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WSTĘP
Podstawą sporządzenia opracowania było pismo Starosty Rzeszowskiego znak: BR.033.40.2016
z dnia 22 września 2016 r., skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
Środowiska, w którym zwraca się z prośbą o informację o stanie środowiska w województwie
podkarpackim w 2015 r. oraz o przygotowanie informacji o stanie środowiska na terenie powiatu
rzeszowskiego w 2015 r. i przekazanie do Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.
W opracowanej przez WIOŚ w Rzeszowie informacji przedstawiony został stan środowiska
w powiecie rzeszowskim głównie w oparciu o dane, pozyskane w ramach realizacji zadań
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) w 2015 r. jak również z przeprowadzonych przez
Inspektorat w 2015 r. kontroli w zakładach korzystających ze środowiska na terenie powiatu
rzeszowskiego.
Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska
oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wyników badań i ocen elementów środowiska.
Jego celem jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez informowanie
administracji rządowej, samorządowej i społeczeństwa o:
1) aktualnym stanie środowiska,
2) dotrzymywaniu standardów jakości środowiska oraz obszarach występowania przekroczeń tych
standardów,
3) skuteczności realizowanych programów naprawczych,
4) skuteczności realizowania polityk, programów i strategii ochrony środowiska na każdym
szczeblu zarządzania,
5) występujących zmianach jakości wszystkich elementów środowiska i ich przyczynach,
6) powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisją i imisją w celu
określenia trendów zmian środowiska.
Informacje o środowisku i jego ochronie, pozyskane w wyniku badań monitoringowych,
stanowią podstawę przygotowywania cyklicznych opracowań o stanie środowiska w postaci raportów
i komunikatów, przekazywanych do organów administracji rządowej i samorządowej. Mogą one
stanowić podstawę procesów decyzyjnych, umożliwiając wybór właściwej strategii rozwoju
gospodarczego i przestrzennego. Materiały te udostępniane są również na stronie internetowej WIOŚ
w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/.
Zakres działalności kontrolnej, wykonywanej przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach kontroli
przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska jest szeroki. Obejmuje m.in. kontrole planowe i
interwencyjne:
1) przestrzegania decyzji, ustalających warunki korzystania ze środowiska,
2) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko,
3) przestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
4) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
5) w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami i
instalacjami zawierającymi te substancje,
6) wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania
przez nie wymagań ochrony środowiska,
7) przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Stan środowiska powiatu rzeszowskiego, jak i charakter spotykanych problemów ekologicznych
wykazują zróżnicowanie. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne posiadają obszary położone w tej
części powiatu, która znajduje się z dala od największych zakładów przemysłowych, poza wpływem
emisji przemysłowych z zakładów.
Do głównych oddziaływań na środowisko o charakterze antropogenicznym w powiecie należą:
1) emisja gazów i pyłów do powietrza,
2) pobór wód powierzchniowych i podziemnych,
3) emisja ścieków do wód,
4) gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi.
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1. DANE OGÓLNE O POWIECIE RZESZOWSKIM
Powiat rzeszowski położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego. Zajmując
powierzchnię 1 157,4 km2 należy do grupy największych powiatów województwa podkarpackiego
(6,6 % powierzchni ogólnej województwa). Administracyjnie na obszar powiatu składają się tereny 14
gmin: miasta Dynów, miasta i gminy: Błażowa, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski i Tyczyn
oraz gminy: Boguchwała, Chmielnik, Dynów, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Świlcza i
Trzebownisko. Region zamieszkuje 166 118 osób (30.06.2014, GUS) co odpowiada ponad 143
mieszkańców na 1 km2.
Na terenie powiatu występują gleby o bardzo dobrej jakości (okolice Boguchwały), jak również
gleby słabe (Kamień, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski). Cały powiat posiada stosunkowo
dobre warunki przyrodnicze, istotne dla produkcji rolniczej. Najlepszą przestrzeń produkcyjną
posiadają gminy Boguchwała, Świlcza i Tyczyn, a najsłabszą gminy Sokołów Małopolski, Głogów
Małopolski i Kamień. W strukturze bonitacyjnej grunty klasy I - IV stanowią 70 % powierzchni, co
umożliwia uprawę wielu roślin.
W powiecie rzeszowskim występują złoża gazo- i roponośne (w szczególności w regionie
Przedgórza (Zapadlisko przedkarpackie). Na południe od Rzeszowa w gminach (Boguchwała,
Błażowa) znajdują się złoża łupków menilitowych, które ze względu na własności mechaniczne są
dobrej jakości surowcem budowlanym. Na terenie gminy Lubenia występują gipsy krystaliczne i
laminowane wieku mioceńskiego.
Istotne dla rozwoju powiatu rzeszowskiego jest wykorzystanie tradycji lotniczych tego terenu, a
przede wszystkim centralnie położonego, międzynarodowego lotniska w Jasionce oraz inwestycji w
jego otoczeniu. W obrębie lotniska funkcjonuje jedyna w kraju cywilna szkoła pilotów – Ośrodek
Szkolenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej oraz Aeroklub Rzeszowski. W okolicy tej położone
są także atrakcyjne tereny inwestycyjne Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
AEROPOLIS oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. Na terenach Parku
Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS, znajdującego się w rejonie Międzynarodowego Portu
Lotniczego Rzeszów-Jasionka inwestują firmy z branży lotniczej, elektromaszynowej, elektronicznej i
informatycznej, a wśród nich: MTU Aero Engines, Borg Warner, OpTeam, ZELNAR, Goodrich i
inne.
W okolicach Rzeszowa realizowany będzie również projekt dotyczący wyposażenia w
odpowiednią infrastrukturę techniczną terenów inwestycyjnych w miejscowościach: Przybyszówka,
Miłocin i Pogwizdów Nowy. Powiat rzeszowski ma już swoją „Dolinę Strugu” i „Wiklinowe
zagłębie”. Z lotniskiem, cywilną szkołą pilotów oraz inwestycjami w okolicach Rzeszowa doskonale
wpisuje się w założenia „Doliny Lotniczej”.
Z uwagi na rolniczo-przemysłowy charakter powiatu, znaczna część jego mieszkańców
utrzymuje się z pracy w małych (do ok. 3 ha) indywidualnych gospodarstwach rolnych. Do głównych
gałęzi przemysłu w powiecie rzeszowskim ziemskim należy zaliczyć przemysł: przetwórczy,
elektromechaniczny, materiałów budowlanych i meblarski. Powiat zajmuje pierwsze miejsce wśród
powiatów ziemskich województwa pod względem liczby podmiotów gospodarki narodowej
(zarejestrowanych w rejestrze REGON). Przeważającą liczbę stanowią podmioty sektora prywatnego.
Na terenie powiatu funkcjonują firmy, które z powodzeniem konkurują z innymi na rynkach
międzynarodowych. Posiadają certyfikaty zgodności z międzynarodowymi normami jakości, bywały
wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości produkty.
Jednym z głównych atutów powiatu jest jego położenie w centralnej części południowo-wschodniej
Polski, w bliskiej odległości od granic z Ukrainą i Słowacją. Na terenie powiatu krzyżują się ważne
międzynarodowe i międzyregionalne szlaki komunikacyjne łączące północ z południem oraz wschód z
zachodem. Duże znaczenie gospodarcze odgrywają również szlaki kolejowe oraz międzynarodowy
port lotniczy w Jasionce przystosowany zarówno do obsługi ruchu pasażerskiego jak i towarowego.
W powiecie istnieją dogodne warunki do rozwoju agroturystyki, jak również rolnictwa
ekologicznego. Na terenie 11 gmin powiatu funkcjonuje we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Boguchwale 24 gospodarstw agroturystycznych, które dysponują 206.
miejscami noclegowymi.
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2. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH
2.1. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Ocena stanu wód za rok 2015 została wykonana na podstawie rozporządzenia 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) oraz na podstawie wytycznych GIOŚ.
W przypadku JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów” dodatkowo uwzględnione zostały
zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728).
Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód
powierzchniowych na podstawie wyników klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału
ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanu chemicznego uzyskanych
w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.
Zarówno stan ekologiczny naturalnych jednolitych części wód oraz potencjał ekologiczny silnie
zmienionych i sztucznych jednolitych części wód określa się na podstawie wyników badań elementów
biologicznych (fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, fitoplankton i ichtiofauna) oraz
na podstawie wyników badań elementów wspierających, czyli elementów hydromorfologicznych
i elementów fizykochemicznych.
Stan ekologiczny jednolitej części wód klasyfikuje się nadając jej jedną z pięciu klas jakości:
I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby,
V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny potencjał,
II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły
potencjał ekologiczny.
Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określany jest na podstawie wyników badań
substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, prowadzonych w reprezentatywnych
punktach pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do środowiskowych norm jakości określonych w
w/w rozporządzeniu.
W przypadku, gdy jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym,
ocenę stanu wód (stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny) wykonuje się dodatkowo w punkcie
monitoringu obszarów chronionych, uwzględniając jednocześnie ocenę spełniania wymagań
dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. Ocena ostateczna jednolitej części wód położonej
w obszarze chronionym polega na porównaniu wyników oceny uzyskanej w punkcie
reprezentatywnym oraz oceny wykonanej w punkcie (punktach) monitoringu obszarów chronionych.
Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód determinowana jest zawsze przez gorszy z uzyskanych
stanów.
Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego
z elementów składowych oceny stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny osiągnął
stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów
chronionych. Stan wód oceniany jest wówczas jako zły.
Jedną z zasad projektowania sieci monitoringu wód powierzchniowych, jest zasada lokalizacji
punktu reprezentatywnego w jednolitej części wód, zapewniająca realizację kilku programów
monitoringu jednocześnie, w tym programów monitoringu obszarów chronionych. W idealnej sytuacji
ocena stanu jednolitej części wód występującej w obszarze chronionym jest możliwa na podstawie
danych uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. Wówczas punkt
reprezentatywny pełni także rolę punktu monitoringu obszaru chronionego.
Ocena stanu wód powierzchniowych na obszarze powiatu rzeszowskiego za rok 2015 obejmuje
jednolite części wód monitorowane zasadniczo w latach 2013-2015 i w wybranych przypadkach w
latach 2011-2012.
W ocenie stanu wód zastosowano procedurę dziedziczenia oceny, która polega na przeniesieniu
do aktualnej oceny wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych,
hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat poprzednich, a także oceny stanu wód w
obszarach chronionych (w ocenie za rok 2015 z lat 2013-2014 i w wybranych JCWP z lat 2011-2012)
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w przypadku, gdy jednolita część wód nie została objęta monitoringiem w 2015 r., bądź była nim
objęta w węższym zakresie. Dziedziczeniu nie podlegają te elementy, które badane są w każdym roku
cyklu badawczego. W zakresie tych elementów odziedziczone oceny aktualizowane są o dane
najnowsze. Ocena stanu wód za 2015 r. uwzględnia ocenę stanu wód w obszarach chronionych.
Jednolite części wód powierzchniowych przepływające przez obszar powiatu rzeszowskiego
i objęte oceną za rok 2015 to:
1) JCWP „Łęg do Turka” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2015 r.);
2) JCWP „Dynówka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2015 r.);
3) JCWP „San od Tyrawki do Olszanki” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w latach 2012
i 2014);
4) JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” (ocena na podst. badań przeprowadzonych
w latach 2011, 2014 i 2015);
5) JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych
w 2015 r.);
6) JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka” (ocena na podst. badań
przeprowadzonych w latach 2014 - 2015);
7) JCWP „Mrowla” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2013 r.);
8) JCWP „Żyłka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r.);
9) JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” (ocena na podst. badań przeprowadzonych
w 2015 r.).
Na rys. 2.1.1. przedstawiono lokalizację reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych
w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu
rzeszowskiego, monitorowanych w latach 2011-2015.
W tab. 2.1.1. przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu
chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających przez
obszar powiatu rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2015. Wykonana ocena
uwzględnia ocenę stanu wód na obszarach chronionych. W dalszej części opracowania przedstawiono
stosowne komentarze do oceny stanu w/w jednolitych części wód powierzchniowych.
Na rys. 2.1.2. przedstawiono w formie graficznej wyniki klasyfikacji stanu w/w jednolitych
części wód. Prezentowana ocena stanu wód jest oceną jednolitych części wód monitorowanych przez
WIOŚ w Rzeszowie w latach 2011-2015.
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Rys. 2.1.1. Lokalizacja reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód
powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, monitorowanych
w latach 2011-2015 [1], [4], [5], [6], [14], [15]

