




Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 

1 

 

 

SPIS TREŚCI 

 
 

WSTĘP .................................................................................................................................................. 2 

 

1. INFORMACJE OGÓLNE  ....................................................................................................... 2 

 

2. OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH ........................................................... 4 

 

3. OCENA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH  ......................................................................... 7 

 

4. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO  .............................................. 8 

 

5. OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO .............................................................................. 13 

 

6. OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH ........................................ 18 

 

7. GOSPODAROWANIE ODPADAMI  .................................................................................... 19 

 

8. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA  .......................................................................................... 20 

 

PODSUMOWANIE ........................................................................................................................... 25 

 

MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE  ........................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

 

2 

 

WSTĘP  

Podstawą do sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Rzeszowskiego w sprawie przeka-

zania informacji o stanie środowiska na terenie powiatu rzeszowskiego, skierowane do Podkarpackie-

go Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (pismo znak: BR.033.48.2017). 

Celem opracowania jest przedstawienie stanu środowiska na obszarze powiatu rzeszowskiego, 

głównie w oparciu o dane uzyskane w 2016 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie, w ramach realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Na terenie 

powiatu badania wykonane zostały w zakresie czterech podsystemów: monitoringu jakości wód po-

wierzchniowych, monitoringu jakości powietrza atmosferycznego, monitoringu hałasu komunikacyj-

nego oraz monitoringu promieniowania elektromagnetycznego. W opracowaniu zamieszczono rów-

nież informację dotyczącą jakości wód podziemnych, gospodarowania odpadami komunalnymi 

i przemysłowymi oraz wyniki przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli w zakładach korzystają-

cych ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu. 

Upowszechnianie wyników badań monitoringowych wykonywanych na terenie województwa 

podkarpackiego odbywa się poprzez zamieszczanie ich w raportach, komunikatach i informacjach 

o stanie środowiska. Materiały dostępne są także na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie: https://wios.rzeszow.pl/publikacje/. 

1.  INFORMACJE OGÓLNE  

Powiat rzeszowski o powierzchni 1 157 km
2
 położony jest w centralnej części województwa 

podkarpackiego. Administracyjnie na obszar powiatu składają się tereny 14 gmin położonych wokół 

miasta wojewódzkiego Rzeszowa: jednej miejskiej (miasto Dynów), pięć miejsko-wiejskich (Błażo-

wa, Boguchwała, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski, Tyczyn) oraz ośmiu wiejskich (Chmiel-

nik, Dynów, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Świlcza, Trzebownisko). Region zamieszkuje 168 337 

osób (7,9% ludności województwa podkarpackiego), co odpowiada średnio145 mieszkańców na 1 km
2
 

(rys.1.2., tab. 1.1.). 

 

Rys.1.1. Pogórze Dynowskie [8] 

Powiat ze względu na centralne położenie wokół stolicy regionu należy do grupy powiatów o 

stosunkowo dobrze rozwiniętej infrastrukturze technicznej. 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.  

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/
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Rys.1.2. Podział administracyjny powiatu rzeszowskiego [3] 

Tab.1.1. Podstawowe dane o gminach powiatu rzeszowskiego - stan na dzień 31 grudnia 2016 r. [5] 

Gmina Powierzchnia w km
2
 

Ludność 

Lesistość w % 

Podmioty gospodarki 

narodowej w rejestrze 

REGON ogółem 
na  

1 km
2
 

Gmina miejska  

Dynów 

 

25 

 

6 180 

 

252 

 

11,6 

 

448 

Gmina miejsko-wiejska 

Błażowa 

 

113 

 

10 826 

 

96 

 

31,2 

 

691 

Boguchwała 89 20 186 227 12,4 1 597 

Głogów Małopolski 145 19 628 136 35,0 1 683 

Sokołów Małopolski 134 17 071 127 24,2 959 

Tyczyn 59 11 748 199 18,4 961 

Gminy wiejskie 

Chmielnik 

 

53 

 

6 815 

 

129 

 

20,4 

 

432 

Dynów 118 6 949 58 35,8 316 

Hyżne 51 7 004 137 25,4 342 

Kamień 74 6 871 93 24,4 326 

Krasne 39 10 989 281 4,0 1 037 

Lubenia 55 6 422 117 27,6 310 

Świlcza 112 16 471 147 20,2 1 091 

Trzebownisko 90 21 177 235 11,1 1 714 

powiat rzeszowski 1 157 168 337 145 23,9 11 907 

województwo podkarpackie 17 846 2 127 656 119 38,2 167 749 
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2.  OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Badania i ocena stanu wód powierzchniowych realizowane są w ramach Państwowego Monito-

ringu Środowiska. W 2016 r. monitorowano następujące jednolite części wód powierzchniowych 

przepływające przez teren powiatu rzeszowskiego: 

1) JCWP Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów (monitorowana w Rzeszowie na osiedlu Zwię-

czyca: monitoring operacyjny wybranych substancji chemicznych: WWA, monitoring opera-

cyjny ww. substancji chemicznych w obszarze PLH180030 „Wisłok Środkowy z dopływami”, 

monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przezna-

czoną do spożycia); 

2) JCWP Mrowla (monitorowana w m. Nowa Wieś: monitoring operacyjny, monitoring opera-

cyjny wybranych substancji chemicznych: nikiel, monitoring obszarów chronionych wrażli-

wych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych); 

3) JCWP Dylągówka (przepływa w południowej części województwa, monitorowana w m. Siel-

nica, gmina Dubiecko: monitoring diagnostyczny, monitoring diagnostyczny w obszarze chro-

nionym PLB180001 „Pogórze Przemyskie”); 
 

 

Rys.2.1. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny Dylągówka – Sielnica w JCWP „Dylągówka”, m. Sielnica [8] 
 

 

4) JCWP Mleczka do Łopuszki (ma swoje źródła w rejonie m. Grzegorzówka, gmina Hyżne, 

monitorowana w m. Kańczuga, monitoring operacyjny, monitoring obszaru chronionego wraż-

liwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych); 
 

5) JCWP Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka (monitorowana w m. Czarna, gmina 

Czarna, monitoring operacyjny wybranych substancji chemicznych: nikiel, trichlorometan, te-

trachloroetylen).  
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Tab.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny spełnienia wymagań dodatkowych w punktach pomiarowo-kontrolnych w JCWP objętych badaniami w powiecie 

rzeszowskim w 2016 r. wraz z prognozą stanu wód [15] 

Lp. 

