeprowadzono w 9 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w następujących
miejscowościach: Przemyśl (osiedle Śródmieście, osiedle Zasanie, osiedle Bakończyce), Jarosław
(ul. Opolska, osiedle Kolonia Oficerska), Lubaczów (osiedle Jagiellonów), Jodłówka, Lutowiska, Stary
Dzików.
Analiza wyników badań przeprowadzonych na obszarze przygranicznym nie wykazała
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Najwyższe wartości składowej
elektrycznej pola elektromagnetycznego, na terenie obszaru przygranicznego, zarejestrowano
w Lubaczowie na osiedlu Jagiellonów 0,53 V/m (+/- 0,11 V/m), w Jarosławiu przy ul. Opolskiej 0,48V/m
(+/- 0,1V/m) oraz w Przemyślu na osiedlu Bakończyce 0,44 V/m (+/- 0,09 V/m).
Na tab.4.1. i rys. 4.1. przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu
poziomów pól elektromagnetycznych oraz wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych
przeprowadzonych w środowisku na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego, w 2014 r.
Tab.4.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych, obszar przygraniczny 2014 r. (źródło: [14])
Współrzędne
geograficzne punktu
pomiarowego
Lp.

Lokalizacja punktu
pomiarowego
długość

Data
wykonania
pomiarów

szerokość

Średnia
arytmetyczna
zmierzonych
wartości
skutecznych
natężeń pól
elektrycznych
promieniowania
elektromagnetyc
znego [V/m]

Wartość
niepewności
pomiarów
[V/m]

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys.
1.

M. Przemyśl - osiedle Śródmieście

22º46’07,9”

49º46’55,7”

20.10.2014

2.

M. Przemyśl - osiedle Zasanie

22º45’27,2”

49º47’16,9”

20.10.2014

0*

**

M. Przemyśl - osiedle Bakończyce

22º47’27,5”

49º46’21,3”

20.10.2014

0,44

0,09

3.

0*

**

Pozostałe miasta
m.Jarosław – ul.Opolska

22º40’54,0”

50º01’06,3”

14.11.2014

0,48

0,1

5.

m.Jarosław - osiedle Kolonia Oficerska

22º40’22,1”

50º00’16,9”

14.11.2014

0*

**

6.

m.Lubaczów – osiedle Jagiellonów

23º07’06,9”

50º09’19,4”

12.08.2014

0,53

0,11

4.

Tereny wiejskie
7.
8.
9.

wieś Jodłówka (pow.jarosławski, gm.
Pruchnik)
wieś Lutowiska (pow.bieszczadzki gm.
Lutowiska)
wieś Stary Dzików (pow.lubaczowski,
gm.Stary Dzików)

22º28’00,8”

49º53’40,2”

19.08.2014

0*

**

22º41’42,9”

49º15’03,6”

24.10.2014

0*

**

22º56’09,3”

50º14’24,9”

12.08.2014

0*

**

*Wartości poniżej dolnego progu oznaczalności sondy (<0,4 [V/m] - zapisane jako 0)
**W przypadku wyników o wartościach poniżej wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej, wartości niepewności nie oblicza się.
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Rys. 4.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych, obszar przygraniczny 2014 r. (źródło: [6], [14])