8

Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2015 roku
Tab. 2.1.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, przepływających przez obszar
powiatu rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2011 – 2015 – ocena za rok 2015 [13]

Klasa elementów FCH
II

SŁABY

NIE
[MOEU]

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

2

Dynówka
PLRW200012223534

Dynówka – Dynów
PL01S1601_3240

12

N

MO,
MOC

III

III

II

I

UMIARKOWANY

NIE
[MOEU]

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

3

San od Tyrawki do
Olszanki
PLRW20001522379

San – Krasice
PL01S1601_2236

15

T

MD,
MOC

II

III

II

III

II

II

II

UMIARKOWANY

DOBRY

NIE
[N2000,
MOEU]

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

4

Wisłok od Stobnicy do
Zb. Rzeszów
PLRW200015226559

Wisłok –
Zwięczyca
PL01S1601_1934

15

T

MD,
MOC

IV

IV

IV

IV

II

II

II

SŁABY

PSD_sr

NIE
[N2000,
MOPI,
MOEU]

TAK
[MOPI],
NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

5

Strug od
Chmielnickiej Rzeki
do ujścia
PLRW2000142265699

Strug – Biała
PL01S1601_1939

14

T

MO,
MOC

III

III

II

II

NIE
[MOEU]

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

6

Wisłok od Zb.
Rzeszów do Starego
Wisłoka
PLRW200019226739

Wisłok – Czarna
PL01S1601_3310

19

T

MO

II

II

II

II

TAK
[MOEU]

TAK
[MOEU]

DOBRY

DOBRY

7

Mrowla
PLRW20001722669

Mrowla – Nowa
Wieś
PL01S1601_1938

17

T

MO

III

III

II

PPD

UMIARKOWANY

NIE
[MOEU]

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

8

Żyłka
PLRW20001722748

Żyłka – Wola
Zarczycka
PL01S1601_3241

17

N

MO

I

I

I

I

BARDZO DOBRY

TAK
[MOEU]

TAK
[MOEU]

9

Trzebośnica od
Krzywego do ujścia
PLRW200019227499

Trzebośnica –
Grzęba
PL01S1601_1954

19

T

MO,
MOC

III

III

II

I

UMIARKOWANY

NIE
[MOEU]

NIE
[MOEU]

ZŁY

ZŁY

/1
/2

Klasa elementów FCH-SZ

Klasa elementów HYMO
II

Klasa elementów BIOL
IV

Ichtiofauna

IV

Wskaźnik MZB

MO,
MOC

Makrofity (MIR)

T

Klasa wskaźnika
FLORA
Makrobezkręgowce
bentosowe (MMI)

17

Fitobentos (IO)

Łęg – Wola
Raniżowska
PL01S1601_3239

Fitoplankton (IFPL)

Program monitoringu /2

Łęg do Turka
PLRW200017219829

Nazwa i kod
ocenianej jednolitej
części wód (JCWP)

Typ abiotyczny

Silnie zmieniona JCWP (T/N)

Klasyfikacja elementów jakości wód
ELEMENTY BIOLOGICZNE

1

Lp.

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

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
JCWP
w reprezentatywnym
punkcie pomiarowokontrolnym i/lub punkcie
monitorowania obszarów
chronionych

STAN
CHEMICZNY
JCWP
w
reprezentatywnym
punkcie
pomiarowokontrolnym i/lub
punkcie
monitorowania
obszarów
chronionych

UMIARKOWANY

I

PPD

DOBRY

DOBRY

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

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

STAN
JCWP
w
reprezentatywnym
punkcie
pomiarowokontrolnym i/lub
punkcie
monitorowania
obszarów
chronionych

Punkty reprezentatywne MD i MO są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych
W punktach reprezentatywnych MD i MO realizowany był także program monitoringu wybranych obszarów chronionych (MOC)

Podstawa oceny: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1482).
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OBJAŚNIENIA:
stan / potencjał ekologiczny
potencjał ekologiczny
(jcw silnie zmienione)

stan ekologiczny
BARDZO DOBRY

stan bardzo dobry /
potencjał maksymalny

MAKSYMALNY

DOBRY

stan / potencjał dobry

DOBRY

UMIARKOWANY

stan / potencjał
umiarkowany

UMIARKOWANY

SŁABY

stan / potencjał słaby

SŁABY

ZŁY

stan / potencjał zły

ZŁY

stan chemiczny
DOBRY
PSD_sr
PSD_max

PSD

stan dobry
przekroczone stężenia
średnioroczne
przekroczone stężenia
maksymalne
poniżej stanu dobrego
Przekroczone środowiskowe
normy jakości na obszarach
chronionych przeznaczonych
do zaopatrzenia ludności w
wodę pitną
stan

