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1. WSTĘP  

Podstawą do sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Stalowowolskiego w sprawie prze-

kazania informacji o stanie środowiska na terenie powiatu stalowowolskiego, skierowane do Podkar-

packiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (pismo znak: OZK.0001.8.2018.ML z dnia 

3 września 2018 r.). 

Celem opracowania jest przedstawienie stanu środowiska na obszarze powiatu stalowowolskie-

go, głównie w oparciu o dane uzyskane w 2017 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 gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz wyniki 

przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowa-

nych 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/. 

2.  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 sub-

stancji podlegających ocenie określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1031). 

Tab.2.1. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [9] 

Zanieczyszczenie 
Okres uśredniania 

wyników 

Dopuszczalny poziom  

substancji w powietrzu 

(g/m
3
) 

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 - 

Pył PM2.5 rok kalendarzowy 25 - 

Ołów w pyle PM10 rok kalendarzowy 0,5 - 

Benzen rok kalendarzowy 5 - 

 

 

https://wios.rzeszow.pl/publikacje/
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Tab.2.2. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [9] 

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 stalowowolskiego pomiary jakości powietrza prowadzone są od 2018 r. Sta-

cja monitoringu powietrza zlokalizowana jest w mieście Stalowa Wola przy ul. Wojska Polskiego. Na 

stacji prowadzone są pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu i czterech metali ciężkich 

tj. arsenu, kadmu, niklu i ołowiu. 

 

Rys.2.1. Nowa stacja monitoringu powietrza w Stalowej Woli [5] 

Ocena jakości powietrza na terenie powiatu za rok 2017 określona została na podstawie wyni-

ków modelowania jakości powietrza wykonanego na poziomie krajowym na potrzeby oceny jakości 

powietrza przez firmę „ATMOTERM S.A. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Modelowanie obejmowało: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, pył zawieszony 

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

zanieczyszczeń do powietrza oraz danych meteorologicznych. Poprawność modelu zweryfikowana 

została na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu powietrza w województwie. Dla po-

wiatu stalowowolskiego najbliższą stacją, względem której zweryfikowano poprawność liczenia stę-

żeń zanieczyszczeń przez model była stacja w Nisku przy ul. Szklarniowej. 

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 2,4-5,3 μg/m
3
, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale 9,3-40,5 μg/m

3
 tj. 3-12% wartości 

dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki modelowania wykazały występowanie 

stężeń w przedziale 7,6-25,4 μg/m
3
 tj. 6-20% wartości dopuszczalnej (rys.2.2.- rys. 2.3.). 
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Rys.2.2 Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na tere-

nie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1] 
Rys.2.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na 

terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1] 

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  

5,7-18,0 μg/m
3
 tj. 14-45% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się 

w przedziale 37,7-80,7 μg/m
3
 tj. 19-40% wartości dopuszczalnej (rys.2.4.- rys.2.5.). 

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza py-

łem zawieszonym PM10 na terenie powiatu wykazały występowanie stężenia średniorocznego 

w przedziale 15,5-31,9 μg/m
3
 tj. 39-80% wartości dopuszczalnej (rys.2.6.). W zakresie stężeń dobo-

wych 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 wyniosło maksymalnie 57,7 g/m
3
, co wskazuje, że dobowy poziom 

dopuszczalny nie został dotrzymany (rys.2.7.). Wyznaczony na podstawie modelowania obszar prze-

kroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 wystąpił na terenie miasta Stalowa Wola, 

na ok. 6 km
2
 - 7% powierzchni miasta (rys.2.8.). 

Wyniki modelowania wykazały występowanie w 2017 r. na terenie powiatu stalowowolskiego 

stężenia średniorocznego pyłu zawieszonego PM2,5 w przedziale 13,7-24,8 μg/m
3
 tj. 55-99% poziomu 

dopuszczalnego (rys.2.9.). 
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Rys.2.4. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na tere-

nie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1] 
Rys.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na 

terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1] 

  

Rys.2.6. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie  

powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1] 

Rys.2.7. Rozkład 36 max. ze stężeń dobowych pyłu PM10 na 

terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1] 
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Rys.2.8. Obszar przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania 

[1] 