Nazwa i kod 

reprezentatywnego punktu 

pomiarowo-kontrolnego [R] 

lub punktu monitorowania 

obszarów chronionych MOC 

/1 

Nazwa i kod 

jednolitej części wód (JCWP) 

T
y

p
 a

b
io

ty
c
z
n

y
 

S
ta

tu
s 

J
C

W
P

 

P
r
o

g
r
a

m
 m

o
n

it
o

r
in

g
u

 

Klasyfikacja elementów jakości wód 

STAN/POTENCJAŁ 

 EKOLOGICZNY 

w reprezentatywnym 

punkcie pomiarowo-

kontrolnym [R] / 

punkcie  

monitorowania 

obszarów  

chronionych 

STAN  

CHEMICZNY 

w  

reprezentatywnym 

punkcie  

pomiarowo-

kontrolnym [R]/ 

punkcie  

monitorowania 

obszarów  

chronionych 

 

Ocena  

spełniania 

wymagań 

dodatkowych 

dla obszarów 

chronionych 

MOEU/2,  

w punkcie 

monitorowania 

obszarów 

chronionych 

(TAK/NIE) 

 

 

PROGNOZOWANY 

STAN WÓD  

W JCWP 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

K
la

sa
 e

le
m

e
n

tó
w

 F
C

H
 

K
la

sa
 e

le
m

e
n

tó
w

 F
C

H
-S

Z
 

F
it

o
p

la
n

k
to

n
 (

IF
P

L
) 

F
it

o
b

en
to

s 
(I

O
) 

M
ak

ro
fi

ty
 (

M
IR

) 

M
ak

ro
b

ez
k

rę
g

o
w

ce
  

b
en

to
so

w
e 

(M
M

I)
 

K
la

sa
 e

le
m

e
n

tó
w

 B
IO

L
 

OBSZAR DORZECZA WISŁY 

1 
Wisłok - Zwięczyca [R] 

PL01S1601_1934 

Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów 

PLRW200015226559 
15 SZCW 

MO, 

MOC     
 PPD II UMIARKOWANY PSD 

TAK 

[MOPI] 
ZŁY 

2 
Mrowla - Nowa Wieś [R]  

PL01S1601_1938 

Mrowla  

PLRW20001722669 
17 SZCW 

MO, 

MOC 
 II   II PPD  UMIARKOWANY DOBRY 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY 

3 
Dylągówka - Sielnica [R]  

PL01S1601_3657 

Dylągówka 

PLRW20001222355929 
12 SZCW 

MD, 

MOC 
 IV III III IV PPD II SŁABY DOBRY  ZŁY 

4 
Mleczka - Kańczuga [R] 

PL01S1601_3968 

Mleczka do Łopuszki 

PLRW200012226856 
12 NAT 

MO, 

MOC 
 IV   IV PSD  SŁABY  

NIE 

[MOEU] 
ZŁY 

5 
Wisłok - Czarna [R] 

PL01S1601_3310 

Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego 

Wisłoka PLRW200019226739 
19 SZCW MO         DOBRY  DOBRY/3 

/1 
Punkty reprezentatywne [R] MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych, punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych.    

/2
 Wymagania dodatkowe określone dla obszarów MOEU w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2016). 

/3 Przy uwzględnieniu kompletu dostępnych wyników klasyfikacji (dziedziczenie elementów oceny). 

OBJAŚNIENIA 

Klasa elementów fizykochemicznych wraz ze specyficznymi zanieczyszczeniami  

syntetycznymi i niesyntetycznymi 

 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:    

PSD / PPD poniżej stanu dobrego / potencjału dobrego  

Program monitoringu 

MD – monitoring diagnostyczny  

MO – monitoring operacyjny 

MOC – monitoring obszarów chronionych 

 

     

stan ekologiczny 

(JCWP naturalne) 
STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY 

potencjał ekologiczny                       

(JCWP silnie zmienione) 

 
 

BARDZO DOBRY stan bardzo dobry / potencjał maksymalny MAKSYMALNY  

IFPL wskaźnik fitoplanktonowy 

 

Monitoring obszarów chronionych DOBRY stan / potencjał dobry DOBRY   

UMIARKOWANY stan / potencjał umiarkowany UMIARKOWANY   

SŁABY stan / potencjał słaby SŁABY 
 

MMI 
wskaźnik makrobezkręgowców bentoso-

wych 
 

MOEU 

obszary chronione wrażliwe na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych 

ZŁY stan / potencjał zły ZŁY 

 

Klasa elementów BIOL klasa elementów biologicznych 

 

 
 MOPI 

obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

STAN CHEMICZNY PROGNOZOWANY STAN WÓD 
 

Klasa elementów FCH 
klasa elementów fizykochemicznych  

(gr. 3.1-3.5) 
   

DOBRY stan dobry DOBRY Stan dobry  
Klasa elementów FCH-SZ 

klasaelementów fizykochemicznych - 

specyficzne zanieczyszczenia  syntetyczne i 

niesyntetyczne (gr. 3.6) 

 
  

PSD poniżej stanu dobrego ZŁY Stan zły   
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Podstawą klasyfikacji było rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w spra-

wie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187). 

Klasyfikacja elementów oceny stanu jednolitych części wód przepływających przez teren po-

wiatu wykazała, że dla wszystkich monitorowanych jednolitych części wód, oprócz JCWP „Wisłok od 

Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka”, ich stan prognozowany jest jako ZŁY. Szczegółowo przedstawia 

się to następująco: 

1) JCWP Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów (klasyfikacja elementów fizykochemicznych: 

poniżej potencjału dobrego, klasyfikacja zanieczyszczeń specyficznych: klasa II,  klasyfika-

cja potencjału ekologicznego: umiarkowany potencjał ekologiczny, klasyfikacja stanu che-

micznego: stan chemiczny poniżej dobrego, ocena spełniania wymagań określonych dla ob-

szarów chronionych: spełnione wymagania dodatkowe dla obszaru chronionego przeznaczo-

nego do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (niespełnione wymagania do-

brego stanu w tym obszarze z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny i z uwagi na nieko-

rzystny stan chemiczny), dla obszaru PLH180030 „Wisłok Środkowy z dopływami” nie okre-

ślono wymagań dodatkowych, dla potrzeb klasyfikacji elementów oceny w tym obszarze przy-

jęto wymagania ogólne dobrego stanu – wymagania dobrego stanu w tym obszarze niespełnione 

z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny i z uwagi na niekorzystny stan chemiczny, pro-

gnozowany stan wód w JCWP: ZŁY; 

2) JCWP Mrowla (klasyfikacja elementów biologicznych: klasa II, klasyfikacja elementów 

fizykochemicznych: poniżej potencjału dobrego, klasyfikacja potencjału ekologicznego: 

umiarkowany potencjał ekologiczny, klasyfikacja stanu chemicznego: dobry stan chemiczny, 

ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych:  niespełnione wymaga-

nia dobrego stanu oraz wymagania dodatkowe w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofiza-

cję wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (stwierdzono eutrofi-

zację wód), prognozowany stan wód w JCWP: ZŁY); 

3) JCWP Dylągówka (klasyfikacja elementów biologicznych: klasa IV, klasyfikacja elementów 

fizykochemicznych: poniżej potencjału dobrego, klasyfikacja zanieczyszczeń specyficznych: 

klasa II, klasyfikacja potencjału ekologicznego: słaby potencjał ekologiczny, klasyfikacja 

stanu chemicznego: dobry stan chemiczny, ocena spełniania wymagań określonych dla ob-

szarów chronionych: dla obszaru PLB180001 „Pogórze Przemyskie” nie określono wymagań 

dodatkowych, dla potrzeb klasyfikacji elementów oceny w tym obszarze przyjęto wymagania 

ogólne dobrego stanu – wymagania dobrego stanu w tym obszarze niespełnione z uwagi na sła-

by potencjał ekologiczny, prognozowany stan wód w JCWP: ZŁY); 

4) JCWP Mleczka do Łopuszki (klasyfikacja elementów biologicznych: IV klasa, klasyfikacja 

elementów fizykochemicznych: poniżej stanu dobrego, klasyfikacja stanu ekologicznego: 

słaby stan ekologiczny, klasyfikacja stanu chemicznego – nie monitorowano, ocena spełnia-

nia wymagań określonych dla obszarów chronionych:  niespełnione wymagania dobrego 

stanu oraz wymagania dodatkowe w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację wywoła-

ną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (stwierdzono eutrofizację wód), 

prognozowany stan wód w JCWP: ZŁY); 
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Rys.2.2. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny Mleczka – Kańczuga w JCWP „Mleczka do Łopuszki”,  

m. Kańczuga [8] 
 

5) JCWP Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka (klasyfikacja stanu chemicznego: dobry 

stan chemiczny – prognozowany stan wód w JCWP: DOBRY [przy uwzględnieniu kompletu 

dostępnych wyników klasyfikacji – dziedziczenie elementów oceny]). 