5. HAŁAS DROGOWY
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) jednym z zadań Państwowego monitoringu
środowiska jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska.
Monitoringowe pomiary hałasu stanowią istotną informację o klimacie akustycznym i są przydatne
w procesie tworzenia map akustycznych w ramach realizacji oceny stanu akustycznego środowiska.
W 2014 r. w obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził pomiary natężenia hałasu drogowego w Lubaczowie.
Klimat akustyczny miasta Lubaczowa kształtowany jest głównie przez ciągi komunikacyjne: drogę
wojewódzką Nr 866 (Dachnów-Budomierz), drogę wojewódzką Nr 867 (Sieniawa-Hrebenne), jak
również drogi powiatowe i gminne.
Obszary objęte badaniami to: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
mieszkaniowo-usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
teren domu opieki społecznej, teren rekreacyjno-wypoczynkowy.
Pomiary hałasu drogowego prowadzono w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. Badania
monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: LAeqD, LAeqN, LDWN i LN.
W 4 punktach (ul.: Kościuszki, Mickiewicza, Słowackiego, Wyszyńskiego) określano równoważny
poziom hałasu LAeq zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy oraz prowadzono ewidencję natężenia
i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Wartość
długookresowego średniego poziomu dźwięku: LDWN i LN wyznaczono w 1 punkcie (ul. Sobieskiego).
Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,62 km, co stanowi
ok. 3,07 % długości dróg w mieście. Uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 5.1. – 5.2. natomiast
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na rys. 5.1.-5.2. przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu
oraz rozkład poziomów dźwięku w Lubaczowie w 2014 r.
Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy hałasu określone
w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2007), zmienionym
w 2012 r. Poziomy dopuszczalne określone są dla pory dziennej i nocnej, zależą od rodzaju źródeł,
sposobu zagospodarowania i funkcji urbanistycznych terenu.
W czterech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych
standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu kształtowały się w przedziale od 60,1 dB
do 67,3 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 2,4 dB
(ul. Mickiewicza), 5,0 dB (ul. Kościuszki) i 6,3 dB (ul. Wyszyńskiego). Najniższe natężenie ruchu
pojazdów ogółem 219 poj/h odnotowano przy ul. Słowackiego, zaś najniższy udział pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu 5,2 % przy ul. Mickiewicza. Najwyższe natężenie 674 poj/h i najwyższy
udziałpojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 11,5 % odnotowano przy ul. Wyszyńskiego.
W porze nocy wartość wyznaczonego równoważnego poziomu hałasu kształtowała się od
53,4 dB do 60,2 dB, zaś wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku wyniosła 4,2 dB
(ul. Wyszyńskiego). Najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 53 poj/h i najniższy udział pojazdów
ciężkich w strumieniu ruchu 7,5 % odnotowano przy ul. Słowackiego. Najwyższe natężenie 134 poj/h
i najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 11,2 % odnotowano przy ul. Wyszyńskiego.
Natężenie ruchu pojazdów w Lubaczowie w 2014 r. przedstawiono w tab. 5.3 oraz na rys. 5.3.
Długookresowy średni poziom dźwięku LDWN wyniósł 68,9 dB, zaś LN 59,6 dB. W punkcie tym
stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej
przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 0,9 dB, zaś dla LN 0,6 dB.
Z przeprowadzonych badań wynika, że emisja hałasu z dróg wojewódzkich (ul.: Kościuszki,
Wyszyńskiego, Sobieskiego) jest wyższa (przedział 65 – 70 dB), niż z dróg powiatowych (60 – 65 dB).
Tereny położone wzdłuż dróg dojazdowych do przejść granicznych są najbardziej narażone na hałas.
Tab. 5.1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku, Lubaczów 2014 r. (źródło: [14])
Dopuszczalny
poziom
LAeqD

Wynik
pomiaru
LAeqD

Wielkość
przekroczenia

ul. Kościuszki

61

66,0

ul. Mickiewicza

61

ul. Słowackiego
ul. Wyszyńskiego

Lokalizacja
punktu
pomiarowokontrolnego

Dopuszczalny
poziom
LAeqN
[dB]

Wynik
pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia

5,0

56

55,3

0

63,4

2,4

56

56,0

0

65

60,1

0

56

53,4

0

61

67,3

6,3

56

60,2

4,2

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00).
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

Tab. 5.2. Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku, Lubaczów 2014 r. (źródło: [14])
Lokalizacja
punktu
pomiarowokontrolnego
ul. Sobieskiego

Dopuszczalny
poziom
LDWN

Wynik
pomiaru
LDWN

Wielkość
przekroczenia

68

68,9

0,9

Dopuszczalny
poziom
LN
[dB]
59

Wynik
pomiaru
LN

Wielkość
przekroczenia

59,6

0,6

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia
(rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz
pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00),
LN
– długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jako przedział
czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).
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Rys. 5.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego, Lubaczów 2014 r.
(źródło: [5], [14])

poziom dźwięku A w dB

równoważny poziom dźwięku LAeqD
równoważny poziom dźwięku LAeqN
długookresowy poziom dźwięku LDWN
długookresowy poziom dźwięku LN
dopuszczalny poziom dźwięku, LAeqD, LDWN
dopuszczalny poziom dźwięku, LAeqN, LN
80
60
40
20
0

ul.Kościuszki

ul.Mickiewicza

ul.Słowackiego

ul.Wyszyńskiego

ul.Sobieskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 5.2. Rozkład poziomów dźwięku, Lubaczów 2014 r. (źródło: [14])
Tab. 5.3. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów, Lubaczów 2014 r.
(źródło: [14])
Natężenie ruchu pojazdów
[liczba pojazdów/godz.]*