 
Rys.2.9. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1] 
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem w pyle PM10 wykazały 

występowanie na terenie powiatu obszarów przekroczenia poziomu docelowego obowiązującego dla 

tego zanieczyszczenia. Modelowanie wykazało występowanie stężenia średniorocznego ben-

zo(a)pirenu w przedziale 0,8-3,7 ng/m
3
 tj. 80-370% normy (rys.2.10.). Zgodnie z Wytycznymi Komi-

sji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE, przekroczenia normy jakości powietrza występują wtedy, 

gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po zaokrągleniu do ilości miejsc znaczą-

cych 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 średnio-

roczne 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 wynio-

sły łącznie ok. 163 km
2
 - 20% powierzchni powiatu (rys.2.11.). 

  
Rys.2.10. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu 

na terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1] 

Rys.2.11. Obszary przekroczenia poziomu docelowego  

benzo(a)pirenu na terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1] 

Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego wykazały, że w 2017 r. na terenie powiatu 

liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej wyniosła od 8 do 15. Dotrzymanie poziomu docelo-

wego 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 2015-

2017 na obszarze powiatu wyniosła od 12 do 20 dni, co oznacza dotrzymanie poziomu docelowego 

(25 dni)  - rys.2.12.- rys.2.13. 

Nie został dotrzymany w 2017 r. poziom celu długoterminowego ozonu. Termin osiągnięcia ce-

lu długoterminowego ozonu określony został na 2020 r. 

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

8-godzinnego stężenia tlenku węgla pozostały na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych. 
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Rys.2.12. Liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej 

ozonu na terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [2] 
Rys.2.13. Liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej 

ozonu na terenie powiatu za lata 2015-2017 - wyniki modelo-

wania [2] 

Informacja o jakości powietrza na terenie miasta Stalowa Wola w oparciu o wyniki badań ze 

stacji monitoringu powietrza przedstawiona zostanie w ocenie rocznej jakości powietrza za rok 2018 

opracowanej w 2019 r. 

3. OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

W 2017 r. monitorowano następujące jednolite części wód powierzchniowych przepływające 

przez teren powiatu stalowowolskiego: 

1) JCWP Łęg od Murynia do ujścia (monitorowana w m. Gorzyce: monitoring operacyjny wybra-

nych substancji priorytetowych (nikiel), monitoring operacyjny w/w substancji w obszarach 

PLB180005, PLH180020); 

2) JCWP Żupawka (monitorowana w m. Jeziórko, gm. Grębów, pow. Tarnobrzeski: monitoring 

operacyjny wybranych substancji priorytetowych (flouranten), monitoring operacyjny w/w sub-

stancji w obszarze PLB180005); 

3) JCWP Jodłówka (monitorowana w m. Wola Rzeczycka: monitoring diagnostyczny, monitoring 

operacyjny, monitoring diagnostyczny i operacyjny w obszarach: PLH060031, PLB060005, 

PLH180020, monitoring badawczy WWA, monitoring obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację komunalną; 

4) JCWP San od Rudni do ujścia (monitorowana w m. Wrzawy, monitoring diagnostyczny, moni-

toring operacyjny, monitoring diagnostyczny i operacyjny w obszarach: PLH180020, 

PLB060005, PLH060031, monitoring badawczy WWA, monitoring operacyjny wybranych za-

nieczyszczeń specyficznych i substancji priorytetowych (chrom sześciowartościowy, chrom 
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ogólny, cynk, miedź, fenole lotne, indeks oleju mineralnego, ołów, rtęć, nikiel, WWA, monito-

ring ww. substancji w obszarach PLH180020, PLB060005, PLH060031), monitoring obszarów 

chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną. 

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). 

Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, stanu chemicznego oraz wyniki oceny stanu wód  

w JCWP przepływających przez teren powiatu stalowowolskiego, monitorowanych w 2017 r. przed-

stawiono w tab. 3.1. 