WIOŚ w Rzeszowie informuje, że prezentowana klasyfikacja, jest klasyfikacją wstępną i może 

ulec zmianie w związku z pracami mającymi na celu dokonanie kompleksowej oceny stanu wód  

w jednolitych częściach wód 

3. OCENA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH 

Badania w zakresie stanu wód podziemnych prowadzone są w ramach Państwowego Monito-

ringu Środowiska. Wykonawcą badań, na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jest 

Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Badania i ocenę stanu wód pod-

ziemnych wykonuje się dla tzw. jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Od roku 2016 dla 

potrzeb oceny stanu wód podziemnych obowiązuje podział na 172 jednolite części wód podziemnych.  

Powiat rzeszowski położony jest zasadniczo na obszarze 4 jednolitych części wód podziem-

nych: Nr 152, Nr 153, Nr 154 i Nr 136. Niewielki obszar w północno-zachodniej części powiatu leży 

w jednolitej części wód podziemnych Nr 135. Niewielki obszar w środkowo-zachodniej części powia-

tu leży w jednolitej części wód podziemnych Nr 134 (rys.3.1.). 

W 2016 r. PIG-PIB przeprowadził badania stanu wód w jednolitych częściach wód podziem-

nych w ramach monitoringu diagnostycznego. Dla obszaru powiatu rzeszowskiego dostępne są wyniki 

klasyfikacji stanu chemicznego wód podziemnych przeprowadzonej w 3 punktach pomiarowych: 

1) Punkt Nr 1219 „Turza” zlokalizowany w JCWPd Nr 135 w gminie Sokołów Małopolski; 

2) Punkt Nr 147 „Mokłuczka” zlokalizowany w JCWPd Nr 152 w gminie Błażowa; 

3) Punkt Nr 2322 „Łąka” zlokalizowany w JCWPd Nr 153 w gminie Trzebownisko. 

Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego wód podziemnych w ww. punktach pomiarowych 

przedstawiają się następująco: 

Punkt Nr 1219 „Turza” - wody sklasyfikowano w V klasie jakości - wody złej jakości, w któ-

rych wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka. 

Wskaźnikami decydującymi o klasyfikacji stanu chemicznego wód podziemnych na poziomie klasy V 

były wskaźniki organiczne: fluoren, piren, benzo(a)piren, fenantren, fluoranten, suma WWA (stwier-

dzono przekroczenie wartości granicznej V klasy dla ww. wskaźników). Wskaźniki fizykochemiczne 

sklasyfikowano w klasie III (wskaźnik decydujący: tlen rozpuszczony). V klasa jakości wody oznacza 

słaby stan chemiczny wód podziemnych w punkcie pomiarowym. 

Punkt Nr 147 „Mokłuczka” - wody sklasyfikowano w IV klasie jakości - wody niezadowalają-

cej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych 

procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. 
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Wskaźnikami decydującymi o klasyfikacji stanu chemicznego wód podziemnych na poziomie klasy 

IV były: jon amonowy i bor. Monitoring w zakresie wskaźników zanieczyszczenia substancjami orga-

nicznymi nie był realizowany. IV klasa jakości oznacza słaby stan chemiczny wód podziemnych 

w punkcie pomiarowym. 

Punkt Nr 2322 „Łąka” - wody sklasyfikowano w IV klasie jakości - wody niezadowalającej ja-

kości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych pro-

cesów zachodzących w wodach podziemnych oraz wyraźnego wpływu działalności człowieka. 

Wskaźnikiem decydującym o klasyfikacji stanu chemicznego na poziomie klasy IV były azotany. 

Wskaźniki organiczne sklasyfikowano w I klasie Jakości. IV klasa jakości oznacza słaby stan che-

miczny wód podziemnych w punkcie pomiarowym. 

 

Rys.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego wód podziemnych w punktach pomiarowych zlokalizowanych na terenie powiatu 

rzeszowskiego w 2016 r. [3], [7] 

4.  OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO 

Celem pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Śro-

dowiska 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. Ocena jakości powietrza w kryterium 

ochrony zdrowia ludzi obejmuje: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen, ozon, pył 

zawieszony PM10 i PM2.5, ołów, kadm, nikiel, arsen i benzo(a)piren.  

Wartości kryterialne dla substancji podlegających ocenie określone zostały w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powie-

trzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). 
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Tab.4.1. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [11] 

Zanieczyszczenie 
Okres uśredniania 

wyników 

Dopuszczalny poziom  

substancji w powietrzu 

(g/m3) 

Dopuszczalna częstość przekracza-

nia dopuszczalnego poziomu w roku 

kalendarzowym 

Dwutlenek siarki 
jedna godzina 350 24 razy 

24 godziny 125 3 razy 

Dwutlenek azotu 
jedna godzina 200 18 razy 

rok kalendarzowy 40 - 

Pył PM10 
24 godziny 50 35 razy 

rok kalendarzowy 40 - 

Ołów w pyle PM10 rok kalendarzowy 0,5 - 

Benzen rok kalendarzowy 5 - 

                    Tab.4.2. Kryteria obowiązujące dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia [11] 

Zanieczyszczenie 
Okres uśredniania 

 stężeń 

Dopuszczalny poziom substancji 

w powietrzu (g/m3) 

Pył PM2.5 rok kalendarzowy 25 

Tab.4.3. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [11] 

Zanieczyszczenie 
Okres uśredniania  

wyników pomiarów 

Docelowy poziom  

substancji w powietrzu 

Dopuszczana liczba dni  

z przekroczeniami poziomu 

docelowego w roku kalendarzowym 

Arsen rok kalendarzowy 6 ng/m3  - 

Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3  - 

Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3  - 

Nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m3  - 

Ozon 8 godzin 120 µg/m3 1/ 25 dni 

   
1/ 

wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego 
 

 

Na terenie powiatu rzeszowskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza atmosfe-

rycznego. Ocena jakości powietrza na terenie powiatu za rok 2016 określona została na podstawie 

wyników modelowania jakości powietrza wykonanego na poziomie krajowym na potrzeby oceny ja-

kości powietrza przez firmę „ATMOTERM S.A. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środo-

wiska. Modelowanie obejmowało: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, pył za-

wieszony PM2,5, benzo(a)piren oraz ozon. Modelowanie wykonane zostało na podstawie danych 

o emisjach zanieczyszczeń do powietrza oraz danych meteorologicznych. Poprawność modelu zwery-

fikowana została na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w województwie. 

Dla powiatu rzeszowskiego najbliższą stacją, względem której zweryfikowano poprawność liczenia 

stężeń zanieczyszczeń przez model była stacja w Rzeszowie przy ul. Rejtana. 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu utrzymywał się na ni-

skim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia 

średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego i dobowego. Na tere-

nie powiatu wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku siarki 

w przedziale 2,4-6,5 μg/m
3
, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale 13,5-121,8 μg/m

3
 tj. 4-35% war-

tości dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki modelowania wykazały występowa-

nie stężeń w przedziale 9,3-34,4 μg/m
3
 tj. 7-28% wartości dopuszczalnej (rys. 4.1.- rys. 4.2.). 