Nazwa ulicy
ogółem

pojazdy
lekkie
Pora dnia (6.00 – 22.00)

pojazdy
ciężkie

Procentowy udział
pojazdów ciężkich
w strumieniu ruchu
[%]

ul. Kościuszki

286

256

30

10,5

ul. Mickiewicza

287

272

15

5,2

ul. Słowackiego

219

200

19

8,7

ul. Wyszyńskiego

674

596

78

11,7

ul. Kościuszki
ul. Mickiewicza

58
72

53
65

5
7

8,6
9,7

ul. Słowackiego
ul. Wyszyńskiego

53
134

49
119

4
15

7,5
11,2

Pora nocy (22.00 – 6.00)

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny
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natężenie ruchu pojazdy lekkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy ogółem w porze dnia
natężenie ruchu pojazdy lekkie w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy ciężkie w porze nocy
natężenie ruchu pojazdy ogółem w porze nocy

liczba pojazdów/h

800
600
400
200
0
Kościuszki

Mickiewicza

Słowackiego

Wyszyńskiego

lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego

Rys. 5.3. Natężenie ruchu pojazdów, Lubaczów 2014 r. (źródło: [14])

6. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach samorządy powinny zapewniać czystość i porządek na swoim terenie oraz
tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania, poprzez m.in. objęcie wszystkich właścicieli
nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi
obejmującym proces segregacji. Ponadto ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
Gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. powinny osiągnąć:
1. w przypadku odpadów komunalnych takich jak: papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – co
najmniej 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
2. w przypadku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - co najmniej 70%
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.
Odpady komunalne zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o odpadach (2012) oznaczają 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. Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na obszarze przygranicznym są
gospodarstwa domowe, obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej.
Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze przygranicznym, prezentowane
w niniejszym rozdziale, zostały opracowane na podstawie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r., sporządzonych przez wójtów, burmistrzów miast
i prezydenta miasta przekazanych do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa
Podkarpackiego.
W 2014 r. na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego odpady komunalne
odebrano od 91 520 właścicieli nieruchomości. Ogółem odebrano 65 005,56 Mg odpadów
komunalnych. Odpady niesegregowane (zmieszane) stanowiły 82,75 % (53 794,86 Mg) odpadów
odebranych z terenu gmin w obszarze przygranicznym. Pozostała część odpadów - 17,25 %
(11 210,7 Mg) została odebrana selektywnie. Największą ilość odpadów komunalnych odebrano
z terenu powiatu jarosławskiego (35,38 %) i powiatu grodzkiego Przemyśl (31,61 %).
Na rys. 6.1. przedstawiono ilość odebranych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z terenu
powiatów obszaru przygranicznego w 2014 r.
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Rys.6.1. Ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odebranych z terenu powiatów obszaru
przygranicznego, 2014 r. (źródło: [9])

Odpady niesegregowane (zmieszane) w 35,07 % zostały poddane składowaniu natomiast
pozostałe zmieszane odpady zostały przekazane do: Instalacji Mechaniczno-Biologicznego
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Młynach (90,65 %) będącej Regionalną Instalacją
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Wschodniego w województwie
podkarpackim; Sortowni odpadów selektywnie zebranych i zmieszanych w Ustrzykach Dolnych
(8,53 %), pełniącej funkcje instalacji zastępczej (w przypadku gdy instalacja regionalna uległa awarii lub
nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn). Pozostałe odpady zostały przekazane do: Sortowni
odpadów komunalnych zmieszanych w Giedlarowej; Instalacji do wytwarzania paliwa alternatywnego
z odpadów w Mielcu; Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy; Sortowni odpadów
zmieszanych w Strzyżowie.
Jednym z głównych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie
we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku
odpadów zebranych selektywnie. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych
w 1995 r., ustalony na 2014 r. wynosi 50 %, natomiast poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ustalony
na 2014 r. wynosi 14 %.
Średni osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych biodegradowalnych
kierowanych na składowiska w 2014 r. dla gmin obszaru przygranicznego wyniósł 12,03 %, natomiast
średni osiągnięty poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 41,95 %.
Największą ilość wśród odpadów wysegregowanych przez mieszkańców gmin obszaru
przygranicznego stanowiły: odpady szkła (28,43 %), odpady tworzyw sztucznych (25,06 %), odpady
z czyszczenia ulic (12,37 %), odpady ulegające biodegradacji (11,52 %), odpady wielkogabarytowe
(6,48 %), zużyte opony (3,31 %). Pozostałe 12,83 % stanowiły głównie: zużyte urządzenia sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, odpady gruzu i zmieszane odpady betonu, odpady papieru i tektury,
zmieszane odpady opakowaniowe. Odpady z segregacji przekazywane są specjalistycznym firmom
zajmujących się odzyskiem, recyklingiem lub przetwórstwem odpadów.
Na rys. 6.2. przedstawiono strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie
i wysegregowanych z odpadów komunalnych zmieszanych w 2014 r. na terenie obszaru
przygranicznego.
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Rys. 6.2. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych ze zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie obszaru przygranicznego, 2014 r. (źródło: [9])