 

Rys.3.1. JCWP Jodłówka [5] 

Wyniki oceny stanu jednolitych części wód rzecznych przepływających przez teren powiatu sta-

lowowolskiego, monitorowanych w 2017 roku przedstawiają się następująco: 

1) JCWP Łęg od Murynia do ujścia (klasyfikowano wyłącznie stan chemiczny w zakresie wy-

branych elementów chemicznych: określono dobry stan chemiczny w zakresie wskaźnika ni-

kiel); 

2) JCWP Żupawka (klasyfikowano wyłącznie stan chemiczny w zakresie wybranych elemen-

tów chemicznych: określono dobry stan chemiczny w zakresie wskaźnika fluoranten); 

3) JCWP Jodłówka (klasyfikacja elementów biologicznych: V klasa (element decydujący: ichtio-

fauna), klasyfikacja elementów fizykochemicznych: poniżej dobrego stanu (elementy decydu-

jące: OWO, ChZTCr, odczyn pH) , klasyfikacja zanieczyszczeń specyficznych: II klasa 

(większość monitorowanych elementów w klasie II), klasyfikacja stanu ekologicznego: zły 

stan ekologiczny, klasyfikacja stanu chemicznego: poniżej dobrego (elementy decydujące: di-

fenyloetery bromowane oznaczone w wybranych wodnych organizmach żywych, benzo(a)piren 

oznaczony w wodzie), stan wód w JCWP – ZŁY z uwagi na zły stan ekologiczny i nieko-

rzystny stan chemiczny); 

4) JCWP San od Rudni do ujścia (klasyfikacja elementów biologicznych: IV klasa (element de-

cydujący: ichtiofauna), klasyfikacja elementów fizykochemicznych: II klasa (elementy decy-

dujące: zawiesina ogólna, azot azotynowy), klasyfikacja zanieczyszczeń specyficznych: 

II klasa (większość monitorowanych elementów w klasie II), klasyfikacja stanu ekologiczne-

go: słaby stan ekologiczny, klasyfikacja stanu chemicznego: poniżej dobrego (elementy decy-

dujące: difenyloetery bromowane oznaczone w wybranych wodnych organizmach żywych, 

benzo(a)piren oznaczony w wodzie), stan wód w JCWP – ZŁY z uwagi na słaby stan ekolo-

giczny i niekorzystny stan chemiczny); 
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Tab. 3.1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych rzecznych na terenie powiatu stalowowolskiego w 2017 r. [14] 
 

Lp. 

Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej części wód 

(jcwp) 

Nazwa i kod  

reprezentatywnego punktu 

pomiarowo-kontrolnego  

T
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 a

b
io

ty
cz

n
y
 

S
ta

tu
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p
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n
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Klasyfikacja elementów jakości wód 
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OBSZAR DORZECZA WISŁY 

Region wodny Górnej Wisły 

Zlewnia 219.Wisła od Wisłoki do Sanu 

1 
Łęg od Murynia do ujścia 

PLRW200019219899 

Łęg - Gorzyce 

PL01S1601_1884 
19 NAT MO, MOna              dobry  

2 
Żupawka 

PLRW200017219689 

Żupawka – Jeziórko 

PL01S1601_3676 
17 NAT MO, MOna             dobry  

Zlewnia 229.San od Tanwi do ujścia 

3 
Jodłówka  

PLRW20001722989 

Jodłówka - Wola Rzeczycka 

PL01S1601_1961 
17 NAT 

MD, MDna, 

MO, MOna, 

MOEU 
 II II  IV  V V I > II II 

zły  

stan ekologiczny 
poniżej dobrego zły 

4 
San od Rudni do ujścia 

PLRW20002122999 

San - Wrzawy 

PL01S1601_1955 
21 NAT 

MD, MDna, 

MO, MOna, 

MOEU 

I    III  IV IV I II II 
słaby  

stan ekologiczny 
poniżej dobrego zły 

 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

Status jcwp NAT – naturalna jcwp, SZCW – silnie zmieniona jcwp, SCW – sztuczna jcwp  Klasy stanu/potencjału ekologicznego dla poszczególnych elementów jakości przyjęto wg rozporządzenia  
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (2016):  
IFPL wskaźnik fitoplanktonowy  

IO Multimetryczny Indeks Okrzemkowy  

MIR Makrofitowy Indeks Rzeczny  elementy biologiczne -  klasy I – V  

MMI wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych  elementy hydromorfologiczne - klasy I - II 