DOBRY

stan dobry

ZŁY

stan zły

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
Program monitoringu
- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MOC – monitoring obszarów chronionych
IFPL
- wskaźnik fitoplanktonowy
IO
- Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
MIR
- Makrofitowy Indeks Rzeczny
Wskaźnik FLORA
- zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych
MMI
- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych
Wskaźnik MZB
- wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych
Klasa elementów BIOL
Klasa elementów HYMO
Klasa elementów FCH
Klasa elementów FCH-SZ

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

Monitoring obszarów chronionych:
MOPI
- jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia
N2000
- obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie
MOEU
- obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych
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Rys. 2.1.2. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód
z uwzględnieniem stanu wód w obszarach chronionych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych,
przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2015
[1], [4], [5], [6], [13], [14], [15]

JCWP „Łęg do Turka”
JCWP „Łęg do Turka” przepływa w kierunku północnym przez obszar gminy Głogów Młp.,
a następnie przez obszar gminy Raniżów w powiecie kolbuszowskim. Ocenę stanu JCWP wykonano
na podstawie badań przeprowadzonych w 2015 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowokontrolnym „Łęg – Wola Raniżowska” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru
chronionego), zlokalizowanym poza obszarem powiatu rzeszowskiego, we wsi Wola Raniżowska w
gminie Raniżów (rys. 2.1.3). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz
monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego
(silnie zmieniona część wód), ocenę stanu wód w obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu
wód. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na
11
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poziomie klasy IV). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału
ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego
(wskaźniki decydujące: BZT5, azot amonowy, azot Kjeldahla. Fosfor ogólny). Elementy
fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne nie były
monitorowane. Substancje chemiczne z grup 4.1. i 4.2. nie były monitorowane. JCWP osiągnęła słaby
potencjał ekologiczny i jednocześnie słaby potencjał ekologiczny w obszarze chronionym (w
klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny – fitobentos). JCWP nie spełniła wymagań ogólnych i
wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – stwierdzono eutrofizację wód (wskaźnik
decydujący o eutrofizacji: fitobentos). W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód. JCWP nie
osiągnęła dobrego stanu z uwagi na słaby potencjał ekologiczny i zły stan wód w obszarze
chronionym.

Rys. 2.1.3. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Łęg do Turka” zlokalizowany w m. Wola
Raniżowska (gmina Raniżów, powiat kolbuszowski) [12]

JCWP „Dynówka”
JCWP „Dynówka” przepływa w kierunku południowo-wschodnim przez obszar gminy Dynów,
płynie w tym samym kierunku przez obszar miasta Dynów, w którym zmienia kierunek na północny, a
następnie północno-wschodni i uchodzi do Sanu w rejonie ulicy Błonie. Ocenę stanu JCWP wykonano
na podstawie badań przeprowadzonych w 2015 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowokontrolnym „Dynówka – Dynów” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego),
zlokalizowanym w mieście Dynowie (rys. 2.1.4.). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu
operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu
ekologicznego (naturalna część wód), ocenę stanu wód w obszarze chronionym oraz wynikową ocenę
stanu wód. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na
poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego.
Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. JCWP osiągnęła
umiarkowany stan ekologiczny i jednocześnie umiarkowany stan ekologiczny w obszarze chronionym
(w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny – fitobentos). JCWP nie spełniła wymagań
ogólnych i wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – stwierdzono eutrofizację wód
(wskaźnik decydujący o eutrofizacji: fitobentos). W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód.
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JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny i zły stan wód w
obszarze chronionym.

Rys. 2.1.4. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Dynówka” zlokalizowany w m. Dynów [12]

JCWP „San od Tyrawki do Olszanki”
JCWP „San od Tyrawki do Olszanki” przepływa w południowej części powiatu, w kierunku
północno-wschodnim wzdłuż granicy gminy Dynów. Następnie płynie na północ przez obszar miasta
Dynów i dalej na wschód przez obszar gminy wiejskiej Dynów. Ocenę stanu JCWP wykonano na
podstawie badań przeprowadzonych w latach 2014 i 2012 w reprezentatywnym punkcie pomiarowokontrolnym „San – Krasice” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszarów chronionych),
zlokalizowanym poza obszarem powiatu rzeszowskiego, we wsi Krasice (gmina Krasiczyn) w
powiecie przemyskim (rys. 2.1.5). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego,
monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych Natura 2000 („Rzeka San”
„Ostoja Przemyska”) i obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę
potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w
obszarach chronionych oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi badanymi w
JCWP były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie II klasy), makrofity (wskaźnik MIR
oceniony na poziomie III klasy) i makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na
poziomie II klasy). Elementy hydromorfologiczne oraz elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano w
II klasie potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i
jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarach chronionych (w klasyfikacji
zadecydował parametr biologiczny – makrofity). Stan chemiczny JCWP, w tym stan chemiczny w
obszarach chronionych, oceniono jako dobry stan chemiczny. W odniesieniu do oceny spełniania
wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, stwierdzono, że JCWP nie spełniła
wymagań ogólnych i wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – stwierdzono
eutrofizację wód (wskaźnik decydujący o eutrofizacji: makrofity). Dla w/w obszarów chronionych
Natura 2000 nie zostały określone wymagania szczegółowe (ocena wyłącznie w zakresie spełniania
wymagań ogólnych). Wymagania ogólne dla obszarów Natura 2000 nie zostały spełnione
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(stwierdzono umiarkowany potencjał ekologiczny). W obszarach chronionych stwierdzono zły stan
wód.
JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz zły stan
wód w obszarach chronionych.

Rys. 2.1.5. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „San od Tyrawki do Olszanki”
zlokalizowany w m. Krasice (gmina Krasiczyn, powiat przemyski) [12]

JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów”
JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” przepływa w kierunku północnowschodnim przez południowo-zachodnią cześć powiatu rzeszowskiego, wzdłuż granic gmin Lubenia,
Boguchwała i Tyczyn. W dalszej części płynie przez obszar Miasta Rzeszowa w dzielnicy Zwięczyca
do Zbiornika Rzeszów. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w
latach 2011, 2014 i 2015 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Wisłok – Zwięczyca”
(punkt składa się z 2 stanowisk pomiarowych i jest jednocześnie punktem monitorowania obszarów
chronionych). Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów fizykochemicznych i
chemicznych zlokalizowane jest poza obszarem powiatu rzeszowskiego, w mieście Rzeszowie w
dzielnicy Zwięczyca. Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów biologicznych
zlokalizowane jest w we wsi Zarzecze (gmina Boguchwała, rys. 2.1.6). Badania przeprowadzono w
ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów
chronionych (obszary ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – „Wisłok środkowy z dopływami”,
obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych, obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia). Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód),
ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w obszarach chronionych oraz wynikową ocenę stanu
wód. Parametrami biologicznymi badanymi w JCWP były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na
poziomie klasy IV), makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy IV) oraz
makrobezkregowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy IV). Elementy
hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy
fizykochemiczne, w tym specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano
w II klasie potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła słaby potencjał ekologiczny (w klasyfikacji
zadecydowały parametry biologiczne) i stan chemiczny poniżej dobrego (zaktualizowana w 2015 r.
ocena stanu chemicznego wykazała przekroczenie środowiskowych norm jakości w przypadku
WWA). W odniesieniu do oceny spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych, JCWP
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osiągnęła analogicznie słaby potencjał ekologiczny i stan chemiczny poniżej dobrego. W związku ze
słabym potencjałem ekologicznym i niekorzystnym stanem chemicznym, we wszystkich obszarach
chronionych nie były spełnione wymagania ogólne. JCWP nie spełniła ponadto wymagań
dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – stwierdzono eutrofizację wód (wskaźnik
decydujący o eutrofizacji – fitobentos). Dla w/w obszarów Natura 2000 nie określono wymagań
dodatkowych (ocena wyłącznie w zakresie spełniania wymagań ogólnych). W JCWP stwierdzono
spełnienie wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (fizykochemia – kategoria A2, mikrobiologia
– kategoria A3). W obszarach chronionych stwierdzono zły stan wód. JCWP nie osiągnęła dobrego
stanu z uwagi na słaby potencjał ekologiczny, niekorzystny stan chemiczny oraz zły stan wód w
obszarach chronionych.