Również stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu utrzymywał się na niskim pozio-

mie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocz-

nego dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na terenie powiatu wyniki mode-

lowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale  
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6,0-20,5 μg/m
3
 tj. 15-51% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się 

w przedziale 30,4-99,0 μg/m
3
 tj. 15-50% wartości dopuszczalnej (rys. 4.3.- rys. 4.4.). 

  

Rys.4.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na 

terenie powiatu w 2016 r. - wyniki modelowania [1] 

Rys.4.2. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na 

terenie powiatu w 2016 r. - wyniki modelowania [1] 

  

 Rys.4.3. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na 

terenie powiatu w 2016 r. - wyniki modelowania [1] 

Rys.4.4. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na 

terenie powiatu w 2016 r. - wyniki modelowania [1] 
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W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza py-

łem zawieszonym PM10 na terenie powiatu wykazały występowanie stężenia średniorocznego 

w przedziale 17,9-27,6 μg/m
3
 tj. 45-69% wartości dopuszczalnej. W zakresie stężeń dobowych pyłu 

PM10 określono wartość 36 max. wskazującego wystąpienie ponad 35 dni w ciągu roku ze stężeniem 

dobowym pyłu PM10 wyższym od 50 g/m
3
. Na terenie powiatu wartość 36 maksimum ze stężeń 

dobowych pyłu PM10 kształtowała się w przedziale 29,0-47,8 g/m
3
, co wskazuje, że dobowy poziom 

dopuszczalny został dotrzymany (rys. 4.5.- rys. 4.6.). 

  

Rys.4.5. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie  

powiatu w 2016 r. - wyniki modelowania [1] 

Rys.4.6. Rozkład 36 max. ze stężeń dobowych pyłu PM10 na terenie 

powiatu w 2016 r. - wyniki modelowania [1] 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 wykazały na te-

renie powiatu występowanie stężenia średniorocznego pyłu PM2.5 w przedziale 14,8-23,1 μg/m
3
 

tj. 59-92% poziomu dopuszczalnego (rys. 4.7.). 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem w pyle PM10 wykazały 

występowanie na terenie powiatu obszarów przekroczenia normy obowiązującej dla tego zanieczysz-

czenia. Modelowanie wykazało występowanie stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w przedziale  

1,4-4,0 ng/m
3
 tj. 140-400% normy (rys. 4.8.). 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/m
3
. Jeżeli stężenie 

średnioroczne b(a)p wynosi 1,50 ng/m
3
 to zgodnie z ww. wytycznymi otrzymany wynik zaokrągla się 

do 2 ng/m
3
 (co jest przekroczeniem normy), jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wynosi 

1,49 ng/m
3
 to otrzymany wynik zaokrągla się do 1 ng/m

3
 (co nie jest przekroczeniem normy). Zgodnie 

z ww. wytycznymi obszary przekroczeń na terenie powiatu wyniosły łącznie ok. 1130 km
2
 (97,7% 

powierzchni powiatu) i objęły swoim zasięgiem wszystkie gminy wchodzące w jego skład. Obszarem 

przekroczenia nie zostało objęte jedynie 15km
2
 zachodniej części gminy Kamień,  3,4 km

2
 miejscowo-
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ści Budy Głogowskie w gminie Głogów Małopolski, 1,9 km
2
 miejscowości Bratkowice w gminie 

Świlcza oraz 6,5 km
2
 miejscowości Dylągowa w gminie Dynów (rys. 4.9.).  

 

Rys.4.7. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu w 2016 r. - wyniki modelowania [1] 

  
Rys.4.8. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle 

PM10 na terenie powiatu w 2016 r. - wyniki modelowania [1] 

Rys.4.9. Obszary przekroczenia poziomu docelowego  

b(a)p na terenie powiatu w 2016 r. - wyniki modelowania [1] 
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Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego wykazały, że w 2016 r. na terenie powiatu 

liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej wyniosła 2,9. Maksymalne stężenie 8-godzinne ozonu 

wyniosło 139,4 µg/m
3 
tj. 116% normy. Dotrzymanie poziomu docelowego ozonu w kryterium ochrony 

zdrowia określane jest na podstawie średniej z trzech lat. Średnia trzyletnia liczba dni z maksymalnym 

stężeniem 8-godzinnym ozonu ponad 120 μg/m
3
 za lata 2014-2016 na obszarze powiatu wyniosła 3-10 

dni, co oznacza dotrzymanie poziomu docelowego (25 dni) - rys. 4.10.- rys.4.11.  

Nie został dotrzymany w 2016 r. poziom celu długoterminowego ozonu. Termin osiągnięcia ce-

lu długoterminowego ozonu określony został na 2020 r. 

  

Rys.4.10. Liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej 

ozonu na terenie powiatu w 2016 r. - wyniki modelowania [2] 
Rys.4.11. Liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej 

ozonu na terenie powiatu za lata 2014-2016 - wyniki modelo-

wania [2] 

Stężenia średnioroczne benzenu, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu oraz maksymalne wartości  

8-godzinnego stężenia tlenku węgla pozostały na tym samym poziomie co w roku 2015. 

5.  OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO  

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska został zobowiązany do dokonania oceny stanu akustycznego środowiska na tere-

nach nieobjętych obowiązkiem opracowania map akustycznych. Oceny stanu akustycznego środowi-

ska dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie wyników pomiarów 

poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN, z uwzględnieniem pozostałych danych, 

w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu. 

Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy hałasu odnoszące się 

do różnych grup źródeł hałasu oraz rodzajów terenów, określone w rozporządzeniu Ministra Środowi-

ska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedno-

lity: Dz. U. z 2014 r., poz. 112). 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000112
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W 2016 r. na terenie powiatu rzeszowskiego WIOŚ w Rzeszowie wykonywał pomiary natęże-

nia hałasu drogowego w 6 punktach pomiarowych na terenie dwóch miejscowości: 

1)  Głogów Małopolski: pomiary prowadzone były w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych 

przy ul. Rzeszowskiej, Sikorskiego i Wojska Polskiego (rys.5.4.); 

2) Sokołów Małopolski: pomiary prowadzone były w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych 

przy ul. Podstawskiego, Tysiąclecia oraz Sienkiewicza (rys.5.5.). 

Ponadto w 2016 r. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadził pomiary hałasu drogo-

wego w 3 punktach pomiarowych zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej Nr 878 w rejonie miej-

scowości: Tyczyn, Borek Stary i Hyżne (rys. 5.1.). 

 

Rys. 5.1 Obszary objęte pomiarami poziomu hałasu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2016 r. [3], [8] 

  

Rys.5.2. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu w Głogowie 

Małopolskim przy  ul. Sikorskiego [8] 

Rys. 5.3. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu w Sokoło-

wie Małopolskim  przy ul. Tysiąclecia [8] 
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Rys. 5.4. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w Głogowie Małopolskim w 2016 r. [4], [6] 

 

Rys. 5.5. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w Sokołowie Małopolskim w 2016 r. [4], [6] 

 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w Głogowie Małopolskim wykazała, że w dwóch 

punktach pomiarowych zlokalizowanych przy ul. Rzeszowskiej i ul. Sikorskiego stwierdzono przekro-

czenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.  