Wskaźnik MZB wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych  elementy fizykochemiczne (gr. 3.1-3.6) - klasy I – II; klasa >II oznacza przekroczenie wymogów klasy II 

EFI+_PL wskaźnik ichtiologiczny     

IBI_PL wskaźnik integralności biotycznej     

Klasa elementów BIOL klasa elementów biologicznych    

Klasa elementów HYMO klasa elementów hydromorfologicznych    

Klasa elementów FCH klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5)    

Klasa elementów FCH-SZ klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia  syntetyczne i niesyntetyczne (gr. 3.6)    

     PROGRAMY MONITORINGU:    

MD / MO monitoring diagnostyczny / monitoring operacyjny    

MDna / MOna monitoring diagnostyczny / monitoring operacyjny na obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub 

gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód powierzchniowych jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 

   

MOEU monitoring obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych 
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4.  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 na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu 

LDWN i LN, z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczą-

cych sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu. 

Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy hałasu odnoszą-

ce się do różnych grup źródeł hałasu oraz rodzajów terenów, określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2014 r., poz. 112). 

Klimat akustyczny powiatu stalowowolskiego w znaczący sposób kształtują główne ciągi ko-

munikacyjne: droga krajowa Nr 77 (Lipnik - Przemyśl) i drogi wojewódzkie: Nr 854 (Annopol - Go-

rzyce), Nr 855 (Olbięcin - Stalowa Wola), Nr 856 (Antoniów - Dąbrowa Rzeczycka), Nr 857 (Zakli-

ków - Modliborzyce), Nr 861 (Bojanów - Kopki), Nr 871 (Nagnajów - Stalowa Wola), Nr 872 (Ło-

niów - Nisko). Wymienioną sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne. 

Przeprowadzony w 2015 r. Generalny Pomiar Ruchu (GPR) na odcinkach dróg wojewódzkich 

(Nr: 854, 856, 855, 857, 871, 872, 861) wykazał, że Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów ogółem 

wynosi poniżej 3 mln pojazdów i otoczenie dróg nie jest objęte obowiązkiem opracowania mapy aku-

stycznej.  

Dla odcinków drogi krajowej Nr 77a, 77 (Stalowa Wola/przejście 1: skrzyż. z DW 855 - skrzyż. 

z DW 871/, Stalowa Wola/przejście 2/, Stalowa Wola - Nisko) i odcinka drogi wojewódzkiej Nr 871 

(Stalowa Wola ul. KEN) Średni Dobowy Ruch Roczny pojazdów ogółem wynosił powyżej 3 mln 

pojazdów i otoczenie tych odcinków jest objęte obowiązkiem opracowania mapy akustycznej. 

Szczegółowe wyniki z pomiarów GPR dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad pod adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015.  

Sporządzone mapy akustyczne (część opisowa i część graficzna), dla odcinków dróg krajowych 

prezentowane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na stronie internetowej pod 

adresem: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29174/Wojewodztwo-podkarpackie. 

Mapy akustyczne odcinków dróg wojewódzkich prezentowane są przez Podkarpacki Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na stronie internetowej pod adresem: http://www.pzdw.pl/drogi-i-

mosty/mapy-akustyczne. 

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu stalowowolskiego prowadził pomiary ha-

łasu drogowego na terenie gminy Stalowa Wola i gminy Zaklików. 

Monitoring hałasu drogowego w Stalowej Woli 

Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez miasto to droga krajowa Nr 77 (Lipnik - 

Przemyśl), droga wojewódzka Nr 855 (Olbięcin - Stalowa Wola) i droga wojewódzka Nr 871 (Stalo-

wa Wola - Tarnobrzeg). Sieć dróg uzupełniają drogi powiatowe i gminne.  

