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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje 

na terenie województwa podkarpackiego zadania ustawowe w zakresie 

badania jakości środowiska oraz kontroli przestrzegania przepisów 

o ochronie środowiska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

 Na terenie powiatu lubaczowskiego nie ma zlokalizowanej stacji 

monitoringu powietrza atmosferycznego.  

 
 

 Stan powietrza na terenie powiatu lubaczowskiego określono na 

podstawie wyników modelowania zanieczyszczenia powietrza 

wykonanego na poziomie krajowym na zlecenie Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska przez firmę ATMOTERM S.A.  

Modelowanie objęło dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony 

PM10, pył zawieszony PM2.5, benzo(α)piren w pyle PM10 i ozon. 

 
 

Dla pozostałych zanieczyszczeń ocenę sporządzono poprzez oszacowanie 

poziomu imisji zanieczyszczeń powietrza na analizowanym obszarze  

z uwzględnieniem wyników badań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie. 

 

 



DWUTLENEK SIARKI  

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu lubaczowskiego utrzymywał się na niskim 

poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego 

dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia 1–godzinnego i dobowego. Stężenia osiągały wartości w zakresach: 

średnioroczne: 1,7-6,2 µg/m3, 1-godzinne: 12,8-53,3 µg/m3 tj. 3,7-15,2% wartości dopuszczalnej i 24-godzinne: 8,6-

29,0 µg/m3 tj. 6,9-23,2% wartości dopuszczalnej. 

Rozkład wartości 4 maksimum ze stężeń dobowych SO2, 2016r. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki, 2016r. 



DWUTLENEK AZOTU 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania nie 

wskazały przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego i 1-godzinnego. Stężenia średnioroczne dwutlenku 

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

1-godzinne w przedziale 27,4-66,6 µg/m3 tj. 13,7-33,3% wartości dopuszczalnej. 

Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu, 2016r. Rozkład wartości 19 max ze stężeń 1-godzinnych NO2, 2016r. 



PYŁ ZAWIESZONY PM10 

 

Zostały dotrzymane średnioroczne i dobowe poziomy dopuszczalne pyłu PM10.  
 

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

dopuszczalnego) . 
 

W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 określono wartość 36 max. wskazującą wystąpienie ponad 35 dni w ciągu roku ze 

stężeniem dobowym pyłu PM10 wyższym od 50 μg/m3. Na terenie powiatu lubaczowskiego wartość 36 max. ze stężeń 

dobowych pyłu PM10 zawierała się w przedziale 26,8-48,8 μg/m3, co wskazuje, że dobowy poziom dopuszczalny został 

dotrzymany. 

Rozkład średniorocznych stężeń pyłu PM10, 2016r. Wartość 36 max. ze stężeń dobowych pyłu PM10, 2016r. 



PYŁ ZAWIESZONY PM2.5 

 

 

Wyniki modelowania 

zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM2.5 wykazały 

występowanie stężenia 

średniorocznego pyłu PM2,5  

w przedziale 13,6-24,1 μg/m3  

tj. 23-81% wartości dopuszczalnej. 

Najwyższe stężenia średnioroczne 

pyłu PM2.5 wskazane zostały 

w Lubaczowie. 

 

 

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5, 2016r. 



BENZO(α)PIREN W PYLE PM10 

Wyniki modelowania 

zanieczyszczenia powietrza 

benzo(α)pirenem w pyle PM10 

wykazały występowanie na 

terenie powiatu lubaczowskiego 

obszarów przekroczeń 

obowiązującego dla 

benzo(α)pirenu poziomu 

docelowego. Stężenia 

średnioroczne benzo(α)pirenu  

w pyle PM10 zawierały się  

w przedziale 0,9-4,4 ng/m3  

tj. 90-440 % poziomu 

docelowego.  

Wytyczne 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 1,49 ng/m3 to otrzymany wynik zaokrągla się do 1 ng/m3 (co nie jest przekroczeniem normy). 

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(α)pirenu w pyle PM10 , 2016r. 



OZON TROPOSFERYCZNY i POZOSTAŁE ZANIECZYSZCZENIA: 

 Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby oceny jakości 
powietrza zarówno dla 2016 r., jak i dla trzech lat (2014-2016) nie wykazały na 
obszarze powiatu lubaczowskiego przekroczenia dopuszczalnej liczby dni z 
maksymalną 8-godzinną średnią kroczącą wyższą od 120 μg/m3. 
 

 

Stężenia średnioroczne pozostałych zanieczyszczeń - na podstawie oszacowania poziomu 
imisji zanieczyszczeń powietrza, wyniosły odpowiednio: 

 

benzen: 0,006-0,2 μg/m3 tj. 0,1-4% wartości dopuszczalnej, 

 
 

arsen w pyle PM10: 0,05-1,2 ng/m3 tj. 0,8-20% poziomu docelowego,  

 
 

kadm w pyle PM10: 0,02-0,4 ng/m3 tj. 0,4-8% poziomu docelowego,  

 
 

nikiel w pyle PM10: 0,04-0,9 ng/m3 tj. 0,2-4,5% poziomu docelowego,  

 
 

ołów w pyle PM10: 0,0006-0,01 μg/m3 tj. 0,1-2% poziomu dopuszczalnego. 
 