W jednym punkcie przy ul. Wojska Polskiego dotrzymane zostały dopuszczalne poziomy hałasu 

(tab. 5.1.). 
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Tab.5.1. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Głogowie Małopolskim w 2016 r. – hałas drogowy [15] 

Lokalizacja  

punktu 

 

Współrzędne geograficzne 

Długość 

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 
[km] [dB] 

Rzeszowska 50º08’55,8” 21º57’44,6” 0,19 65 69,6 4,6 56 64,4 8,4 

Sikorskiego 50º09’13,3” 21º57’45,2” 0,25 65 66,9 1,9 56 61,9 5,9 

Wojska 

Polskiego 
50º09’09,2” 21º58’10,8” 0,22 65 63,0 0,0 56 53,8 0,0 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200
), 

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600
). 

 

 

 
 

Tab. 5.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Głogowie Małopolskim w 2016 r. [15] 

Nazwa ulicy 
Natężenie ruchu pojazdów [liczba pojazdów/godz.]* Udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu  [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Wskaźniki: LAeqD, LAeqN 

Pora dnia (6.00 – 22.00) 

Rzeszowska 373 345 28 7,5 

Sikorskiego 367 342 25 6,8 

Wojska Polskiego 137 130 7 5,1 

Pora nocy (22.00 – 6.00) 

Rzeszowska 91 86 5 5,5 

Sikorskiego 80 73 7 8,7 

Wojska Polskiego 20 19 1 5,0 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  

 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w Sokołowie Małopolskim wykazała, że w dwóch 

punktach pomiarowych zlokalizowanych przy ul. Podstawskiego i Tysiąclecia stwierdzono przekro-

czenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.  

W jednym punkcie przy ul. Sienkiewicza analiza wyników badań długookresowego poziomu dźwięku 

wykazała brak przekroczeń dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnia-

nej przez teren. (tab.5.3.-tab.5.4.). 

Tab. 5.3. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Sokołowie Małopolskim w 2016 r. – hałas drogowy [15] 

Lokalizacja  

punktu 

Współrzędne geograficzne 

Długość 

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 
[km] [dB] 

Podstawskiego 50º13’48,4” 22º06’56,3” 0,35 65 65,5 0,5 56 59,3 3,3 

Tysiąclecia 50º13’58,4” 22º07’29,7” 1,00 65 68,2 3,2 56 63,5 7,5 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200
), 

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600
). 

 

Tab. 5.4. Wyniki długookresowego poziomu dźwięku w Sokołowie  Małopolskim w  2016 r. – hałas drogowy [15] 

Lokalizacja  

punktu 

Współrzędne geograficzne 

Długość 

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 
[km] [dB] 

Sienkiewicza 50º13’36,5” 22º07’16,7” 0,26 68 64,4 0,0 59 55,3 0,0 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jak przedział czasu od godz. 600
 do godz.       

1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800
 do godz. 2200) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200

 do godz. 600), 

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200
  do godz. 600). 
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Tab. 5.5. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Sokołowie Małopolskim w 2016 r. [15] 

Nazwa ulicy 
Natężenie ruchu pojazdów [liczba pojazdów/godz.]* Udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Wskaźniki: LAeqD, LAeqN 

Pora dnia (6.00 – 22.00) 

Podstawskiego 219 171 48 21,9 

Tysiąclecia 437 335 102 23,3 

Pora nocy (22.00 – 6.00) 

Podstawskiego 44 36 8 18,2 

Tysiąclecia 87 71 16 18,4 

Wskaźniki: LDWN, LN 

Pora dnia (6.00 – 18.00) 

Sienkiewicza 211 191 20 9,5 

Pora wieczoru (18.00 – 22.00) 

Sienkiewicza 80 75 5 6,2 

Pora nocy (22.00 – 6.00) 

Sienkiewicza 29 25 4 13,8 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  

Szczegółowe wyniki hałasu komunikacyjnego badań przeprowadzonych przez WIOŚ w Rze-

szowie w 2016 r. dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu pod adresem: 

https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/3.-Ocena-klimatu-akustycznego-2016-roku.pdf. 
 

Przeprowadzone przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich pomiary hałasu drogowego 

wykazały, że we wszystkich trzech punktach zlokalizowanych przy drodze wojewódzkiej Nr 878 wy-

stąpiło przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej 

przez teren (tab. 5.6.). 

 
Tab. 5.6. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku, droga wojewódzka  Nr 878 w 2016 r. – hałas drogowy [16] 

Najbliższy adres  

w otoczeniu 

punktu 

pomiarowego 

Współrzędne geograficzne 

Długość anali-

zowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 
[km] [dB] 

Tyczyn, ul. 

Kościuszki 47 
49º57’52,17” 22º02’28,86” 1 61 67,5 6,5 56 60,8 4,8 

Borek Stary 14 49º57’46,54” 22º05’12,60” 1 65 68,4 3,4 56 61,6 5,6 

Hyżne 168A 49º55’14,98” 22º10’18,74” 1 61 66,4 5,4 56 59,4 3,4 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.600 do godz. 2200
), 

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600
) 

Tab. 5.7. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów, droga wojewódzka Nr 878 w 2016 r. [16] 

Najbliższy adres w otoczeniu punktu 

pomiarowego 

Natężenie ruchu pojazdów [liczba pojazdów/godz.]* Udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Pora dnia (6.00 – 22.00) 

Tyczyn, ul. Kościuszki 47 7437 6741 696 9,4 

Borek Stary 14 7017 6348 669 9,5 

Hyżne 168A 4689 4164 525 11,2 

Pora nocy (22.00 – 6.00) 

Tyczyn, ul. Kościuszki 47 702 651 51 7,3 

Borek Stary 14 640 597 43 6,7 

Hyżne 168A 413 375 38 9,2 
  

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2016 r. wykonał mapę akustyczną dla odcinka 

drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów - Tyczyn - Dylągówka. Odcinek objęty mapowaniem przebiega 

przez gminy: Tyczyn, Błażowa i Hyżne. Rozpoczyna się na granicy gminy Tyczyn i gminy Rzeszów 

i biegnie przez miejscowości: Tyczyn, Kilenarowa, Borek Stary, Brzezówka, Hyżne i kończy się 

w miejscowości Dylągówka.  Przeprowadzone wyniki obliczeń i analiz wykazały, że wokół analizo-

https://wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/3.-Ocena-klimatu-akustycznego-2016-roku.pdf
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wanego odcinka nie występują tereny, dla których stan akustyczny środowiska można zakwalifikować 

jako zły (>10 – 20 dB), czy bardzo zły (> 20 dB) (tab. 5.8.-5.9.) 