Pomiary monitoringowe hałasu drogowego w Stalowej Woli przeprowadzone zostały w sześciu 

punktach pomiarowych w rejonie ulic: Brandwickiej, Czarnieckiego, Poniatowskiego, Rozwadow-

skiej, Sandomierskiej i Popiełuszki. Badania objęły wyznaczenie wskaźników mających zastosowanie 

do ustalenia kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeqD, LAeqN) 

i mających zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska 

przed hałasem, w szczególności do sporządzenia map akustycznych (LDWN, LN). 

https://www.gddkia.gov.pl/pl/2551/GPR-2015
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29174/Wojewodztwo-podkarpackie
http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty/mapy-akustyczne
http://www.pzdw.pl/drogi-i-mosty/mapy-akustyczne
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Dla hałasu drogowego równoważny poziom dźwięku A (dla pory dnia i pory nocy) wyznaczano 

w pięciu punktach pomiarowych, długookresowy średni poziom dźwięku A (wyznaczony w ciągu 

wszystkich dób w roku) wyznaczono w jednym punkcie. W celu określenia wskaźników długookre-

sowych czasookres pomiarów wyniósł 8 dób pomiarowych, z czego: 

- 2 doby w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie wiosennym i jesienno-zimowym, 

- 1 dobę w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie letnim.  

W trakcie badań określano także dane pozaakustyczne, prowadzono ewidencję natężenia i struk-

tury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem pojazdów ciężkich.  

Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie punk-

tów pomiarowych stanowiły tereny, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopuszczalne po-

ziomy hałasu wynosiły odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqD = 65 dB, LAeqN = 56 dB, LDWN = 68 dB, 

LN = 59 dB. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w pięciu punktach pomiarowych stwierdzono przekro-

czenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren dla 

wskaźnika LAeqD i w czterech punktach pomiarowych dla wskaźnika LAeqN. Wartości równoważnego 

poziomu dźwięku dla pory dnia (LAeqD) kształtowały się w przedziale od 66,7 dB do 69,7 dB, a war-

tość przekroczeń dopuszczalnego poziomu wynosiły 1,7 dB (ul. Poniatowskiego) i 8,7 dB (ul. Bran-

dwicka). Wartości równoważnego poziomu dźwięku dla pory nocy (LAeqN) kształtowały się w prze-

dziale od 55,4 dB do 59,1 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu wynosiły 1,7 dB 

(ul. Brandwicka) i 3,1 dB (ul. Czarnieckiego).  

W odniesieniu do wskaźników: LDWN i LN nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stan-

dardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Wartość długookresowego śred-

niego poziomu dźwięku dla wskaźnika LDWN wyniosła 67,8 dB, zaś dla LN 58,8 dB. 

 

Rys. 4.1. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w Stalowej Woli w 2017 r. [4], [5] 
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Rys. 4.2. Natężenie ruchu pojazdów w Stalowej Woli w 2017 r. [14] 

Tab. 4.1. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Stalowej Woli w 2017 r. [14] 

Lokalizacja  

punktu  

pomiarowego 

Długość  

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik  

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[km] dB 

Brandwicka  0,600 61 69,7 8,7 56 57,7 1,7 

Czarnieckiego 0,300 65 67,1 2,1 56 59,1 3,1 

Poniatowskiego 0,200 65 66,7 1,7 56 55,4 0,0 

Rozwadowska  0,400 61 66,8 5,8 56 58,5 2,5 

Sandomierska 0,800 61 68,5 7,5 56 58,7 2,7 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.6
00

 do godz. 22
00

), 

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.22
00

 do godz. 6
00

). 
  

Tab. 4.2. Wyniki długookresowego średniego poziomu dźwięku w Stalowej Woli w 2017 r. [14] 

Lokalizacja  

punktu  

pomiarowego 

Długość  

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LDWN 

Wynik  

pomiaru 

LDWN 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LN 

Wynik 

pomiaru 

LN 

Wielkość 

przekroczenia 

[km] dB 

Popiełuszki 0,440 68 67,8 0,0 59 58,8 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. 6
00

 do godz.18
00

), pory wieczoru 

(rozumianej jak przedział czasu od godz. 18
00

 do godz. 22
00

) oraz pory nocy (rozumianej jak przedział czasu od godz. 22
00

 do godz.6
00

), 

LN –   długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak przedział czasu od godz. 22
00

 do godz. 6
00

). 

Monitoring hałasu drogowego w Zaklikowie 

Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez miejscowość to droga wojewódzka Nr 855 

(Olbięcin - Stalowa Wola) i droga wojewódzka Nr 857 (Zaklików - Modliborzyce). 