W 2014 r. na obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego funkcjonowało pięć
składowisk odpadów komunalnych, w tym dwa z wydzieloną kwaterą na odpady zawierające azbest.
Na rys. 6.3. przedstawiono rozmieszczenie składowisk odpadów na obszarze przygranicznym
województwa podkarpackiego.

Rys. 6.3. Rozmieszczenie składowisk odpadów; obszar przygraniczny 2014 r. (źródło: [4], [6])
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7.

TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW

Jednym z zadań wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska jest wykonywanie kontroli
w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. Zadanie to realizowane jest poprzez typowe
kontrole instalacji, w których dokonuje się przetwarzania odpadów sprowadzonych z zagranicy oraz
przez kontrole inne niż typowe polegające na przeprowadzeniu oceny towaru pod kątem kwalifikacji
towaru do kategorii odpadu.
Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 7 przejść granicznych z Ukrainą: 4 drogowe
(Korczowa-Krakowiec, Medyka-Szeginie, Krościenko-Smolnica, Budomierz-Hruszew), 2 kolejowe
(Przemyśl (Medyka)-Mościska, Werchrata-Rawa Ruska), 1 lotnicze (Rzeszów-Jasionka). Zgodnie
z rozporządzeniem w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe
przemieszczanie odpadów (2008) przewóz odpadów realizowany jest wyłącznie przez wyznaczone do
tego celu drogowe przejście graniczne w Korczowej oraz kolejowe przejście graniczne w Przemyślu
(Medyce) oraz lotnicze przejście graniczne w Rzeszowie-Jasionce.
Na rys.7.1. przedstawiono rozmieszczenie przejść granicznych na terenie województwa
podkarpackiego.

Rys. 7.1. Rozmieszczenie przejść granicznych; województwo podkarpackie 2014 r. (źródło: [1], [3], [6], [20])

Zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami reguluje ustawa
o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (2007), która szczegółowo określa postępowanie
i organy właściwe do wykonywania zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów,
wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (2006).
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Transport odpadów między państwami członkowskimi odbywa się na zasadach regulowanych
Układem z Schengen.
W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy wszystkimi służbami zaangażowanymi w kontrolę
transgranicznego przemieszczania odpadów oraz większej efektywności działania na szczeblu
wojewódzkim, Wojewoda Podkarpacki zarządzeniem Nr 33/10 z dnia 24 lutego 2010 r. powołał grupę
ekspertów do spraw monitorowania przemieszczania odpadów wchodzącą w skład Wojewódzkiego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. W skład grupy ekspertów
wchodzą m.in. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Szef Grupy, przedstawiciel:
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska; Podkarpackiego Komendanta
Wojewódzkiej Policji; Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska powołał Grupę Ekspertów w zakresie transgranicznego
przemieszczania odpadów (TPO), w skład której wchodzą wyznaczeni pracownicy WIOŚ w Rzeszowie.
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska upoważnił pracowników do oceny towarów
mogących stanowić odpady.
Kontrole na wyznaczonych przejściach granicznych z Ukrainą w Korczowej i w Przemyślu
(Medyce) realizowane są przez Straż Graniczną i Służbę Celną. Na wniosek tych organów,
upoważnieni pracownicy WIOŚ dokonują oceny towarów mogących stanowić odpady oraz określają
rodzaj dokumentów wymaganych przy transportach w ruchu międzynarodowym. Ocena odbywa się
w oparciu o analizę przedstawionych dokumentów i oględziny towaru. Każdorazowo w czasie kontroli
sporządzany jest protokół kontroli.
W 2014 r. na wniosek Służby Celnej dokonano 64 ocen towarów, z których 49 zakwalifikowano
jako odpad. Najczęściej przewożony był złom mosiężny oraz złom metali kolorowych. Najwięcej
wątpliwości budziły towary takie jak uszkodzone pojazdy i używane części samochodowe.