 

 

 

W ramach zakupów centralnych GIOŚ planowane jest wyposażenie WIOŚ w Rzeszowie w mobilne 
stacje monitoringu powietrza. Wykorzystanie stacji mobilnej możliwe będzie do doraźnych pomiarów 
jakości powietrza w zależności od potrzeb, w tym na terenie Uzdrowiska Horyniec-Zdrój.  

 



WODY PODZIEMNE 

• Badania monitoringowe jakości wód 

podziemnych przeprowadził na zlecenie 

Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska Państwowy Instytut 

Geologiczny – Państwowy Instytut 

Badawczy (PIG-PIB), będący z mocy 

ustawy Prawo wodne (2001) państwową 

służbą hydrogeologiczną zobowiązaną do 

wykonywania badań oraz oceny stanu wód 

podziemnych. 
 

• Przedmiotem monitoringu są jednolite 

części wód podziemnych (JCWPd).  
 

• W granicach administracyjnych powiatu 

zlokalizowanych jest 3 JCWPd: Nr 120 

(kod JCWPd: PLGW2000120), Nr 121 (kod 

JCWPd: PLGW2000121), Nr 136 (kod 

JCWPd: PLGW2000136).  
 

• Na podstawie wyników badań 

fizykochemicznych dokonano oceny stanu 

chemicznego wód podziemnych w 3 

punktach pomiarowych w miejscowościach: 

Dębiny, Werchrata, Basznia Dolna. 

Badane wody w punktach pomiarowych spełniły warunki dobrego stanu chemicznego wód. W punktach: Basznia Dolna 

(1373), Werchrata (1880) stwierdzono II klasę jakości - wody dobrej jakości, natomiast w punkcie Dębiny (1375) 

stwierdzono III  klasę jakości – wody zadowalającej jakości. 

 



WODY POWIERZCHNIOWE 

• Badania monitoringowe prowadzono w wyznaczonych jednolitych częściach wód 

powierzchniowych (JCWP).  

 

• W 2016 r. monitorowano następujące JCWP przepływające przez teren powiatu 

lubaczowskiego: 

o JCWP Sołotwa do Glinianki – monitorowana w m. Basznia Górna: monitoring 

diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 

 

o JCWP Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca – 

monitorowana w m.Szczutków: monitoring operacyjny w zakresie wybranych substancji 

chemicznych (niklu). 

 

o JCWP Różaniec – monitorowana w m.Nowy Lubliniec: monitoring diagnostyczny, 

monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitoring 

obszarów PLB060008 „Puszcza Solska”.  



Klasyfikacja stanu chemicznego 

KLASA III – UMIARKOWANY 

STAN EKOLOGICZNY 

JCWP „Sołotwa do Glinianki” 

 

 Punkt pomiarowo-kontrolny 

Sołotwa – Basznia Górna 

Klasyfikacja stanu ekologicznego 

PONIŻEJ STANU DOBREGO 

Ocena spełniania wymagań  

na obszarach chronionych 

STWIERDZONO 

EUTROFIZACJĘ KOMUNALNĄ 
 

Klasyfikacja stanu chemicznego 

NIE OKREŚLONO 

JCWP „ Lubaczówka od granicy państwa  

z Sołotwą od Glinianki do Łukawca ” 
 

 Punkt pomiarowo-kontrolny 

Lubaczówka - Szczutków 

Klasyfikacja stanu ekologicznego 

STAN DOBRY Klasyfikacja stanu chemicznego 

KLASA III – UMIARKOWANY 

STAN EKOLOGICZNY 

JCWP „Różaniec” 

 

 Punkt pomiarowo-kontrolny 

Różaniec – Nowy Lubliniec 

Klasyfikacja stanu ekologicznego 

Ocena spełniania wymagań  

na obszarach chronionych 

STAN DOBRY 

BRAK EUTROFIZACJI 

KOMUNALNEJ 
 

NIESPEŁNIONE OGÓLNE 

WYMAGANIA NATURA 2000 



POLE ELEKTROMAGNETYCZNE 

  
 Badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono  

w miejscowości Horyniec-Zdrój w punkcie pomiarowym 

zlokalizowanym przy ul. Zdrojowej 1.  

 

 Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych nie wykazała 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku. 

 

 Pomierzona wartość składowej elektrycznej pola 

elektromagnetycznego Ep była niższa od wartości dolnego progu 

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



GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

• W 2016r. odebrano i zebrano ogółem 9 132,322 Mg 

odpadów komunalnych, z czego odpady zmieszane 

(niesegregowane) stanowiły 68,4% - 6 243,404 Mg. 

 

• Wszystkie odpady niesegregowane (zmieszane) 

zostały przekazane do Instalacji Mechaniczno-

Biologicznego Przetwarzania Odpadów w Młynach 

będącej Regionalną Instalacją do Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu 

Wschodniego w województwie podkarpackim. 

 

• Selektywnie zebrano 2 888,918 Mg odpadów. 