Rys. 2.1.6. Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów biologicznych w JCWP „Wisłok od Stobnicy
do Zbiornika Rzeszów” zlokalizowane w miejscowości Zarzecze (gmina Boguchwała, powiat rzeszowski) [12]

JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia”
JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia” przepływa w kierunku północno-zachodnim
przez obszar gminy i miasta Tyczyn, a następnie uchodzi do Zbiornika Rzeszów na terenie miasta
Rzeszowa. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2015 r. w
reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Strug – Biała” (punkt składa się z 2 stanowisk
pomiarowych i jest jednocześnie punktem monitorowania obszaru chronionego). Stanowisko
pomiarowe na potrzeby poboru elementów fizykochemicznych zlokalizowane jest na obszarze miasta
Rzeszowa (Biała – rys. 2.1.7), natomiast stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów
biologicznych zlokalizowane jest w m. Tyczyn. Badania przeprowadzono w ramach monitoringu
operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę
potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu wód w obszarze chronionym oraz
wynikową ocenę stanu wód. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był fitobentos (wskaźnik
IO oceniony na poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie
potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału
ekologicznego (wskaźnik decydujący: azot Kjeldahla). JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał
ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym (w
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klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny – fitobentos). JCWP nie spełniła wymagań ogólnych i
wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – stwierdzono eutrofizację wód (wskaźnik
decydujący o eutrofizacji: fitobentos). W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód. JCWP nie
osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz zły stan wód w obszarze
chronionym.

Rys. 2.1.7. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia”
zlokalizowany w mieście Rzeszowie w dzielnicy Biała (M. Rzeszów) [12]

JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka”
JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka” przepływa w kierunku północnowschodnim, a następnie wschodnim, przez obszar gminy Trzebownisko. W dalszej części płynie przez
obszar gminy Czarna w powiecie łańcuckim. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań
przeprowadzonych w latach 2014 – 2015 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym
„Wisłok – Czarna” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego), zlokalizowanym
poza obszarem powiatu rzeszowskiego, we wsi Czarna (gmina Czarna) w powiecie łańcuckim
(rys. 2.1.8). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu
obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizacje wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona
część wód), ocenę stanu chemicznego (aktualizacja za 2015 r.) w zakresie wybranych wskaźników
(nikiel, trichlorometan, tetrachloroetylen), ocenę stanu wód w obszarze chronionym oraz wynikową
ocenę stanu wód. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony
na poziomie II klasy). Elementy hydromorfologiczne oraz elementy fizykochemiczne z grup 3.1.-3.5.,
sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźniki fizykochemiczne decydujące w
klasyfikacji: BZT5, azot Kjeldahla, fosfor ogólny). Wśród zanieczyszczeń specyficznych (grupa 3.6.)
badano nikiel, który sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego. Badane w ramach
monitoringu stanu chemicznego w/w elementy chemiczne odpowiadały wymaganiom określonym dla
dobrego stanu chemicznego. JCWP osiągnęła dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny
i jednocześnie dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny w obszarze chronionym.
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W obszarze chronionym stwierdzono spełnienie wymagań ogólnych i wymagań dodatkowych
(nie stwierdzono eutrofizacji wód). Jednolita cześć wód osiągnęła dobry stan w związku z dobrym
potencjałem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym oraz w związku z dobrym stanem wód w
obszarze chronionym.

Rys. 2.1.8. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka
” zlokalizowany w m. Czarna (gmina Czarna, powiat łańcucki) [12]

JCWP „Mrowla”
JCWP „Mrowla” przepływa w kierunku wschodnim przez zachodnią i środkową część powiatu
(obszary gmin Świlcza, Głogów Młp. i Trzebownisko), a następnie uchodzi do Wisłoka w rejonie
miejscowości Terliczka. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w
2013 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Mrowla – Nowa Wieś” (punkt składa
się z 2 stanowisk pomiarowych i jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego) –
(rys. 2.1.9). Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów fizykochemicznych zlokalizowane
jest w miejscowości Nowa Wieś (gmina Trzebownisko), natomiast stanowisko pomiarowe na potrzeby
poboru elementów biologicznych zlokalizowane jest w m. Zaczernie (gmina Trzebownisko). Badania
JCWP przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu
wód w obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrem biologicznym badanym w
JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne
sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano
poza II klasą potencjału ekologicznego (klasyfikacja poniżej dobrego potencjału ekologicznego), z
uwagi na przekroczone dopuszczalne średnioroczne wartości wskaźników: azot amonowy, azot
Kjeldahla, fosforany. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie
umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym (w klasyfikacji zadecydowały
następujące wskaźniki: fitobentos, azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany). JCWP nie spełniła
wymagań ogólnych i wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – stwierdzono
eutrofizację wód (wskaźniki decydujące o eutrofizacji: fitobentos, azot amonowy, azot Kjeldahla,
fosforany).
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W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód. JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na
umiarkowany potencjał ekologiczny i zły stan wód w obszarze chronionym.

Rys. 2.1.9. Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów biologicznych w JCWP „Mrowla”
zlokalizowane w m. Zaczernie (gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski) [12]

JCWP „Żyłka”
JCWP „Żyłka” przepływa w kierunku południowo-wschodnim przez obszar gminy Kamień, a
następnie przez obszar gminy Nowa Sarzyna w powiecie leżajskim. Ocenę stanu JCWP wykonano na
podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym
„Żyłka – Wola Zarczycka” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego),
zlokalizowanym we wsi Wola Zarzycka w gminie Nowa Sarzyna (rys. 2.1.10). Badania
przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.
Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego (naturalna część wód), ocenę stanu
ekologicznego w obszarze chronionym oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla
obszaru chronionego. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO
oceniony na poziomie I klasy). Elementy hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne sklasyfikowano
w I klasie stanu ekologicznego. JCWP osiągnęła bardzo dobry stan ekologiczny i jednocześnie bardzo
dobry stan ekologiczny w obszarze chronionym. Stwierdzono, że wymagania ogólne w zakresie stanu
ekologicznego oraz wymagania dodatkowe w obszarze chronionym zostały spełnione (nie stwierdzono
eutrofizacji wód).
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Rys. 2.1.10. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Żyłka” zlokalizowany w m. Wola
Zarczycka (gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski) [12]

JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia”
JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” przepływa w kierunku północno-wschodnim przez
obszar gminy Sokołów Młp., a następnie w tym samym kierunku płynie przez obszar gminy Nowa
Sarzyna w powiecie leżajskim i uchodzi do Sanu w rejonie miejscowości Sarzyna. W granicach
administracyjnych powiatu rzeszowskiego znajduje się ok. 3 km odcinek w/w części wód. Ocenę
stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2015 r. w reprezentatywnym
punkcie pomiarowo-kontrolnym „Trzebośnica – Grzęba” (jest to jednocześnie punkt monitorowania
obszaru chronionego), zlokalizowanym poza obszarem powiatu rzeszowskiego, w m. Grzęba w
gminie Nowa Sarzyna (rys. 2.1.11). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego
oraz monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami
pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego
(silnie zmieniona część wód) ocenę stanu wód w obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu
wód. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie
III klasy). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego.
Elementy fizykochemiczne z grup 3.1.-3.5 sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego.
Wśród zanieczyszczeń specyficznych (grupa 3.6.) monitorowano fenole lotne. W ocenie za 2015 r. w
przypadku wskaźnika fenole lotne, stwierdzono przekroczenie wartości granicznej określonej dla
dobrego potencjału ekologicznego (ocena poniżej potencjału dobrego). JCWP osiągnęła umiarkowany
potencjał ekologiczny (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny – fitobentos oraz
średnioroczna wartość wskaźnika fenole lotne) i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w
obszarze chronionym. JCWP nie spełniła wymagań ogólne i wymagań dodatkowych, określonych dla
obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych – stwierdzono eutrofizację wód (wskaźnik decydujący o eutrofizacji: fitobentos).
W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód. JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na
umiarkowany potencjał ekologiczny i zły stan wód w obszarze chronionym.
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Rys. 2.1.11. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia”
zlokalizowany w m. Grzęba (gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski) [12]