Rys.7.2. Transgraniczne przemieszczanie odpadów kontrola służb celnych z udziałem przedstawicieli WIOŚ
na przejściu granicznym w Korczowej; pow. jarosławski
2014 r. (źródło: [6])

Rys.7.3. Transgraniczne przemieszczanie odpadów kontrola służb celnych z udziałem przedstawicieli WIOŚ
na przejściu granicznym w Korczowej; pow. jarosławski
2014 r.(źródło: [6])

W tab. 7.1 pokazano ilość wniosków o przeprowadzenie oględzin zatrzymanych towarów
otrzymanych od innych służb, natomiast w tab. 7.2. przedstawiono ilość transportów przewożących
odpady w 2014 r.
Tab. 7.1. Wnioski innych służb o przeprowadzenie oceny zatrzymanych towarów skierowane do WIOŚ, 2014 r.
(źródło: [6])
Liczba skierowanych
wniosków
64

Liczba przeprowadzonych
oględzin
64

Liczba udzielonych pisemnych
informacji
64

Straż Graniczna

0

0

0

ITD

0

0

0

Organ kontrolny
Służba Celna

Policja

0

0

0

Razem

64

64

64
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Tab.7.2. Ilość transportów przewożących odpady, 2014 r. (źródło: [6])
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Rodzaj odpadu
Odpady tworzyw sztucznych
Złom mosiężny
Złom miedzi
Złom miedzi i mosiądzu
Odpady w postaci karoserii nadwozia
samochodu
Odpady w postaci skórek królików
Odpady pyłu ceramicznego
Odpady katalizatorów samochodowych
Odpad w postaci uszkodzonego
samochodu
Odpady aluminium
Odpady zużytej odzieży
Odpady metali kolorowych
Odpad w postaci odciętej ramy
samochodu ciężarowego
Odpady w postaci kawałków gąsienic z
pojazdu mechanicznego
Odpady agrochemiczne
(przeterminowane środki ochrony
roślin)
Odpad złomu elektronicznego (płytki
obwodów drukowanych)
Odpady zużytych agregatów do
lodówek
Razem

Wjazd

Wyjazd
1

Tranzyt
1

14
3
1
4
2
1
4
1
1
1
8
1
2
2
1
1
39

5

5

W 2014 r. pracownicy WIOŚ Rzeszów brali udział w projekcie kontrolnym IMPEL TFS
„Europejskie Akcje Inspekcyjne”. Kontrole prowadzone były wspólnie z funkcjonariuszami: Straży
Granicznej, Izby Celnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Policji. Łącznie skontrolowano 53
pojazdy przewoźników. Podczas kontroli sprawdzane były dokumenty dołączone do transportu oraz
przewożony ładunek. Szczegółowe informacje dotyczące projektu IMPEL TFS przedstawiono
w tab. 7.3. Podczas akcji IMPEL TFS nie stwierdzono przypadków przewozu odpadów zarówno w ruchu
międzynarodowym jak i krajowym.
W 2014 r. jednym z celów kontroli WIOŚ Rzeszów była ocena realizacji międzynarodowego
przemieszczania odpadów (TPO) z listy zielonej oraz ocena funkcjonowania instalacji przetwarzających
i magazynujących odpady, do których są lub mają być przywożone, w szczególności odpady
niebezpieczne z krajów spoza UE.
WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził w 2014 r. w zakładach łącznie 14 kontroli z zakresu TPO,
które dotyczyły sprawdzenia m. in. przestrzegania warunków decyzji GIOŚ. Na podstawie ustaleń
kontroli lub w oparciu o posiadane dokumenty wydano łącznie 26 opinii o przestrzeganiu przepisów
o ochronie środowiska przez prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów. Opinie te zostały wykorzystane przez GIOŚ w postępowaniach dotyczących wydawania
zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpadów. Łącznie WIOŚ w Rzeszowie w 2014 r.
przeprowadził kontrole w 13 podmiotach. Kontrolami objęto instalacje, w których prowadzony był odzysk
m. in.: odpadów cynonośnych, odpadów aluminium (zakłady przetopu metali), odpadów gumowych
(zakłady gumowe), odpadów tworzyw sztucznych, odpadów niebezpiecznych w postaci
przepracowanych olejów oraz instalację, w której prowadzony jest proces unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez ich termiczne przekształcanie (D10), odzysk
energetyczny (R1), odzysk olejów i wytwarzanie paliwa alternatywnego oraz komponentu do paliwa
alternatywnego.
Ponadto jedną kontrolę przeprowadzono, w związku z pismem GIOŚ w sprawie weryfikacji
wykonania obowiązku zagospodarowania odpadów w postaci uszkodzonych, niekompletnych pojazdów
sprowadzonych nielegalnie z terenu Wielkiej Brytanii na terytorium Polski przez osobę fizyczną.
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W czasie kontroli przeprowadzonych w 2014r. stwierdzono 1 przypadek naruszenia decyzji GIOŚ
dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów oraz 1 naruszenie przepisów prawa
dot. gospodarowania odpadami oraz warunków posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami.
Tab.7.3. Wspólne działania kontrolne w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”, 2014 r.
(źródło: [6])
Punkty
kontrolne