Pomiary hałasu drogowego na terenie gminy Zaklików przeprowadzone zostały w jednym 

punkcie pomiarowym w rejonie ulicy Lubelskiej. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie wskaź-

ników mających zastosowanie do ustalenia kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesie-

niu do jednej doby (LAeqD, LAeqN). W trakcie badań określano także dane pozaakustyczne, prowadzono 

ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem pojazdów ciężkich. 

Budynki mieszkalne zlokalizowane są wzdłuż głównych dróg miejscowości. Otoczenie punk-

tów stanowią tereny, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środo-

wiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopuszczalne poziomy hałasu wy-

noszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB, LAeqN = 56 dB. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że w badanym punkcie pomiarowym przekroczone zostały 

standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Wartość równoważnego poziomu 

0
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dźwięku w porze dnia (LAeqD) wyniosła 68,9 dB, zaś w porze nocy (LAeqN) 60,3 dB. Stwierdzono prze-

kroczenie dopuszczalnego poziomu dla LAeqD o 7,9 dB, zaś dla LAeqN o 4,3 dB. 

 

Rys. 4.3. Lokalizacja punktu pomiarowego hałasu drogowego w Zaklikowie w 2017 r. [4], [5] 

Tab. 4.3. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Zaklikowie w 2017 r. [14] 

Nazwa ulicy 
Natężenie ruchu pojazdów [l. poj./h]

*
 Udział pojazdów ciężkich  

w strumieniu ruchu [%] ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

Wskaźniki: LAeqD, LAeqN 

Pora dnia (6
00

 – 22
00

) 

Lubelska 320 300 20 6,2 

Pora nocy (22
00

 – 6
00

) 

Lubelska 40 34 6 15,0 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny  

Tab. 4.4. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w Zaklikowie w 2017 r. [14] 

Lokalizacja  

punktu  

pomiarowego 

Długość  

analizowanego 

odcinka 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik  

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik  

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[km] dB 

Lubelska 0,200 61 68,9 7,9 56 60,3 4,3 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.6
00

 do godz. 22
00

), 

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.22
00

 do godz. 6
00

). 

5.  OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH  

Na obszarze powiatu stalowowolskiego w 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie badania poziomów pól 

elektromagnetycznych przeprowadził na terenie miasta Stalowa Wola oraz w miejscowości Radomyśl 

nad Sanem, łącznie w 4 punktach pomiarowych: 

1) Stalowa Wola, osiedle Rozwadów, ul. Rozwadowska 37; 

2) Stalowa Wola, osiedle Piaski, ul. Głowackiego 18A; 

3) Stalowa Wola, osiedle Śródmieście, ul. Mickiewicza 15; 
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4) Radomyśl nad Sanem, ul. Rynek Duży 7. 

Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było rozporządzenie Mini-

stra 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). 

Zgodnie 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 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 powiatu w 2017 r. nie wykazała 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomierzone warto-

ści składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego, we wszystkich punktach pomiarowych zloka-

lizowanych na terenie powiatu, były niższe od wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej 

(<0,4 [V/m]): tab. 5.1.  

Tab.5.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu stalowowolskiego w 2017 r. [1 4] 

Lp. 
Współrzędne punktu 

pomiarowego 

Lokalizacja punktu pomiarowego 

/data pomiaru 

Poziom pola elektromagnetycz-

nego (wartość składowej elek-

trycznej pola Ep [V/m] 

Dopuszczalna wartość 

składowej elektrycznej 

pola Ep [V/m] 

Rok badań 2017 

7,0 

1 
N 50,587861 

E 22,047611 

Stalowa Wola, osiedle Rozwadów,  

ul. Rozwadowska 37 /26.09.2017 r. 
0,2* 

2 
N 50,584917 

E 22,040472 

Stalowa Wola, osiedle Piaski,  

ul. Głowackiego 18A /26.09.2017 r. 
0,2* 

3 
N 50,561722 

E 22,064944 

Stalowa Wola, osiedle Śródmieście,  

ul. Mickiewicza 15 /12.10.2017 r. 
0,2* 

 
N 50.681028 

E 21,945194 

Radomyśl nad Sanem,  

ul. Rynek Duży 7 /17.10.2017 r. 
0,2* 

Ocena poziomów PEM: na żadnym z monitorowanych terenów nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów PEM.  