2.2. OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH
Badania w zakresie stanu wód podziemnych prowadzone są w ramach Państwowego
monitoringu środowiska. Wykonawcą badań, na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.
Badania i ocenę stanu wód podziemnych wykonuje się dla tzw. jednolitych części wód
podziemnych (JCWPd).
Powiat rzeszowski położony jest zasadniczo na obszarze dwóch jednolitych części wód
podziemnych: Nr 127 i Nr 158. Niewielki obszar w północno-zachodniej części powiatu leży w
jednolitej części wód podziemnych Nr 126. Niewielki obszar w środkowo-zachodniej części powiatu
leży w jednolitej części wód podziemnych Nr 157.
Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa
podkarpackiego, wykonana na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego z
2012 r. oraz danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej w zakresie stanu ilościowego, wykazała
słaby stan wód w jednolitej części wód podziemnych Nr 126. Stan pozostałych jednolitych części wód
oceniono jako dobry.
W związku ze stwierdzeniem słabego stanu wód jednolitej części wód Nr 126, od 2013 r.
prowadzony jest monitoring operacyjny jej stanu chemicznego w 10 punktach pomiarowych: Mielec,
Nowa Dęba, Kolbuszowa, Cmolas, Przyszów, Stany, Jeziórko, Grębów, Rozalin i Turza.
W 2015 r. badania stanu chemicznego wód JCWPd Nr 126 na obszarze powiatu rzeszowskiego,
przeprowadzono w okresie jesiennym w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Turza
(gmina Sokołów Młp.) – (otwór nr 1219 – studnia wiercona, kod: PL01G126_006, charakter punktu:
zwierciadło swobodne, współrzędne punktu: N50°15’53,4”, E22°07’8,3”).
Wody JCWPd Nr 126 w punkcie pomiarowym „Turza” zostały sklasyfikowane na poziomie V
klasy jakości – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają
znaczący wpływ działalności człowieka. Wskaźnikami decydującymi o klasyfikacji elementów
fizykochemicznych stanu wód podziemnych na poziomie klasy V były wskaźniki organiczne z grupy
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych: Acenaften, Fluoren, Fenantren, Antracen,
Fluoranten, Piren, Benzo(a)antracen, Chryzen, Benzo(k)fluoranten, Benzo(b)fluoranten, Benzo€piren,
Benzo(a)piren, Perylen, Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren. Dla w/w substancji stwierdzono
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przekroczenia wartości granicznych V klasy jakości wód podziemnych. Klasyfikacja elementów
fizykochemicznych na poziomie klasy V oznacza słaby stan chemiczny wód JCWPd Nr 126 w
punkcie pomiarowym „Turza”. W odniesieniu do roku 2014, w 2015 r. jakość wód podziemnych w
JCWPd Nr 126 w punkcie w Turzy uległa pogorszeniu o 2 klasy (z klasy III na klasę V), przy czym
należy zaznaczyć, że w roku 2014 WWA nie były monitorowane, a w klasyfikacji zadecydowały
wówczas stężenia azotynów. WWA w Turzy były monitorowane w ramach monitoringu operacyjnego
w roku 2013 i wówczas ich stężenia odpowiadały I klasie jakości. Stwierdzone w badaniach PIG-PIB
ponadnormatywne stężenia WWA w punkcie w Turzy, wskazują na obecność znaczącego
antropogenicznego źródła zanieczyszczeń w tym rejonie.
Podstawą oceny stanu chemicznego wód podziemnych za rok 2015 było rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych
części wód podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85).
Na rys. 2.2.1. przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód
podziemnych Nr 126 w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Turza w 2015 r.

Rys. 2.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych Nr 126
w punkcie pomiarowym 1219 Turza w 2015 r. [1], [3], [4], [5]
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3. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Celem pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do
standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza,
a następnie monitorowanie skuteczności programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań
podejmowanych na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego. Priorytetowym obszarem
dla monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje miejskie.
W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza WIOŚ w Rzeszowie sporządza roczne oceny
jakości powietrza w województwie, które dla Zarządu Województwa Podkarpackiego są źródłem
informacji na temat jakości powietrza w regionie na potrzeby zarządzania jakością powietrza, w tym
opracowywania Programów ochrony powietrza i monitorowania efektów ich wdrażania.
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu
na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Ocena w kryterium ochrony zdrowia ludzi obejmuje:
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2.5, ołów,
kadm, nikiel, arsen i benzo(a)piren. Do zanieczyszczeń, które uwzględnia się w kryterium ochrony
roślin, należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon.
Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2015
dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/,
w zakładce Informacje o środowisku.
Wartości kryterialne dla substancji podlegających ocenie określone zostały w rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012): tab. 3.1.-3.3.
Tab. 3.1. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza– ochrona zdrowia
[19]
Zanieczyszczenie

Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył PM10
Ołów w pyle PM10
Benzen

Dopuszczalna częstość przekraczania
dopuszczalnego poziomu w roku
kalendarzowym

jedna godzina
24 godziny
jedna godzina
rok kalendarzowy

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

24 godziny
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

50
40
0,5
5

35 razy
-

Okres uśredniania
wyników

24 razy
3 razy
18 razy
-

Tab. 3.2. Kryteria obowiązujące dla pyłu PM2.5 – ochrona zdrowia [19]
Zanieczyszczenie

Okres uśredniania stężeń

Pył PM2.5

rok
kalendarzowy

Dopuszczalny
poziom substancji
w powietrzu
(g/m3)
25

Poziom dopuszczalny w powietrzu
powiększony o margines tolerancji (μg/m3)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
30

29

29

28

27

26

26

25

Tab. 3.3. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [19]

Arsen
Benzo(a)piren

rok kalendarzowy
rok kalendarzowy

Docelowy
poziom
substancji
w powietrzu
6 ng/m3
1 ng/m3

Kadm
Nikiel
Ozon

rok kalendarzowy
rok kalendarzowy
8 godzin

5 ng/m3
20 ng/m3
120 µg/m3 1/

Zanieczyszczenie

1/

Okres uśredniania
wyników pomiarów

wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego
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Dopuszczana liczba dni
z przekroczeniami poziomu
docelowego w roku kalendarzowym
25 dni
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Na terenie powiatu rzeszowskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza
atmosferycznego. Stan powietrza na terenie powiatu określono na podstawie wyników pracy
pt. „Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2015 roku na potrzeby oceny
jakości powietrza” wykonanej przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA”
Sp. z o. o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie oraz pracy pt. „Wyniki modelowania stężeń ozonu
troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2015” wykonanej na zlecenie
GIOŚ.
Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu rzeszowskiego
utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno
dopuszczalnego stężenia średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia
1-godzinnego i dobowego. Na terenie powiatu rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały
występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku siarki w przedziale 2,0-9,9 μg/m3, zaś stężenia
1-godzinnego w przedziale 8,7-73,2 μg/m3 tj. 2-21% wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń
24-godzinnych wyniki modelowania wykazały występowanie stężeń w przedziale 5,2-37,9 μg/m3
tj. 4-30% wartości dopuszczalnej (rys. 3.1.-3.3.).

Rys. 3.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku
siarki na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. wyniki modelowania [16], [18]

Rys. 3.2. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku
siarki na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. wyniki modelowania [16], [18]

23

Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2015 roku

Rys. 3.3. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na
terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [16], [18]

Również stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu utrzymywał się na niskim
poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia
średniorocznego dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na terenie powiatu
rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku
azotu w przedziale 2,9-17,2 μg/m3 tj. 7-43%, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale 11,4-87,5 μg/m3
tj. 6-44% wartości dopuszczalnej (rys. 3.4.-3.5.).

Rys. 3.4. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku
azotu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. wyniki modelowania [16], [18]

Rys. 3.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku
azotu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. wyniki modelowania [16], [18]
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Na terenie powiatu rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia
średniorocznego benzenu w przedziale 0,01-0,6 μg/m3 tj. 0,2-12% wartości dopuszczalnej (rys. 3.6.).

