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1. WSTĘP 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie województwa 

podkarpackiego zadania ustawowe Inspekcji Ochrony Środowiska, obejmujące badania jakości 

środowiska oraz kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Informacje dotyczące 

aktualnego stanu i stopnia zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska pochodzą 

przede wszystkim z systemu pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, tworzących Państwowy 

Monitoring Środowiska (PMŚ). Jego celem jest zwiększenie efektywności działań na rzecz ochrony 

środowiska poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska oraz 

zmian w nim zachodzących.  

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą obszaru przygranicznego województwa 

podkarpackiego z Ukrainą, obejmującego powiaty: bieszczadzki, jarosławski, lubaczowski, przemyski 

grodzki i przemyski ziemski. Stan środowiska na tym obszarze przedstawiono przede wszystkim 

w oparciu o dane pozyskane w ramach realizacji zadań PMŚ w 2017 r. Zamieszczono także dane 

dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi oraz transgranicznego przemieszczania odpadów.  

W 2017 r. na obszarze przygranicznym badania stanu środowiska prowadzono w zakresie 

podsystemów: 

1. monitoringu jakości wód powierzchniowych, 

2. monitoringu jakości powietrza atmosferycznego, 

3. monitoringu pól elektromagnetycznych, 

4. monitoringu hałasu. 

Informacje ogólne i statystyczne, omawiające: fizjografię, klimat, hydrografię, komunikację, 

transport, przemysł, rolnictwo, przyrodę oraz gospodarkę wodno-ściekową zostały opracowane 

w raporcie poszerzonym, opublikowanym w roku 2014, pt.: „Stan środowiska na obszarze 

przygranicznym województwa podkarpackiego w 2013 roku”. 

Opracowanie dostępne jest na stronie internetowej pod adresem: 

http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/opracowania/Stan_srodowiska_%20przygranicznej_2013.pdf.  

http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/opracowania/Stan_srodowiska_%20przygranicznej_2013.pdf
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Rys. 1.1. Podział administracyjny; obszar przygraniczny 2017 r. [2], [4] 

2. POWIETRZE 

2.1. JAKOŚĆ POWIETRZA 

Celem pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska (PMŚ) jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do 

standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, 

a następnie monitorowanie skuteczności programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań 

podejmowanych na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego. Priorytetowym obszarem 

dla monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje miejskie. 

W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie, które dla Zarządu Województwa 

Podkarpackiego są źródłem informacji na temat czystości powietrza w regionie na potrzeby zarządzania 

jakością powietrza, w tym wdrażania opracowanych Programów ochrony powietrza. 

Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę roślin. Ocena w kryterium ochrony zdrowia ludzi obejmuje: 

dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył 

zawieszony o średnicy ziaren poniżej 10 µm (PM10), pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm 

(PM2,5), ołów (Pb), kadm (Cd), nikiel (Ni), arsen (As), benzo(α)piren (B(a)P). Ocena w kryterium 

ochrony roślin obejmuje: dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NOx), ozon (O3).
 
 

Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Każdej strefie przypisuje się jedną klasę dla 

każdego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę 

roślin. Zaliczenie strefy do określonej klasy w odniesieniu do danego zanieczyszczenia zależy od 

najwyższych stężeń tego zanieczyszczenia występujących na obszarze strefy i wiąże się z określonymi 
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wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są 

spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte 

standardy). 

Zaliczenie strefy o dużym obszarze do klasy C oznacza, że jakość powietrza na terenie strefy nie 

spełniła określonych kryteriów także wówczas, gdy jakość ta jest generalnie dobra na obszarze całej 

strefy, z wyjątkiem wydzielonych terenów o ograniczonym zasięgu. Nie oznacza to konieczności 

prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. 

Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów 

w strefie (zwykle o ograniczonym zasięgu) w tym opracowanie Programu ochrony powietrza dla 

danego zanieczyszczenia i obszaru. 

W województwie podkarpackim ocenie pod kątem ochrony zdrowia podlegają 2 strefy: strefa 

miasto Rzeszów i strefa podkarpacka. Pod kątem ochrony roślin ocena wykonywana jest dla strefy 

podkarpackiej. 

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za 2017 r. została opracowana 

w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń wykonanych w 2017 r. na 14 stacjach 

pomiarowych zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego, działających w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Dodatkowo w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim wykorzystano wyniki 

modelowania zanieczyszczenia powietrza wykonanego na poziomie krajowym na zlecenie GIOŚ przez 

firmę ATMOTERM S.A. Modelowanie objęło dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ozon, pył zawieszony 

PM10, pył zawieszony PM2,5 i benzo(a)piren. 

Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2017 

dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl/, w zakładce 

Informator klienta» Informacje o środowisku »Powietrze atmosferyczne. 

2.2. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W OBSZARZE PRZYGRANICZNYM  

W 2017 r. pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza w obszarze przygranicznym prowadzono na 

stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Przemyślu (ul. Grunwaldzka) i Jarosławiu (ul. Pruchnicka). 

Wyniki pomiarów wykorzystane zostały do oceny rocznej jakości powietrza i klasyfikacji strefy 

podkarpackiej za 2017 r. Zakres oznaczanych zanieczyszczeń powietrza przedstawia tab. 2.2.1. 

Wartości kryterialne dla poszczególnych substancji zestawiono w tab. 2.2.2.-2.2.5. 

Dodatkowo ocena zanieczyszczenia powietrza w regionie poszerzona została o wyniki 

modelowania.  

Tab. 2.2.1. Wykaz zanieczyszczeń powietrza badanych w obszarze przygranicznym i wykorzystanych do oceny 

rocznej jakości powietrza w strefie podkarpackiej w 2017 r. [6] 

Zanieczyszczenie Rodzaj pomiarów Liczba stanowisk pomiarowych 

Dwutlenek siarki automatyczne 1 

Dwutlenek azotu automatyczne 1 

Pył zawieszony PM10 manualne 2 

Pył zawieszony PM2.5 automatyczne 1 

Arsen w pyle PM10 manualne 1 

Kadm w pyle PM10 manualne 1 

Nikiel w pyle PM10 manualne 1 

Ołów w pyle PM10 manualne 1 

Benzo(α)piren w pyle PM10  manualne 2 

Benzen pasywne 1 

Ozon automatyczne 1 

 

 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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Tab. 2.2.2. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza w 2017 r. - 

ochrona zdrowia [20] 

Nazwa substancji 
Okres uśredniania 

wyników 

Dopuszczalny 

poziom substancji 

w powietrzu 

(µg/m
3
) 

Dopuszczalna częstość 

przekraczania 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 nie dotyczy 

Pył zawieszony PM10 
24 godziny 50 35 razy 

rok kalendarzowy 40 nie dotyczy 

Pył zawieszony PM2,5 rok kalendarzowy 25 nie dotyczy 

Benzen rok kalendarzowy 5 nie dotyczy 

Ołów rok kalendarzowy 0,5 nie dotyczy 

Tab. 2.2.3. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny rocznej jakości powietrza - ochrona 

zdrowia [20]  

Nazwa substancji 
Okres uśredniania 

wyników pomiarów 

Docelowy poziom 

substancji w powietrzu  

Dopuszczana liczba dni 

z przekroczeniami poziomu 

docelowego w roku 

kalendarzowym 

Arsen rok kalendarzowy 6 ng/m
3
 nie dotyczy 

Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m
3
 nie dotyczy 

Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m
3
 nie dotyczy 

Nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m
3
 nie dotyczy 

Ozon osiem godzin 120 μg/m
3*

 25 dni 

*odnosi się również do poziomu celu długoterminowego 

Tab. 2.2.4. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla SO2 i NOx – ochrona roślin [20]  

Nazwa substancji Okres uśredniania stężeń 
Poziom dopuszczalny substancji  

w powietrzu (µg/m
3
) 

Dwutlenek siarki 
rok kalendarzowy i pora zimowa 

(okres od 1 X do 31 III) 
20 

Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 
 

Tab. 2.2.5. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla ozonu (AOT40) – ochrona roślin 

[20] 

Kryterium Okres uśredniania stężeń 
Dopuszczalna wartość parametru 

AOT40 dla O2 w powietrzu 

Poziom docelowy okres wegetacyjny (1 V – 31 VII) 18 000 µg/m
3
·h 

Poziom celu długoterminowego okres wegetacyjny (1 V – 31 VII) 6000 µg/m
3
·h 

 

 

DWUTLENEK SIARKI 

Stężenia dwutlenku siarki zmierzone na stacji automatycznej Przemyśl-Grunwaldzka 

utrzymywały się na niskim poziomie. Nie odnotowano przekroczeń normy średniodobowej i normy 1-

godzinnej. Najwyższe stężenie jednogodzinne wyniosło 91 μg/m
3
 (26 % normy). Maksymalne stężenie 

średniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze stężeń jednogodzinnych wyniosło 34 μg/m
3
 (27 % 

normy). Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki w Przemyślu wyniosło 4 μg/m
3
. 