Drogowe
przejście
graniczne
w Korczowej

Termin akcji kontrolnych
20.03.2014 17.06.2014

9

6

10.10.2014

8

Ilość
kontrolowanych
pojazdów

Rodzaj przewożonego
towaru lub przewóz bez
ładunku

Kontrolowane
odpady

23

kable miedziane, pelety z
łusek słonecznika, rury
stalowe, deski, puszki
aluminiowe, drut stalowy,
koła do pojazdów
szynowych, opakowania
szklane, płyty wiórowe,
tektura opakowaniowa,
papier, materiały budowlane,
szklanki, wino

-

-

Droga krajowa
nr 9
w miejscowości
Lipowica

7

-

8

15

części elektroniczne, artykuły
spożywcze, elementy
konstrukcyjne, paliwo – gaz
LPG, drewno, pasza, części
samochodowe, palety
drewniane

Droga krajowa
nr 9
w miejscowości
Styków

5

-

5

10

stolarka drzwiowa,
wyroby stalowe, artykuły
chemiczne

Droga krajowa
nr 9
w miejscowości
Jadachy k.Tarnobrzega

-

5

-

5

materiały sanitarne,
materiały budowlane
(wykończeniowe),
wyroby przemysłowe

-
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SPIS RYSUNKÓW
1.1.1

Podział administracyjny, obszar przygraniczny 2014 r.

2.2.1.

Lokalizacja stacji pomiarowych w województwie podkarpackim w 2014 r.

2.2.2.

Klasyfikacja stref w zakresie: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, arsenu, kadmu, niklu,
ołowiu, ozonu za rok 2014- cel ochrona zdrowia, województwo podkarpackie 2014 r.

2.2.3.

Klasyfikacja stref w zakresie stężeń średniorocznych pyłu PM10 za rok 2014 - cel ochrona zdrowia,
województwo podkarpackie 2014r.

2.2.4.

Klasyfikacja stref w zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 za rok 2014 - cel ochrona zdrowia, województwo
podkarpackie 2014r.

2.2.5.

Klasyfikacja stref w zakresie pyłu PM2.5 za rok 2014 - cel ochrona zdrowia, województwo podkarpackie 2014r.

2.2.6.

Klasyfikacja stref w zakresie benzo(α)pirenu za rok 2014 - cel ochrona zdrowia, województwo podkarpackie
2014r

2.3.1.

Stężenia średniodobowe SO2 z poszczególnych dni pomiarowych; Przemyśl 2014 r.

2.3.2.

Rozkład stężeń 1-godzinnych SO2 na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.3.

Rozkład stężeń 24-godzinnych SO2 na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.4.

Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych; Przemyśl 2014 r.

2.3.5.

Rozkład stężeń 1-godzinnych NO2 na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.6.

Rozkład stężeń średniorocznych NO2 na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.7.

Rozkład stężeń benzenu; Przemyśl 2014 r.

2.3.8.

Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.9.

Liczba przekroczeń dobowych pyłu PM10; Przemyśl 2014 r.

2.3.10.

Liczba przekroczeń dobowych pyłu PM10; Jarosław 2014 r.

2.3.11

Rozkład średniorocznych stężeń pyłu PM10 na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.12.

Liczba dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 oraz wyznaczone obszary
przekroczeń na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.13.

Stężenia średniodobowe pyłu PM2.5; Przemyśl 2014 r.