Rys. 3.6. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu
rzeszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [16], [18]

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów)
utrzymywał się w regionie na niskim poziomie. Wyniki modelowania rozkładu stężeń
średniorocznych metali ciężkich na terenie powiatu rzeszowskiego 2015 r. wykazały występowanie
wartości w przedziale:
1)
2)
3)
4)

arsen: 0,09-1,1 ng/m3 tj. 2-18% poziomu docelowego (rys. 3.7.),
kadm: 0,03-0,4 ng/m3 tj. 0,6-8% poziomu docelowego (rys. 3.8.),
nikiel: 0,05-1,5 ng/m3 tj. 0,3-8% poziomu docelowego (rys. 3.9.),
ołów: 0,001-0,01 μg/m3 tj. 0,2-2% poziomu dopuszczalnego (rys. 3.10.).
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Rys. 3.7. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na
terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [16], [18]

Rys. 3.8. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na
terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [16], [18]

Rys. 3.9. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na
terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [16], [18]

Rys. 3.10. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na
terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [16], [18]

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza
pyłem zawieszonym PM10 na terenie powiatu rzeszowskiego wykazały występowanie stężenia
średniorocznego pyłu PM10 w przedziale 7,0-27,4 μg/m3 tj. 18-69% wartości dopuszczalnej.
Natomiast w zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 na podstawie wyników modelowania określono
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liczbę dni z przekroczeniami dobowego poziomu dopuszczalnego tj. powyżej 50,0 μg/m3. Na terenie
powiatu rzeszowskiego liczba dni z przekroczeniem wyniosła maksymalnie 47 dni (przy
dopuszczalnej liczbie dni z przekroczeniem nie większej niż 35 w ciągu roku) – rys. 3.11.-3.12.
Obszary przekroczeń średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wystąpiły na
terenie gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Tyczyn, Krasne i Boguchwała (4,7 km2) – rys. 3.13.

Rys. 3.11. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10
na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [16], [18]

Rys. 3.12. Rozkład liczby dni z przekroczeniem
dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na
terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. - wyniki
modelowania [16], [18]

Rys. 3.13. Obszary przekroczeń dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [16], [18]
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały
występowanie stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 w przedziale 5,7-20,2 μg/m3 tj. 23-81% wartości
dopuszczalnej (rys. 3.14.).

Rys. 3.14. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5
na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [16], [18]

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wykazały występowanie
na terenie powiatu rzeszowskiego stężenia średniorocznego b(a)p w przedziale 0,48-3,0 ng/m3
tj. 48-300% wartości kryterialnej (rys. 3.15.).

Rys. 3.15. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu
w pyle PM10 na terenie powiatu rzeszowskiego
w 2015 r. - wyniki modelowania [16], [18]

Rys. 3.16. Obszary przekroczeń poziomu docelowego
benzo(a)pirenu na terenie powiatu rzeszowskiego
w 2015 r. - wyniki modelowania [16], [18]
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Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE, przekroczenia normy
jakości powietrza występują wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po
zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką podana jest norma, przekracza wartość normowaną.
Poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3. Jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu
wynosi 1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. wytycznymi otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m3 (co jest
przekroczeniem normy), jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wynosi 1,48 ng/m3 to otrzymany
wynik zaokrągla się do 1 ng/m3 (co nie jest przekroczeniem normy).
Zgodnie z ww. wytycznymi na terenie powiatu rzeszowskiego obszary przekroczeń wystąpiły
na terenie gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, Świlcza, Krasne, Chmielnik, Lubenia,
Boguchwała, Sokołów Małopolski i Tyczyn (194,1 km2) - rys. 3.16.
Wyniki modelowania stężeń tlenku węgla wykazały, że na terenie powiatu rzeszowskiego
maksymalna wartość 8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła od 357,0 do 4133,7 µg/m3 tj.
4-41% normy (rys. 3.17.).
Na obszarze powiatu rzeszowskiego w 2015 r. wystąpiło 13-32 dni z maksymalnym stężeniem
8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m3. Rok 2015 był nietypowy pod względem meteorologicznym
w okresie letnim, co sprzyjało tworzeniu się ozonu troposferycznego. Średnia trzyletnia liczba dni
z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m3 za lata 2013-2015 wyniosła na
obszarze powiatu od 9 do 18 dni, co oznacza dotrzymanie poziomu docelowego (rys. 3.18.).
Nie został dotrzymany poziom celu długoterminowego ozonu. Termin osiągnięcia celu
długoterminowego ozonu określony został na 2020 r.

Rys. 3.17. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych
tlenku węgla na terenie powiatu rzeszowskiego w 2015 r.
- wyniki modelowania [16], [18]

Rys. 3.18. Rozkład maksymalnych stężeń 8godzinnych ozonu na terenie powiatu rzeszowskiego za
lata 2013-2015 - wyniki modelowania [17], [18]
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4. GOSPODARKA ODPADAMI
Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych
pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli
zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich
właściwości. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany
do:
1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów
komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią
postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o
odpadach;
2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do
składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Dane dotyczące odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w powiecie zebrane zostały
na podstawie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
przesłanych przez wójtów i burmistrzów do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa
Podkarpackiego.
Z zebranych danych wynika, że w 2015 r. w powiecie rzeszowskim zebrano łącznie
19 859,8Mg odpadów komunalnych zmieszanych z gospodarstw domowych, co stanowiło 6,9 %
ogólnej ilości zebranych tego typu odpadów w województwie. Odpady komunalne zmieszane zostały
przekazane do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów.
Na terenie powiatu rzeszowskiego zebrano selektywnie i wysegregowano łącznie 5 856,1 Mg
odpadów. Największą ilość stanowiły opakowania ze szkła: 2 037,2Mg i odpady z tworzyw
sztucznych 1 456,8 Mg oraz odpady z budowy i remontów – 684,6 Mg. W zebranych selektywnie
odpadach 593,7 Mg stanowiły bioodpady, 503,0 Mg - odpady wielkogabarytowe, 231,2Mg zużyte
opony, 86,6 Mg - papier i tektura. Pozostałe odpady to: metale - 108,4 Mg oraz zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne - 86,6 Mg.
Strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie rzeszowskim w 2015 r.
przedstawiono na rys. 4.1.
2,6% 1,9% 1,5%
3,9%
8,9%
34,8%

szkło
tworzywa sztuczne
odpady z budowy i remont.
bioodpady

10,1%

odpady wielkogab.
zużyte opony
papier i tektura
metale
zużyte urz. elektr. i elektr.

11,7%

24,9%

Rys. 4.1. Struktura wybranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie,
powiat rzeszowski 2015 r. [21]
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W regionie zlokalizowane są dwa składowiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni
2,7 ha: w Sokołowie Młp. (1,5 ha) i Dynowie (1,2 ha). Funkcjonuje również jedyna sortownia
odpadów komunalnych w Błażowej.
Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi opierają się na danych Głównego
Urzędu Statystycznego. Województwo podkarpackie należy do regionów o jednym z najniższych
wskaźników ilości wytwarzania odpadów przemysłowych. W 2015 r. w województwie 114 zakładów
przemysłowych wytworzyło ogółem 2329,5 tys. Mg odpadów przemysłowych (11 miejsce w kraju).
Na terenie powiatu rzeszowskiego wytworzono ogółem 12,6 tys. Mg odpadów przemysłowych,
co stanowiło 0,5 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2015 r. na terenie całego
województwa. Dane obejmują jedynie największych wytwórców odpadów przemysłowych
(wytwarzających powyżej 1,0 tys. Mg odpadów w ciągu roku).
Większość wytworzonych odpadów przemysłowych w powiecie rzeszowskim przekazano
innym odbiorcom (10,8 tys. Mg), a pozostałą ilość (1,8 tys. Mg) poddano odzyskowi we własnym
zakresie.

5. WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu rzeszowskiego badania poziomów pól
elektromagnetycznych przeprowadził na terenie gminy Kamień w miejscowości Kamień (punkt
pomiarowy zlokalizowany przed budynkiem Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi, Kamień 119).
Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, Poz.
1645).
Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych
poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, Poz. 1883).
Zgodnie z rozporządzeniem (2003), w miejscach dostępnych dla ludności dopuszczalna wartość
składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300
MHz do 300 GHz, wynosi 7 [V/m].
Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych na obszarze gminy Kamień w 2015 r. nie
wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.
Pomierzona wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep (wartość
charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagnetycznych) była niższa od wartości dolnego progu
czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]).
Szczegółowe wyniki pomiarów wraz z oceną poziomów PEM na obszarze gminy Kamień
przedstawiono w tabeli 5.1.
Tab. 5.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze gminy Kamień
w 2015 r. [11], [13]

Lp.

Współrzędne
punktu
pomiarowego

Lokalizacja punktu
pomiarowego
/data pomiaru

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

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

Dopuszczalna
wartość
składowej
elektrycznej
pola Ep [V/m]

Rok badań 2014
1

N 50.344000
E 22.131250

Kamień, przed
budynkiem Szkoły
Podstawowej im. Św.
Jadwigi, Kamień 119
/12.11.2015 r.