      Tab. 5.8. Zestawienie przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku dla wskaźnika LDWN  [17] 

DW 878 Rzeszów – Tyczyn - Dylągówka LDWN [dB] 

 

do 5dB > 5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

Niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych 
w danym zakresie [km2] 

0,014 0 0 0 0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 

zakresie 
7 0 0 0 0 

Liczba zagrożonych mieszkańców  

w danym zakresie 
21 0 0 0 0 

Liczba budynków szkolnych 
i przedszkolnych w danym zakresie 

0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 

zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne 

 z punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

     Tab. 4.11. Zestawienie przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku dla wskaźnika LN  [17] 

DW 878 Rzeszów – Tyczyn - Dylągówka LN [dB] 

 

do 5dB > 5 – 10 dB > 10 – 15 dB > 15 – 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych środowiska 

niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów zagrożonych 
w danym zakresie [km2] 

0,208 0,001 0 0 0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 

zakresie 
4 0 0 0 0 

Liczba zagrożonych mieszkańców w 
danym zakresie 

12 0 0 0 0 

Liczba budynków szkolnych 

i przedszkolnych w danym zakresie 
0 0 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 

opieki społecznej i socjalnej w danym 
zakresie 

0 0 0 0 0 

Inne obiekty budowlane istotne z 

punktu widzenia ochrony przed 
hałasem (liczba obiektów) 

0 0 0 0 0 

 

Szczegółowa „Mapa Akustyczna dla drogi wojewódzkiej nr DW878 Rzeszów - Tyczyn - Dylą-

gówka na terenie powiatu rzeszowskiego” dostępna jest na stronie Podkarpackiego Zarządu Dróg wo-

jewódzkich pod adresem: http://www.pzdw.pl/index.php?content=mapy_akustyczne. 

6.  OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2016 r. WIOŚ w Rzeszowie na obszarze 

powiatu rzeszowskiego badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadził w miejscowości 

Mogielnica, gmina Boguchwała. Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego 

było rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych ba-

dań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Zgod-

nie z ww. rozporządzeniem przedmiotem badań była wartość natężenia składowej elektrycznej 

Ep pola elektromagnetycznego (wielkość fizyczna charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagne-

tycznych) w miejscach dostępnych dla ludności.  

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska 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]. 

http://www.pzdw.pl/index.php?content=mapy_akustyczne
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Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych w miejscowości Mogielnica nie wykazała 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomierzona war-

tość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego była niższa od wartości dolnego progu czuło-

ści sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]) - tab. 6.1. 

Tab. 6.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscowości Mogielnica w 2016 r. 

[15] 

Lp. 

Współrzędne 

punktu pomia-

rowego 

Lokalizacja punktu pomiarowego 

/data pomiaru 

Poziom pola elektromagne-

tycznego (wartość składowej 

elektrycznej pola Ep [V/m] 

Dopuszczalna wartość 

składowej elektrycznej 

pola Ep [V/m] 

Rok badań 2016 

7,0 
1 

N 49,978750 

E 21,892028 

Mogielnica, Mogielnica 167 

/17.11.2016 r. 
0,2* 

Ocena poziomów PEM: na monitorowanym terenie nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów PEM. 

* Wyniki o wartościach będących poniżej dolnego progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]). Zgodnie z wytycznymi GIOŚ jako wynik przyjęto połowę 

wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej, to jest 0,2 [V/m]. 

 

7.  GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

Dane dotyczące odpadów komunalnych w powiecie rzeszowskim zebrane zostały na podstawie 

sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanych przez 

wójtów/burmistrzów do WIOŚ w Rzeszowie na mocy art. 9q ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289).  

 

Rys.7.1. Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w gminach powiatu rzeszowskiego w 2016 r. [14] 
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W 2016 r. na terenie powiatu odebrano i zebrano łącznie 33 111,384 Mg odpadów komunal-

nych, w tym odebrano 21 960,297 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Se-

lektywnie zebrano łącznie 11 151,087 Mg odpadów. Największą ilość stanowiły zmieszane odpady 

opakowaniowe (2 888,252 Mg), odpady szkła (1 713,85 Mg), odpady z tworzyw sztucznych 

(1 218,007 Mg), odpady z rozbiórki i remontów (1 208,399 Mg), odpady ulegające biodegradacji 

(1 077,055 Mg) oraz odpady wielkogabarytowe (1 056,913 Mg).  

Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonuje 7 punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK), w których zebrano 1 485,553 Mg odpadów. 

W 2016 r. wszystkie gminy z terenu powiatu rzeszowskiego osiągnęły wymagany 18% poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzy sztucznych, szkła. Osiągnę-

ły również wymagany 42% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku inny-

mi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także wymagany 45% poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.  

W regionie zlokalizowane jest składowisko odpadów komunalnych w Sokołowie Małopolskim 

zarządzane przez Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Sokołowie Małopolskim. 

 

Rys.7.2. Składowisko odpadów komunalnych w Sokołowie Małopolskim [8] 

 

Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi w powiecie opierają się na danych 

Głównego Urzędu Statystycznego. Na terenie powiatu rzeszowskiego w 2016 r. wytworzono ogółem 

17,8 tys. Mg odpadów przemysłowych (wzrost o 5,2 tys. Mg w porównaniu z rokiem 2015). Odpady 

przemysłowe wytworzone w powiecie stanowiły 1,3% ogólnej liczby odpadów wytworzonych w wo-

jewództwie podkarpackim. Wytworzone odpady przemysłowe przekazano w największej ilości innym 

odbiorcom (15,2 tys. Mg), poddano odzyskowi 2,5 tys. Mg. Pozostałą ilość (0,1 tys. Mg) magazyno-

wano czasowo. 

8.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie (według stanu na dzień 31.12.2016 r.) znajduje się 395 zakła-

dów zlokalizowanych na terenie powiatu rzeszowskiego, co stanowi ok. 6,6 % ogólnej liczby podmio-

tów ujętych w ewidencji zakładów z całego województwa podkarpackiego. Zgodnie z obowiązującym 

w Inspekcji Ochrony Środowiska Systemem Kontroli, zakłady dzielą się na pięć kategorii wg kryte-

rium 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),  
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4) kategoria IV (ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej),  

5) kategoria V (pozostałe, co do zasady nie objęte planowaniem). 

Do I kategorii ryzyka zaliczono 10 zakładów, do II kategorii 16, do III 21, do IV 238 oraz 108 

do V kategorii ryzyka. Zakłady należące do I kategorii ryzyka to: 

1) zakład produkujący części i elementy konstrukcji samolotów: GOODRICH Aerospace Poland 

Sp. z o.o. - Zakład w Tajęcinie; 

2) zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: EKO-HYBRES 

Sp. z o.o. w Rogoźnicy (od 2017 r. podmiot ten nie jest już zakładem przetwarzania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego); 

3) 8 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji: Zakłady Naprawy Samochodów 

Sp. z o.o. w Boguchwale, Auto-Kasacja Recykling s.c. Tadeusz Kloc, Robert Kloc w Rudnej 

Małej, AUTO-ZŁOM Sebastian Mazur w Rudnej Małej, AUTO-ZŁOM Renata Mazur w Rud-

nej Małej, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Szaruga" Wojciech Szaruga w Dynowie, 

PRIME - AUTO Marek Lesiczka w Przewrotnem, USŁUGI TRANSPORTOWE - Hajder Sta-

nisława, PRIME - AUTO Marek Lesiczka. 