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

czułości sondy pomiarowej, to jest 0,2 [V/m] 

6.  GOSPODAROWANIE ODPADAMI  

Dane dotyczące odpadów komunalnych w powiecie stalowowolskim zebrane zostały na pod-

stawie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanych 

przez wójtów/burmistrza/prezydenta miasta do WIOŚ w Rzeszowie.  

W 2017  r. na terenie powiatu odebrano i zebrano łącznie 28 332,275 Mg odpadów komunal-

nych (o 1 945,875 Mg więcej niż w roku poprzednim), w tym odebrano 17 560,17 Mg niesegregowa-

nych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady niesegregowane (zmieszane) stanowiły 62% 

ogólnej masy odpadów komunalnych w powiecie. 

Udział procentowy odpadów zbieranych selektywnie co roku systematycznie rośnie. Na terenie 

powiatu stalowowolskiego zebrano selektywnie łącznie 10 772,105 Mg odpadów (o 1,2% więcej niż 

w roku poprzednim). Największy udział w ilości odpadów wysegregowanych przez mieszkańców 

powiatu stanowiły: odpady z budowy, remontów i demontażu (24,2%), odpady ulegające biodegrada-

cji (16,6%), odpady szkła (13,4%), odpady tworzyw sztucznych (13,3%), odpady wielkogabarytowe 

(12,2%). 
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Rys.6.1. Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w gminach powiatu stalowowolskiego w 2017 r.  [13] 

Na terenie powiatu stalowowolskiego funkcjonowało 7 punktów selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych (PSZOK), w których zebrano 3 396,764 Mg odpadów. 

W 2017 r. wszystkie gminy z terenu powiatu stalowowolskiego osiągnęły wymagany 20% po-

ziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła. 

Osiągnęły również wymagany 45% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzy-

sku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych, a także wymagany 45% poziom ogra-

niczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

W regionie zlokalizowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (ko-

munalne) w Stalowej Woli zarządzane przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Stalowej Woli, 

na którym zdeponowano 19 165,4 Mg odpadów. 

 
 

Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi w powiecie opierają się na danych 

Głównego Urzędu Statystycznego. Na terenie powiatu stalowowolskiego w 2017 r. wytworzono ogó-

łem 224,1 tys. Mg odpadów przemysłowych (wzrost o 15,4 tys. Mg w stosunku do roku 2016). Odpa-

dy przemysłowe wytworzone w powiecie stanowiły 27,8% ogólnej liczy odpadów wytworzonych 

w województwie podkarpackim.  

Wytworzone odpady przemysłowe przekazano w największej ilości innym odbiorcom 

(191,4 tys. Mg), poddano odzyskowi 32,0 tys. Mg, 0,1 tys. Mg unieszkodliwiono. Pozostałą ilość 

(0,6 tys. Mg) magazynowano czasowo. 
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7.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

Ewidencja WIOŚ w Rzeszowie obejmuje 192 podmioty mające wpływ na jakość środowiska na 

terenie powiatu stalowowolskiego. Znajduje się tu 26 instalacji, dla których wydane zostało pozwole-

nie zintegrowane, 10 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,  1 czynne składowisko 

odpadów komunalnych i 7 oczyszczalni ścieków komunalnych. Na terenie powiatu stalowowolskiego 

funkcjonuje również jeden zakład,  który ze względu na posiadane zdolności magazynowe substancji 

niebezpiecznych zakwalifikowany został do zakładów z grupy Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia 

Poważnej Awarii Przemysłowej (TRACK TEC LIPA Spółka z o.o. w Lipie) oraz 26 instalacji podle-

gających pod PRTR (Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń). Obiekty te są okreso-

wo kontrolowane przez WIOŚ w Rzeszowie. 

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie - Delegatura w Tarnobrzegu przeprowadziła 40 kontroli tereno-

wych w zakładach z powiatu stalowowolskiego, w tym 34 kontrole planowe oraz 6 kontroli pozapla-

nowych, z czego 1 była kontrolą interwencyjną. W trakcie prowadzonych kontroli wykonano jedno 

badanie osadów ściekowych, jeden pomiar emisji hałasu oraz jedno badanie gleby. Wykonane pomia-

ry nie wykazały naruszeń. Ponadto wykonano 104 kontrole dokumentacyjne bez wyjazdu w teren.  