Największy udział w ilości odpadów 

wysegregowanych stanowiły: odpady szkła (26,4%), 

odpady tworzyw sztucznych (25,3%), odpady 

wielkogabarytowe (17,6%), odpady ulegające 

biodegradacji (15,4%). 

 

• W punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (5 PSZOK) zebrano 370,097 Mg 

odpadów. 

 

• Na obszarze powiatu funkcjonowało dwa 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 

obojętne (w miejscowościach: Futory, Narol), na 

których zdeponowano 496,437 Mg odpadów. 

 



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

• W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie na 
terenie powiatu znajduje się 229 
zakładów.  

 

• Zgodnie z obowiązującym 
„Systemem Kontroli” podmioty 
podzielono wg kryterium ryzyka 
związanego ze środowiskiem: 
Zakłady na terenie powiatu 
lubaczowskiego zakwalifikowano do 
następujących kategorii:  
 

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

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

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

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

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

 

 Przeprowadzono 21 kontroli w zakładach działających na terenie powiatu lubaczowskiego, w tym 19 kontroli 

planowych i 2 kontrole pozaplanowe – z czego 1 kontrola na wniosek podmiotu celem wydania zaświadczenia  

o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska oraz 1 kontrola na wniosek Starosty Powiatu Lubaczowskiego. 



• Podczas przeprowadzonych kontroli stwierdzono 8 naruszeń wymagań ochrony środowiska: 
 

o brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków technologicznych do rowu 
melioracyjnego, 
 

o nieterminowe wprowadzenie lub niewprowadzenie do Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) informacji o emisjach gazów cieplarnianych i innych 
substancji, 
 

o nieterminowe przedłożenie lub nieprzedłożenie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania 
nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku odpadów, 
 

o nie dokonanie zgłoszenia organowi ochrony środowiska instalacji do przechowywania zboża, 
 

o brak rejestru ilości wytwarzanej gnojowicy, 
 

o brak pozwolenia na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza, 
 

o nie dokonanie zgłoszenia organowi ochrony środowiska eksploatacji instalacji 
energetycznego spalania paliw, 
 

o nie wywiązywanie się z obowiązku dotyczącego składania sprawozdań  
z wykonania prac rekultywacyjnych, określonych w harmonogramie działań związanych  
z rekultywacją składowiska odpadów, 
 

o nieterminowe przekazanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska raportu  
z monitoringu składowiska odpadów.  

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

• Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były podstawą do podjęcia przez WIOŚ w Rzeszowie 

następujących działań: 

o skierowano 8 zarządzeń pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek, 

o nałożono 1 karę grzywny w postaci mandatu, 

o zastosowano 5 pouczeń, 

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

Lubaczowskiego celem podjęcia działań w ramach posiadanych kompetencji, 

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

o odpadach dotyczących sporządzania i przedłożenia w ustawowym terminie Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych 

odpadów. 

• Przeprowadzono 49 kontroli opartych na analizie wyników badań automonitoringowych przesyłanych 

przez zakłady prowadzące działalność na terenie powiatu lubaczowskiego. Stwierdzono 1 naruszenie, 

polegające na nieterminowym przekazaniu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska raportu z 

monitoringu składowiska odpadów. Wystosowano pismo do Burmistrza Lubaczowa z pouczeniem 

o terminowym przesyłaniu wyników monitoringu. 

• Przeprowadzono 51 kontroli opartych na analizie dokumentacji z wyłączeniem badań 

automonitoringowych. Stwierdzono 25 naruszeń, co skutkowało wydaniem przez Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 25 decyzji administracyjnych wymierzających kary 

pieniężne - na podstawie art. 200 ustawy o odpadach dotyczących sporządzania i przedłożenia 

w ustawowym terminie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorczego zestawienia danych 

o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach 

służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. 

 



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

 WIOŚ w Rzeszowie w 2016 roku realizował: 

• wojewódzki cykl kontrolny, dotyczący przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność na 
obszarach ochrony uzdrowiskowej. Przeprowadzono 5 kontroli  
w podmiotach prowadzących działalność na terenie obszaru ochrony 
uzdrowiskowej Uzdrowiska Horyniec-Zdrój:  

o Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju, 

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

o Gmina Horyniec-Zdrój, 

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

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

 

• ogólnopolski cykl kontrolny, dotyczący przestrzegania przepisów 
znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Przeprowadzono kontrolę  
w Gminie Horyniec-Zdrój. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

• WIOŚ w Rzeszowie dokonał weryfikacji sprawozdań przesyłanych 
przez gminy z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2016r. Weryfikację przeprowadzono pod kątem 
terminowości przesyłanych sprawozdań oraz pod kątem realizacji 
obowiązków określonych w art. 3b oraz 3c ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach.  
 

• Przeprowadzona analiza sprawozdań wykazała, że: 

o wszystkie gminy osiągnęły wymagany 45% poziom ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania, 
 

o wszystkie gminy osiągnęły wymagany 18% poziom recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła, 
 

o dwie gminy (Stary Dzików, Wielkie Oczy) nie osiągnęły wymaganego 
42% poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych.  



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