Wszystkie zakłady sklasyfikowane w I kategorii zostały skontrolowane. W trakcie kontroli  

w 5 z ww. zakładów, stwierdzono naruszenia przepisów ochrony środowiska, polegające na: 

1) nieosiągnięciu wymaganych poziomów odzysku oraz recyklingu: 1 przypadek; 

2) braku instrukcji określającej zasady sprawdzania wymontowanych części i elementów oraz 

uznawania ich za części zamienne przeznaczone do ponownego użycia: 3 przypadki; 

3) braku świadectwa kwalifikacji w zakresie demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji 

kontrolowanych: 1 przypadek; 

4) braku urządzeń odbierających ewentualny wyciek oleju i niespełniających wymagań prawnych 

oznakowania pojemnika do magazynowania olejów przepracowanych: 1 przypadek; 

5) nieterminowym przekazywaniu organowi rejestrującemu właściwemu ze względu na miejsce 

ostatniej rejestracji pojazdu, zaświadczeń o demontażu pojazdu oraz o przyjęciu niekompletne-

go pojazdu: 1 przypadek; 

6) nie wprowadzaniu do „Krajowej bazy” informacji o emisjach gazów cieplarnianych i innych 

substancji za rok 2015: 5 przypadków. 

W związku z ww. naruszeniami do kontrolowanych podmiotów skierowano 5 zarządzeń pokon-

trolnych. 

W 2016 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wykonali 64 kontrole typowe z wyjazdem w teren 

w tym 49 planowych oraz 15 pozaplanowych. Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono na 

podstawie kontroli 29 zakładów. Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były podstawą do 

podjęcia przez WIOŚ w Rzeszowie następujących działań: 

1) skierowano 30 zarządzeń pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek; 

2) nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu karnego; 

3) zastosowano 13 pouczeń w trybie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń; 

4) wydano 6 decyzji administracyjnych wymierzających kary pieniężne oraz 4 postanowienia na 

podstawie ustawy o odpadach. 

Podmioty, do których skierowano zarządzenia pokontrolne, przekazały do Inspektoratu infor-

macje o sposobach wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli uchybień. 

Na terenie powiatu rzeszowskiego w 2016 r. nie wystąpiły zdarzenia o znamionach poważnej 

awarii przemysłowej w zakładach, jak również w transporcie kolejowym oraz transporcie drogowym. 
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Poniżej przedstawiono informację o wynikach wybranych kontroli: 

Zakład GOODRICH Aerospace Poland Sp. z o.o. - Zakład w Tajęcinie zaliczony jest do kate-

gorii zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii ze względu na znajdujące się w wannach 

procesowych 9 linii galwanicznych roztwory, które stanowią zagrożenie dla zdrowia (toksyczność) 

i zagrożenie dla środowiska. Podstawą do klasyfikacji są kąpiele galwaniczne określone rodzajem 

zagrożenia OSTRO TOKSYCZNE kategorii 1 i 2. Ostatnia kontrola ww. zakładu nie wykazała naru-

szeń i nieprawidłowości. Podczas kontroli we wrześniu 2017 r. przedłożono 2 decyzje Wójta Gminy 

Trzebownisko określające środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięć rozbudowy obiek-

tów firmy w Tajęcinie, m.in. o 5 nowych linii galwanicznych. Opisane w decyzjach inwestycje znaj-

dują się aktualnie w trakcie realizacji. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 

Rys.8.1. Emitory technologiczne GOODRICH Aerospace Poland Sp. z o.o. - Zakład w Tajęcinie [8] 

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w lipcu 

2016 r. w SARIA Polska Spółka z o.o. - Odział SARVAL w Przewrotnem, stwierdzono nieprawidło-

wości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Wyniki badań ścieków odprowadza-

nych do wód potoku Łęg (Zyzoga), pobranych w trakcie kontroli wykazały, że wartości wskaźników: 

azotu amonowego, azotu ogólnego i fosforu ogólnego były wyższe od maksymalnych wartości, okre-

ślonych w pozwoleniu zintegrowanym udzielonym decyzją Starosty Rzeszowskiego. Odprowadzanie 

ścieków do odbiornika z przekroczeniem dopuszczalnego do zrzutu składu ścieków stanowiło naru-

szenie ww. pozwolenia. Na podstawie badań próbek wody potoku Łęg stwierdzono, że ścieki odpro-

wadzane z zakładu  powodowały pogorszenie jakości wody w potoku Łęg we wskaźnikach BZT5, 

ChZT, zawiesina, azot amonowy, azot azotanowy i azot ogólny.  

W związku z powyższym Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zarządze-

niem pokontrolnym zarządził usunięcie naruszenia oraz skierował wystąpienie do Starosty Rzeszow-

skiego. Organ ten zobowiązał Zakład do złożenia wyjaśnień przyczyn wystąpienia przekroczeń. 

W odpowiedzi na zarządzenie Zakład wyjaśnił, że głównymi przyczynami przekroczenia dopuszczal-

nych stężeń zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach była naturalna wymiana mikroorganizmów 

związana ze zmianą z okresu zimowego na okres letni oraz szybki wzrost temperatury osadu czynnego 

w oczyszczalni ścieków. W celu przywrócenia prawidłowej pracy osadu tj. procesu nitryfikacji wy-

magany jest długi czas niezbędny do jego adaptacji w nowych warunkach. Po okresie pogorszenia 

jakości odprowadzanych ścieków wystąpiła adaptacja mikroorganizmów do nowych warunków i cią-

gła poprawa procesu oczyszczania, co w konsekwencji skutkowało osiągnięciem parametrów zgod-

nych z posiadanym pozwoleniem. 

W styczniu 2017 r. przedstawiciele Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie dokonali w obecności 

przedstawiciela Spółki poboru próbki złożonej ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Łęg 
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z oczyszczalni ścieków do analiz kontrolnych. Dokonano również poboru próbek wody z rzeki powy-

żej i poniżej wylotu kolektora do odbiornika. Ze sprawozdania z badań wynikało, że oczyszczone 

ścieki odprowadzane z oczyszczalni w dniu poboru pogorszyły jakość wód rzeki Łęg (Zyzoga), jednak 

wskaźniki jakościowe ścieków nie przekraczały warunków określonych w pozwoleniu zintegrowa-

nym. 

Ustalenia kontroli przeprowadzonych przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie wykazują, że 

uciążliwości zapachowe występujące w okolicy zakładu nie są wynikiem przekraczania przez Zakład 

w Przewrotnem dopuszczalnych wielkości emisji określonych w obowiązującym pozwoleniu zinte-

growanym oraz innych przepisach prawa, tj. konkretnych wielkości fizycznych. Są one wynikiem 

występowania w powietrzu substancji charakterystycznych dla rodzaju prowadzonej działalności, dla 

których w polskim prawie nie określono dopuszczalnego stężenia w powietrzu. Obecność takich sub-

stancji w powietrzu systemy sensoryczne człowieka, w szczególności zmysł węchu, odbierają jako 

uciążliwe dla otoczenia. Powyższe potwierdzają wyniki pomiarów jakości powietrza atmosferyczne-

go, przeprowadzonych przez Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie w roku 2016 na terenie m. Przewrot-

ne, przy wykorzystaniu tzw. Mobilnego Laboratorium do Szybkiej Oceny Ryzyka.  

Na podstawie ustaleń przeprowadzonych kontroli tego zakładu, nie stwierdzono przekroczenia 

wydajności instalacji, tj. ilości surowca kierowanego do odzysku, określonej w pozwoleniu zintegro-

wanym. Nie stwierdzono również przekroczeń, ilości zużytej wody, energii, surowców i paliw, jak 

i wskaźników zużycia na jednostkę przerobionego surowca, w stosunku do wartości ustalonych 

w pozwoleniu. 