W ramach działań pokontrolnych wydano 15 zarządzeń pokontrolnych, w których zobowiązano 

podmioty do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Ponadto skierowano 7 wystąpień do organów samo-

rządowych i rządowych, w tym do: Marszałka Województwa Podkarpackiego: 3, Starosty Stalowo-

wolskiego: 2, Przewodniczących Rad Gmin: 1 oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej: 1. 

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami: 

1) nałożono 6 grzywien w formie mandatu karnego na łączną kwotę 1 700,00 zł; 

2) wydano jedną decyzję administracyjną karną w związku z art. 195 ustawy o odpadach w wyso-

kości 2 000,00 zł za prowadzenie transportu odpadów bez wymaganego zezwolenia; 

3) wydano jedną decyzję administracyjną o umorzeniu kary w związku z art. 9z ust.3 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 10 834,00 zł za nieosiągnięcie 

w roku 2013 wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do składowania; 

4) wydano jedną decyzję administracyjną wymierzającą karę na podstawie art. 298 i 305 ustawy 

Prawo ochrony środowiska w wysokości 13 722,00 zł za przekroczenie ilości ścieków odpro-

wadzanych do odbiornika w pozwoleniu wodno-prawnym; 

5) wydano 35 decyzji administracyjnych wymierzających karę pieniężną na podstawie art. 200 

w związku z art. 237 ustawy o odpadach w wysokości 500 zł każda, za niezłożenie lub nieter-

minowe złożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach go-

spodarowania nimi. 
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PODSUMOWANIE 

Na obszarze powiatu stalowowolskiego standardy jakości powietrza w 2017 r. dotrzymywane 

zostały w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, tlenku węgla, ozonu, pyłu zawieszo-

nego PM2,5, arsenu, kadmu, niklu i ołowiu Przekroczenia obowiązujących norm wystąpiły w zakresie 

dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu PM10 i docelowego stężenia średniorocznego ben-

zo(a)pirenu.  

Nie dotrzymany został również poziom celu długoterminowego ozonu, którego termin został 

określony na 2020 r. 

Na terenie powiatu ocenę jakości wód powierzchownych za rok 2017 wykonano dla czterech 

jcwp. Stan ekologiczny określony został dla dwóch jcwp. W jcwp San od Rudni do ujścia stwierdzono 

słaby stan ekologiczny, zaś w jcwp Jodłówka stwierdzono zły stan ekologiczny. Stan chemiczny okre-

ślony został w czterech jcwp. W dwóch jcwp stwierdzono dobry stan chemiczny, zaś w dwóch stwier-

dzono stan chemiczny poniżej dobrego. 

Stan jcwp „Jodłówka „ i „San od Rudni do ujścia” określony został jako zły". W pozostałych 

JCWP nie określono stanu wód z uwagi na brak badań w zakresie stanu ekologicznego.  

Przeprowadzone na terenie powiatu pomiary hałasu drogowego wykazały przekroczenie do-

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

dnia jak i w porze nocy. Przekroczeń standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez 

teren nie odnotowano jedynie w dwóch punkach pomiarowych w Stalowej Woli.  

Badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzone na obszarze powiatu stalowo-

wolskiego wykazały bardzo niski poziom pola elektromagnetycznego w środowisku (poniżej dolnego 

progu czułości zastosowanej sondy pomiarowej). 

W 2017 r. wszystkie gminy z terenu powiatu osiągnęły wymagany 20% poziom recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzy sztucznych, szkła. Osiągnęły również 

wymagany 45% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

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

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.  

W ramach działalności kontrolnej w 2017 r. przeprowadzono 144 kontrole, w tym 40 z wyjaz-

dem w teren i 104 kontrole dokumentacyjne bez wyjazdu w teren podmiotów korzystających ze śro-

dowiska zlokalizowanych na obszarze powiatu. Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości 

w zakresie ochrony środowiska były podstawą do podjęcia działań mających na celu ich usunięcie. 
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