0,2*

0,2*

7,0

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

31

Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2015 roku

6.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie figuruje 384 zakłady zlokalizowane na terenie powiatu
rzeszowskiego, co stanowi ok. 6,5 % ogólnej liczby podmiotów ujętych w ewidencji zakładów z
całego województwa podkarpackiego (stan na dzień 31.12.2015 r.).
Zgodnie z zasadami wdrożonego przez Inspekcję Ochrony Środowiska Systemu Kontroli,
zakłady podzielono na pięć kategorii wg kryterium ryzyka związanego ze środowiskiem:
1) kategoria I (ryzyko najwyższe, kontrola minimum raz w roku),
2) kategoria II (ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej),
3) kategoria III (ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej),
4) kategoria IV (ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej),
5) kategoria V (pozostałe, co do zasady nie objęte planowaniem).
Spośród 384 zakładów funkcjonujących na terenie powiatu rzeszowskiego 10 zaliczono
do I kategorii ryzyka, 20 do II kategorii, 22 do III, 223 do IV oraz 107 do V kategorii ryzyka.
W 2015 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wykonali 75 kontroli typowych z wyjazdem w teren
w tym 67 planowych oraz 8 pozaplanowych. Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono na
podstawie kontroli 44 zakładów. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były podstawą do
podjęcia przez WIOŚ w Rzeszowie następujących działań:
1) skierowano 36 zarządzeń pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek,
2) nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu karnego,
3) zastosowano 11 pouczeń w trybie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń,
4) wydano 21 decyzji administracyjnych wymierzającą kary pieniężne,
Podmioty, do których skierowano zarządzenia pokontrolne, w wyznaczonych terminach
poinformowały Inspektorat o sposobach wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli uchybień.
Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonuje obecnie 10 zakładów należących do I kategorii
ryzyka, są to:
 2 zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: oraz 6 stacji
demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
1. "R-STAL" Kamerduła, Olszewski SP.J. w Boguchwale
2. EKO-HYBRES Sp. z o.o. w Rogoźnica
 8 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji:
1. Zakłady Naprawy Samochodów Sp. z o.o. w Boguchwale
2. Auto-Kasacja Recykling s.c. Tadeusz Kloc, Robert Kloc w Rudnej Małej
3. AUTO-ZŁOM Sebastian Mazur w Rudnej Małej
4. AUTO-ZŁOM Renata Mazur w Rudnej Małej
5. EURO-CENTER s.c. Łukasz Kisała, Mateusz Kisała w Kraczkowej
6. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Szaruga" Wojciech Szaruga w Dynowie
7. PRIME - AUTO Marek Lesiczka w Przewrotnem
Wszystkie zakłady sklasyfikowane w I kategorii zostały skontrolowane w 2015 r. W trakcie
kontroli 4 z ww. zakładów, stwierdzono naruszenia przepisów ochrony środowiska, polegające na:
 nieterminowym przekazaniu Marszałkowi Województwa Podkarpackiego sprawozdania o
osiągniętym poziomie wydajności recyklingu za rok 2014 – 1 przypadek;
 zanieczyszczeniu placu substancjami ropopochodnymi – 1 przypadek;
 naruszenie warunków posiadanego pozwolenia nie związane bezpośrednio z zanieczyszczeniem
środowiska – 1 przypadek;
 nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku oraz recyklingu w stacji demontażu –
1 przypadek.
W związku z ww. naruszeniami do kontrolowanych skierowano 3 zarządzenia pokontrolne.
W ramach realizacji ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, dotyczącego przestrzegania przepisów
znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2015 r.
przeprowadził kontrolę Gminy Świlcza oraz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski.
Kontrola Gminy Świlcza wykazała że osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosi 82,60%. W związku
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z powyższym, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zawiadomił Wójta Gminy
Świlcza o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia Gminie
Świlcza administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie w roku 2013 poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
W toku postępowania administracyjnego, po szczegółowej analizie zgromadzonego materiału
dowodowego w przedmiotowej sprawie stwierdzono, że poziom ten wyniósł 43,4% co świadczyło o
osiągnięciu wymaganej wartości. W związku z tym postępowanie w sprawie wymierzenia kary zostało
umorzone.
W trakcie kontroli Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, na podstawie przedłożonego
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 rok
ustalono, że Gmina i Miasto Sokołów Małopolski nie osiągnęła w roku 2013 wymaganego poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
Osiągnięty w 2013 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
kierowanych do składowania, przez Gminę i Miasto Sokołów Małopolski, wyliczony zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów wynosił 55,04%.
W związku z powyższym, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
zawiadomił Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski o wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego, a następnie wymierzył Gminie i Miastu Sokołów Małopolski administracyjną karę
pieniężną w wysokości 6915,00 zł za nieosiągnięcie w roku 2013 poziomu ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.
Od decyzji tej Burmistrz Gminy i Miasta Sokołów Małopolski wniósł odwołanie, które zostało
przekazane do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Postępowanie odwoławcze nie zostało do
chwili obecnej zakończone.
Ponadto w 2015 r., Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził
kontrolę Gminy Głogów Małopolski, w zakresie realizacji zadań własnych gmin określonych w
ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W trakcie kontroli, na podstawie
przedłożonego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za
2013 rok ustalono, że Gmina Głogów Małopolski nie osiągnęła w roku 2013 wymaganego poziomu
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych
do składowania, przez Gminę Głogów Małopolski, wyliczony zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu
ograniczania masy tych odpadów wynosił tylko 53,78%.
W związku z powyższym, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
zawiadomił Burmistrza Gminy Głogów Małopolski o wszczęciu z urzędu postępowania
administracyjnego, a następnie wymierzył Gminie Głogów Małopolski administracyjną karę pieniężną
w wysokości 5432 zł.
Burmistrz Głogowa Małopolskiego, zgodnie z art. 9ze ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wniósł o zawieszenie zapłaty administracyjnej kary
pieniężnej, nałożonej ww. decyzją. Przychylając się do wniosku, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska zawiesił do dnia 15 kwietnia 2017 r. zapłatę kary pieniężnej.
Na podstawie analizy przesłanych w 2016 roku sprawozdań z realizacji zadań z zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok stwierdzono, że wszystkie gminy z terenu
powiatu rzeszowskiego osiągnęły w 2015 roku wymagany poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania określony w załączniku do
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu
obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. 2012 r., poz. 676). Gminy te osiągnęły
również wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz wymagany poziom
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, określone w tabelach nr 1 i 2 w załączniku do
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rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645). Na podkreślenie zasługuje zrealizowanie przedsięwzięć
mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód w powiecie rzeszowskim.
Gmina Trzebownisko zrealizowała inwestycję pn. „Rozbudowa, przebudowa i modernizacja
oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi”. Oczyszczalnię eksploatuje Zakład Gospodarki WodnoŚciekowej w Trzebownisku będący jednostką organizacyjną Gminy Trzebownisko. WIOŚ wymierzył
Gminie Trzebownisko administracyjne kary pieniężne za przekroczenia warunków dotyczących
składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi za lata 2009, 2010, 2011, 2012
i 2013, które zostały odroczone do dnia 04.09.2015 r. w związku z realizacją w/w inwestycji, a
następnie zmniejszone w całości w związku ze zrealizowaniem w/w inwestycji.
Gmina Głogów Małopolski zrealizowała przedsięwzięcie „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni
ścieków w Zabajce”. Oczyszczalnię eksploatuje EkoGłog Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim. WIOŚ
wymierzył Gminie Głogów Małopolski administracyjne kary pieniężne za przekroczenia warunków
dotyczących składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków w Zabajce za lata 2010 i 2011,
które zostały odroczone do dnia 21.06.2016 r., a następnie zmniejszone w całości w związku ze
zrealizowaniem w listopadzie 2015 roku w/w inwestycji.
W roku 2016 przeprowadzono dwie kontrole SARIA Polska Spółka z o.o. – Oddział
SARVAL w Przewrotnem, w miesiącach lutym i lipcu. Eksploatacja instalacji znajdujących się w
zakładzie prowadzona jest na podstawie pozwolenia zintegrowanego udzielonego decyzją Starosty
Rzeszowskiego. Kontrola przeprowadzona w lutym nie wykazała nieprawidłowości w zakresie
przestrzegania przepisów ochrony środowiska.
W trakcie kolejnej kontroli przeprowadzonej w lipcu, w ściekach pobranych do analizy w dniu
12.07.2016 r., stwierdzono wyższe stężenia zanieczyszczeń w stosunku do wartości ustalonych w
pozwoleniu zintegrowanym, co skutkowało pogorszeniem jakości wody w potoku Łęg. W związku z
powyższym, skierowano wystąpienie do Starosty Rzeszowskiego, w trybie art. 17 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakład jest przedmiotem interwencji
mieszkańców podnoszących problem uciążliwości odorowych. Obydwie przeprowadzone kontrole nie
wykazały nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na nadmierną emisję odorów do środowiska.
W zakładzie znajduje się instalacja dezodoryzacji powietrza, której zadaniem jest zmniejszenie
ilości odorów emitowanych do powietrza atmosferycznego, składająca się m.in. z płuczek i
dwukomorowego biofiltra.
Ustalenia kontroli WIOŚ w Rzeszowie wykazują, że uciążliwości zapachowe nie są wynikiem
przekraczania przez zakład dopuszczalnych wielkości emisji określonych w obowiązującym
pozwoleniu oraz innych przepisach prawa, tj. konkretnych wielkości fizycznych. Są one wynikiem
występowania w powietrzu substancji, dla których nie określono dopuszczalnego stężenia w
powietrzu, a których obecność systemy sensoryczne człowieka, w szczególności zmysł węchu,
odbierają jako uciążliwe dla otoczenia.
Ponadto, w związku ze zgłaszanymi interwencjami, WIOŚ w Rzeszowie zwracał się do Spółki
SARIA POLSKA o stosowne wyjaśnienia w tej sprawie. Z przekazanych przez Spółkę informacji
wynika, że w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy w instalacji Zakładu w Przewrotnem nie wystąpiły
żadne awarie ani wyłączenia instalacji dezodoryzacji powietrza, oparów i gazów powstających w
procesie magazynowania i przetwarzania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, których
skutkiem mogłaby być nadmierna emisja odorów do środowiska. Ponadto w zakładzie
podejmowanych jest szereg działań pozainwestycyjnych w celu ograniczenia oddziaływania
odorowego na środowisko. Jednym z tych działań jest rezygnowanie ze współpracy z podmiotami,
które nie są w stanie zapewnić dostarczania do przerobu surowca o odpowiedniej jakości. Zdaniem
Spółki, główną przyczyną uciążliwości odorowych jest nieodpowiednia jakość dowożonego surowca,
co nasila się w okresach niesprzyjających warunków atmosferycznych, w tym przede wszystkim
wysokich temperatur zewnętrznych. To niekorzystne zjawisko związane jest z brakiem obowiązku
schładzania lub zamrażania dostarczanego surowca, który z tego powodu często trafia do zakładu w
stanie rozkładu.
Niezależnie od dotychczas podejmowanych działań kontrolnych, WIOŚ w Rzeszowie
przeprowadził w ostatnim czasie na terenie m. Przewrotne pomiary jakości powietrza
atmosferycznego na kierunkach imisji gazów odlotowych z zakładu. Pomiar przeprowadzony został z
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wykorzystaniem Mobilnego Laboratorium do Szybkiej Oceny Ryzyka, zakupionego przez GIOŚ w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, co pozwoli na dokładniejszą analizę
składu powietrza napływającego z kierunku zakładu. Sprawozdanie z pomiarów zostanie sporządzone
w terminie późniejszym, po opracowaniu uzyskanych wyników.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że brak w polskim prawodawstwie przepisów prawa
materialnego określających dopuszczalne wartości zapachów (odorów) w powietrzu, w tym
rozporządzenia wykonawczego do art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska oraz tzw. „ustawy odorowej”, w praktyce uniemożliwia obiektywną ocenę związanych z
tym uciążliwości dla środowiska i nie daje szerszych możliwości dyscyplinowania podmiotów
stwarzających takie uciążliwości.
Problemem pozostaje w dalszym ciągu sprawa nieprawidłowości mających miejsce podczas
rekultywacji wyrobiska pocegielnianego w miejscowości Przewrotne, prowadzonej przez GLOBAL
TECHNOLOGY Sp. z o.o. w Rzeszowie (rys. 6.1). Liczne interwencje mieszkańców spowodowały
wezwanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego ww. firmy do zaniechania naruszeń ustawy
o odpadach oraz warunków zezwolenia na prowadzenie odzysku odpadów, przez zaprzestanie
przywożenia i usunięcie z terenu wyrobiska odpadów innych niż dozwolonych posiadaną decyzją. W
ramach egzekucji własnej decyzji Marszałek Województwa Podkarpackiego nałożył na Spółkę
GLOBAL TECHNOLOGY grzywnę w wysokości 10 000 zł.