Zakład eksploatuje instalację dezodoryzacji powietrza, której celem jest zmniejszenie ilości 

substancji odorowych emitowanych do powietrza. W skład instalacji dezodoryzacji wchodzi system 

odciągów powietrza z hal, płuczka z roztworem kwasu siarkowego i biofiltr. Zastosowana, kompletna 

instalacja dezodoryzacji, pozwala znacząco zmniejszyć (o ok. 95%) uciążliwość odorową związaną 

z emisją do powietrza. 

W trakcie kontroli w Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA stwierdzono naruszenia przepi-

sów ochrony środowiska, polegające na: 

1) przekroczeniu w 2016 r. dopuszczalnej rocznej emisji pyłu i dwutlenku azotu; 

2) przekroczeniu w 2016 r. czasu równoczesnej pracy 2 kotłów; 

3) braku wymaganego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i prze-

twórstwa mleka w Oddziale w Trzebownisku. 

W związku z naruszeniem dotyczącym braku pozwolenia zintegrowanego skierowano wystą-

pienie do Starosty Rzeszowskiego oraz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wstrzyma-

nia, w trybie art. 365 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, użytkowania instalacji do obróbki 

i przetwórstwa mleka.  

W toku postępowania Spółdzielnia przedstawiła dowody świadczące o tym, że zdolność przero-

bowa instalacji jest faktycznie mniejsza niż 200 Mg mleka na dobę. Wobec ustalonego stanu faktycz-

nego i prawnego, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał, że postępowanie 

w sprawie stało się bezprzedmiotowe i zgodnie z art. 105 § 1 ustawy Kodeks postępowania admini-

stracyjnego należało je umorzyć. 

W kwietniu 2016 r. WIOŚ w Rzeszowie został poinformowany, że na przełomie kwietnia i maja 

została przywieziona duża ilość zmieszanych odpadów komunalnych na teren nieruchomości Dąbro-

wa 225b, gm. Świlcza (teren byłego browaru „ROMUS”).W związku z powyższym inspektorzy WIOŚ 

w Rzeszowie z udziałem funkcjonariuszy Policji i Straży Gminnej w Świlczy oraz Starostwa Powia-

towego w Rzeszowie podjęli czynności mające na celu przeprowadzenie kontroli na terenie działki 

o numerze ewidencyjnym 552 w Dąbrowie 225b. Ze względu na brak możliwości wejścia na teren 

nieruchomości, dokonano oględzin działki z miejsc usytuowanych poza nią. Przeprowadzone oględzi-



Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

24 

 

ny wykazały, że wzdłuż ogrodzenia znajdowała się duża ilość zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz odpadów przypominających odpady z mechanicznej obróbki, tzw. frakcja podsitowa. Z posiada-

nych przez WIOŚ w Rzeszowie dokumentów, wynika że Starosta Rzeszowski wydał, w latach 2015 i 

2016, decyzje zezwalające na zbieranie odpadów w Dąbrowie 225b dla podmiotów KCH-

RECYKLING Sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa i AKWA MINERALE S.A. ul. Aleja So-

lidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa. Następnie Organ ten wydał decyzje o cofnięciu 

ww. zezwoleń oraz wezwał te podmioty do usunięcia odpadów z działki o numerze ewidencyjnym 

552 w Dąbrowie 225b. Pomimo wezwania do usunięcia odpadów, nie zostały podjęte żadne kroki 

przez ww. podmioty. Ponadto Wójt Gminy Świlcza oraz Starosta Rzeszowski powiadomili Prokuratu-

rę Rejonową w Rzeszowie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 183 Kodeksu karnego. 

Z uwagi na konieczność sprawdzenia okoliczności sprawy oraz zebrania stosownego materiału 

dowodowego, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie postanowił powołać biegłego z zakre-

su ochrony środowiska naturalnego, ochrony wód i gospodarki odpadami w celu wydania opinii w tej 

sprawie w terminie do 31.12.2017 r. 

W 2016 r. w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego dotyczącego wypełniania przez gminy 

zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach skontrolowana została gmina miej-

sko – wiejska Błażowa. Kontrola nie wykazała naruszeń. 

Ponadto inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzili w 2016 r. 37 kontroli dokumentacyj-

nych dotyczących zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu rzeszowskiego w zakresie emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu do środowiska, odprowadzania ścieków do wód lub do 

ziemi oraz poboru wód powierzchniowych i podziemnych. Naruszenia wymagań ochrony środowiska 

stwierdzono w zakładzie: Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA Oddział "RESMLECZ" w Trze-

bownisku. Stwierdzono przekroczenie warunków korzystania ze środowiska na kotłach, w zakresie 

dopuszczalnego standardu emisyjnego pyłu, określonego w decyzji Starosty Rzeszowskiego, udziela-

jącej pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji kotłowni zakładowej. Na-

ruszenie stanowiło podstawę do wymierzenia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska administracyjnej kary pieniężnej. Na wniosek Dyrektora Oddziału 

,,RESMLECZ” termin płatności został odroczony. Podstawę odroczenia kary stanowi budowa w Od-

dziale Spółdzielni Mleczarskiej kotłowni kogeneracyjnej - elektrociepłownia w technologii wysoko-

sprawnej kogeneracji gazowej, która zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia kary. Realizacja przed-

sięwzięcia podzielona jest na III etapy. Termin realizacji ostatniego etapu to listopad 2017 r.-kwiecień 

2018 r. 
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PODSUMOWANIE 

Na terenie powiatu rzeszowskiego ocenę jakości wód powierzchniowych monitorowanych 

w 2016 r. wykonano dla 5 JCWP. Stan/potencjał ekologiczny określony został dla 4 JCWP: we 

wszystkich JCWP stwierdzono umiarkowany lub słaby stan/potencjał ekologiczny. Stan chemiczny 

określony został w 4 JCWP. W trzech JCWP stwierdzono dobry stan chemiczny, zaś w jednej JCWP 

stwierdzono stan chemiczny poniżej dobrego. 

Monitoringiem obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną objęto w 2016 r. 

dwie JCWP i w obu stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji. Natomiast monitoringiem 

obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

objęto jedną JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów” - stwierdzono, że JCWP spełniła wymaga-

nia dodatkowe określone dla wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Prognozo-

wany stan we wszystkich JCWP, za wyjątkiem JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka” - 

zły.  

Na obszarze powiatu standardy jakości powietrza w 2016 r. dotrzymywane zostały w zakresie 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, 

arsenu, kadmu, niklu i ołowiu Przekroczenie obowiązującej normy wystąpiło w zakresie docelowego 

stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu. Nie dotrzymany został również poziom celu długotermino-

wego ozonu, którego termin został określony na 2020 r. 

Przeprowadzone na terenie powiatu pomiary hałasu drogowego wykazały przekroczenia do-

puszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren zarówno w porze 

dnia jak i w porze nocy. 

Badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzone na obszarze powiatu wykazały 

bardzo niski poziom pola elektromagnetycznego w środowisku (poniżej dolnego progu czułości zasto-

sowanej sondy pomiarowej). 

W 2016 r. wszystkie gminy z terenu powiatu rzeszowskiego osiągnęły wymagany 18% poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzy sztucznych, szkła oraz wy-

magany 45% poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowa-

nych do składowania. Wszystkie gminy osiągnęły również 42% poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  

W ramach działalności kontrolnej w 2016 r. przeprowadzono 101 kontroli (64 z wyjazdem 

w teren i 37 dokumentacyjnych) podmiotów korzystających ze środowiska zlokalizowanych na obsza-

rze powiatu. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska były 

podstawą do podjęcia działań mających na celu ich usunięcie. 
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