2.3.14.

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.15.

Przebieg stężeń tygodniowych arsenu; Przemyśl 2014 r.

2.3.16.

Przebieg stężeń tygodniowych kadmu; Przemyślu 2014 r.

2.3.17.

Przebieg stężeń tygodniowych niklu; Przemyśl 2014 r.

2.3.18.

Przebieg stężeń tygodniowych ołowiu; Przemyśl 2014 r.

2.3.19.

Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.20.

Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.21.

Rozkład stężeń średniorocznych niklu na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.22.

Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

2.3.23.

Przebieg stężeń tygodniowych b(a)p; Przemyśl 2014 r.

2.3.24.

Przebieg stężeń tygodniowych b(a)p; Jarosław 2014 r.

2.3.25

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(α)pirenu na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.
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2.3.26.

Wyznaczone obszary przekroczeń benzo(α)pirenu na podstawie modelowania; strefa przygraniczna 2014 r.

3.1.1.

Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych

3.1.1.1.

Rzeka Wiar, m. Sierakośce 2014r.

3.1.1.2.

Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny 2014 r.

3.1.1.3.

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny
2014 r.

3.1.1.4.

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych na obszarze
przygranicznym w 2014 r.

3.1.1.5.

Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych (w tym na
obszarach chronionych), obszar przygraniczny 2014 r.

3.1.2.1.

Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, obszar przygraniczny 2014 r.

3.1.4.1.

Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, obszar przygraniczny 2014 r.

3.2.1.

Stężenie siarczanów w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2014 r.

3.2.2.

Stężenie azotu azotynowego w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2014 r.

3.2.3.

Stężenie BZT5 w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2014 r.

3.2.4.

Rzeka Wisznia, punkt pomiarowo-kontrolny w m.Gaje, 2014 r.

3.2.5.

Rzeka Szkło, punkt pomiarowo-kontrolny w m. Budzyń, 2014 r.

4.1.

Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych, obszar przygraniczny 2014 r.

5.1.

Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego, Lubaczów 2014 r.

5.2.

Rozkład poziomów dźwięku, Lubaczów 2014 r.

5.3.

Natężenie ruchu pojazdów, Lubaczów 2014 r.

6.1.

Ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odebranych z terenu powiatów obszaru przygranicznego,
2014 r.

6.2.

Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych ze zmieszanych odpadów
komunalnych na terenie obszaru przygranicznego, 2014 r.

6.3.

Rozmieszczenie składowisk odpadów, obszar przygraniczny, 2014 r.

7.1.

Rozmieszczenie przejść granicznych, województwo podkarpackie 2014 r.
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SPIS TABEL
2.3.1.

Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych w obszarze przygranicznym i wykorzystanych do oceny rocznej
jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 2014 r.

2.3.2.

Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza w 2014 r. - ochrona
zdrowia

2.3.3.

Kryteria obowiązujące dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia

2.3.4.

Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza - ochrona zdrowia

3.1.1.

Typy abiotyczne rzek reprezentowane przez jednolite części wód rzecznych, obszar przygraniczny 2014 r.

3.1.2.

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód
rzecznych; obszar przygraniczny 2014 r.

3.1.1.2.

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, obszar przygraniczny 2014 r.

3.1.1.3.

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych, obszar przygraniczny 2014 r.

3.1.2.1.

Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych, obszar przygraniczny 2014 r.

3.1.3.1.

Wyniki oceny spełnienia wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części wód rzecznych w monitoringu
obszarów chronionych, obszar przygraniczny 2014 r.

3.1.3.2.

Ocena spełniania wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych będących jednolitymi częściami wód
przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, obszar przygraniczny
2014 r.

3.2.1.

Średnioroczne wyniki badań wskaźników jakości wód badanych w rzekach granicznych, 2014 r.

4.1.

Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól
elektromagnetycznych, obszar przygraniczny 2014 r.

5.1.

Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku, Lubaczów 2014 r.

5.2.

Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku, Lubaczów 2014 r.

5.3.

Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów, Lubaczów 2014 r.

7.1.

Wnioski innych służb o przeprowadzenie oceny zatrzymanych towarów skierowane do WIOŚ, 2014 r.

7.2.

Ilość transportów przewożących odpady, 2014 r.

7.3.

Wspólne działania kontrolne w ramach projektu IMPEL TFS „Europejskie Akcje Inspekcyjne”, 2014 r.
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