Rys. 6.1. Rekultywowane wyrobisko pocegielniane w miejscowości Przewrotne – dokumentacja fotograficzna
z dnia 18.02.2016 r.

Portal informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska, umożliwiający społeczeństwu dostęp do
informacji o ustaleniach z przeprowadzonych kontroli oraz o podjętych działaniach pokontrolnych jest
umieszczony na stronie internetowej http://iswk.gios.gov.pl/
Nadmienić należy, że ustawodawca kierując się koniecznością zapewnienia nadzoru nad
wypełnianiem przez podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne i inne jednostki organizacyjne
obowiązków dotyczących ochrony środowiska, powierzył zadania kontrolne również organom
administracji samorządowej. Zakres‚ właściwość i sposób prowadzenia kontroli przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska przez organy samorządowe określają art. 379 i 380 ustawy Prawo
ochrony środowiska (2001). Zgodnie z art. 379 ust. 1 tej ustawy organy te sprawują kontrolę
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych
organów. Kontrola powinna dotyczyć wszystkich przepisów środowiskowych pozostających we
właściwości wskazanych jednostek. W celu prawidłowego wykonania zadań kontrolno-nadzorczych
wspomniane organy administracji samorządowej uzyskały konkretne uprawnienia kontrolne. Ujęto je
w katalogu zamkniętym w art. 379 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001). Dla osiągnięcia
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celów kontroli podmioty te mają prawo wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez
całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność
gospodarcza. W odniesieniu do pozostałych terenów kontrola taka może być przeprowadzona tylko
w umownej porze dziennej (w godz. od 6.00 do 22.00). W czasie prowadzenia kontroli organy
kontrolujące podejmują tylko takie czynności, które są niezbędne dla ustalenia stanu faktycznego.
Mają możliwość wzywania i przesłuchiwania osób posiadających wiadomości związane
z przedmiotem kontroli. Należy zaznaczyć, że do kontroli przedsiębiorców wykonywanych przez
wszystkie organy stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (2004).
Szczegółowe omówienie uprawnień i zakresu kompetencji kontrolnych organów administracji
samorządowej zamieszczone zostało w Nr 2 Biuletynu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie dostępnym na stronie internetowej Inspektoratu pod adresem
http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/Biuletyn-2.pdf.
Zgodnie z art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) organy i podmioty dokonujące
kontroli mają prawo wystąpienia do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie
odpowiednich działań (administracyjnych) będących w jego kompetencji, ale tylko wtedy, gdy
w trakcie kontroli stwierdzą naruszenie przepisów środowiskowych lub wystąpi uzasadnione
podejrzenie, że doszło do takiego naruszenia. Jednocześnie podmioty kontrolujące zobligowane są do
przekazania inspektorowi dokumentacji sprawy, co można rozumieć jako przejęcie sprawy przez tego
ostatniego i dalsze jej prowadzenie. Skierowanie takiego wystąpienia nie zwalnia organu
samorządowego z obowiązku zastosowanie środków prawnych należących do jego kompetencji.
Istotne znaczenie ma również uprawnienie organów samorządowych do prowadzenia czynności
egzekucyjnych na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (1966).
W przypadku gdy podmioty korzystające ze środowiska nie realizują dobrowolnie nałożonych na nie
obowiązków, to wykonania ich powinno dochodzić się na podstawie przepisów postępowania
egzekucyjnego w administracji.
Reasumując należy stwierdzić, że organy administracji samorządowej są dobrze wyposażone
w instrumenty prawne do realizacji zadań kontrolnych w zakresie ochrony środowiska. Działalność
kontrolna samorządowych organów ochrony środowiska nie jest objęta statystyką publiczną, mimo, że
może stanowić istotny czynnik służący wymuszaniu stosowania prawa przez podmioty korzystające ze
środowiska. Rezultaty kontroli realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska, a także przez
jednostki samorządu terytorialnego mogą sprzyjać poprawie stanu środowiska, ograniczeniu
zgłaszanych przez społeczeństwo nieprawidłowości dotyczących przestrzegania wymagań ochrony
środowiska i eliminowaniu uciążliwości powodowanych przez użytkowników środowiska. Informacje
o działalności kontrolnej rządowej i samorządowej administracji publicznej w zakresie ochrony
środowiska powinny pozytywnie wpływać na edukację ekologiczną społeczeństwa.
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