Wyniki modelowania nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego, 

stężenia dobowego i stężenia średniorocznego.  
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W zakresie stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki, wyniki modelowania wykazały występowanie 

wartości 25 max. ze stężeń 1-godzinnych w przedziale 4-79 μg/m
3
 (rys.2.2.1.). Najwyższe stężenia 

jednogodzinne wskazane zostały w Przemyślu i Jarosławiu. 

W zakresie stężeń dobowych dwutlenku siarki wyniki modelowania wykazały występowanie 

wartości 4 max. ze stężeń 24-godzinnych w zakresie 4-37 μg/m
3
 (5-30 % normy) – rys.2.2.2. Najwyższe 

stężenia dobowe wskazane zostały w Przemyślu i Jarosławiu. 

Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki wynosiły 1,1-7,7 μg/m
3
, tj. 5,5-38,5 % poziomu 

dopuszczalnego w kryterium ochrony roślin (rys.2.2.3.). 

 

 

  
Rys.2.2.1. Rozkład wartości 25 maksimum ze stężeń 1-

godzinnych SO2 w obszarze przygranicznym w 2017 r. - wyniki 

modelowania [9] 

Rys.2.2.2. Rozkład wartości 4 maksimum ze stężeń dobowych 

SO2 w obszarze przygranicznym w 2017 r. – wyniki 

modelowania [9] 



Stan środowiska województwa podkarpackiego na obszarze przygranicznym z Ukrainą w 2017 roku 

9 

 

 

Rys.2.2.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w obszarze przygranicznym w 2017 r. - wyniki modelowania  [9] 

DWUTLENEK AZOTU, TLENKI AZOTU 

Stężenia dwutlenku azotu zmierzone na stacji automatycznej Przemyśl-Grunwaldzka 

utrzymywały się na niskim poziomie. Nie odnotowano przekroczeń normy średniorocznej i normy 1-

godzinnej. Maksymalne stężenie godzinowe wyniosło 130 μg/m
3
 (65 % normy). Średnie roczne stężenie 

dwutlenku azotu w Przemyślu wyniosło 13 μg/m
3
 (33 % normy). 

Wyniki modelowania nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego 

i stężenia średniorocznego.  

W zakresie stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu, wyniki modelowania wykazały występowanie 

wartości 19 max. w przedziale 31-98 μg/m
3
 (15-49 % normy) – rys.2.2.4. Najwyższe stężenia 

jednogodzinne wskazane zostały w Jarosławiu. 

Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu wynosiły 2,3-25,3 μg/m
3
, tj. 5,7-63,2 % poziomu 

dopuszczalnego (rys.2.2.5.). Najwyższe stężenia powyżej 50% normy wskazane zostały w Jarosławiu. 
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Rys.2.2.4. Rozkład wartości 19 max ze stężeń 1-godzinnych 

NO2 w obszarze przygranicznym w 2017 r. - wyniki 

modelowania [9] 

Rys.2.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych NO2 w obszarze 

przygranicznym w 2017 r. – wyniki modelowania [9] 

 

Stężenie średnioroczne tlenków azotu w Przemyślu wyniosło 18 µg/m
3
, co stanowi 60 % normy 

ustalonej w kryterium ochrony roślin. 

 

PYŁ ZAWIESZONY PM10 

Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM10 prowadzono na stanowiskach 

pomiarowych w Przemyślu i w Jarosławiu. Badania wykonywano z wykorzystaniem referencyjnej 

metodyki grawimetrycznej. Nie odnotowano przekroczeń normy średniorocznej. Stężenie średnioroczne 

pyłu PM10 w Przemyślu wyniosło 29 μg/m
3
 (73 % normy), natomiast w Jarosławiu 39 μg/m

3
 (98 % 

normy). 

W Jarosławiu odnotowano 72 przypadków stężenia dobowego PM10 przekraczającego 

dopuszczalną wartość 50 μg/m
3
, natomiast w Przemyślu 38 przypadków. Maksymalne wartości stężeń 

dobowych pyłu PM10 zanotowane na stacji pomiarowej w Jarosławiu wyniosły 51-284 μg/m
3
 (102-

568% normy), natomiast w Przemyślu wyniosły 55-165 μg/m
3
 (110-330 % normy). Przekroczenia 

normy dobowej pyłu PM10 występowały w okresie grzewczym, najwięcej ich zanotowano w styczniu 

i lutym. W miesiącach tych były bardzo niekorzystne warunki meteorologiczne, sprzyjające 

kumulowaniu się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. 

Wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10 na obszarze przygranicznym określone 

w modelowaniu zawierały się w przedziale 12,7-39,0 μg/m
3
 (32-98 % poziomu dopuszczalnego) – 

rys.2.2.6. Najwyższe stężenie średnioroczne pyłu PM10 wskazane zostało w Jarosławiu. 

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 µg/m
3
. Na obszarze 
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przygranicznym wartość 36 maksimum ze stężeń dobowych pyłu PM10 w 2017 r. przekroczyła 50 

µg/m
3
, co wskazuje, że dobowy poziom dopuszczalny pyłu PM10 nie został dotrzymany (rys.2.2.7.). 

  
Rys.2.2.6. Rozkład średniorocznych stężeń pyłu PM10 na 

obszarze przygranicznym w 2017 r. - wyniki modelowania [9] 

Rys.2.2.7. Wartość 36 max. ze stężeń dobowych pyłu PM10 na 

obszarze przygranicznym w 2017 r. – wyniki modelowania [9] 

 

PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 

Badania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 prowadzono na stacji 

automatycznej w Przemyślu. Średnie roczne stężenie wyniosło 26 μg/m
3
 (104 % normy). Maksymalne 

dobowe stężenie pyłu PM2,5 odnotowano na poziomie 142 μg/m
3
. W rocznej serii pomiarowej liczba 

dni ze stężeniem dobowym PM2,5 wyższym od 25 μg/m
3
 wyniosła 109. 

Wartości stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 na obszarze przygranicznym określone 

w modelowaniu zawierały się w przedziale 12-32 μg/m
3
 (48-128 % poziomu dopuszczalnego) – 

rys.2.2.8. Najwyższe stężenia średnioroczne pyłu PM2,5 wskazane zostały w Jarosławiu. 
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Rys.2.2.8. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w obszarze przygranicznym w 2017 r. - wyniki modelowania [9] 

 

BENZO(α)PIREN W PYLE PM10 

Badania zanieczyszczenia powietrza benzo(α)pirenem w pyle zawieszonym PM10 prowadzono 

na stanowiskach pomiarowych w Przemyślu i w Jarosławiu. Na obu stanowiskach stwierdzono 

przekroczenie wartości docelowej. Stężenie średnioroczne benzo(α)pirenu w Jarosławiu wyniosło 

5,7 ng/m
3
 (570 % poziomu docelowego), natomiast w Przemyślu wyniosło 3,9 ng/m

3
 (390 % poziomu 

docelowego). 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(α)pirenem wykazały występowanie na 

obszarze przygranicznym obszarów przekroczenia obowiązującego dla tego zanieczyszczenia poziomu 

docelowego.  

Wartości stężeń średniorocznych B(a)P określone w modelowaniu zawierały się w przedziale 

0,35-6,65 ng/m
3
 (35-665 % poziomu docelowego) – rys.2.2.9. Najwyższe stężenie średnioroczne B(a)P 

zlokalizowano w Jarosławiu.  
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Rys.2.2.9. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(α)pirenu w pyle PM10 w obszarze przygranicznym w 2017 r. - wyniki 

modelowania [9] 

 

METALE W PYLE PM10 

Stężenia metali w pyle zawieszonym PM10 (arsenu, kadmu, niklu, ołowiu) zmierzone na stacji 

w Przemyślu utrzymywały się na niskim poziomie. Stężenia średnioroczne metali wyniosły 

odpowiednio: arsen – 1,04 ng/m
3
 (17 % normy), kadm - 0,42 ng/m

3
 (8 % normy), nikiel – 1,23 ng/m

3
 

(6 % normy), ołów - 0,01 µg/m
3
 (2 % normy). 

 

BENZEN 

Badania zanieczyszczenia powietrza benzenem prowadzono na stacji automatycznej Przemyśl-

Grunwaldzka. Nie odnotowano przekroczeń normy średniorocznej. Średnie roczne stężenie benzenu 

wyniosło 1,3 μg/m
3
 (26 % normy). Maksymalne stężenie 1-godzinne wyniosło 22,4 μg/m

3
. Najwyższe 

stężenie dobowe benzenu w Przemyślu wystąpiło w lutym i wyniosło 11,4 μg/m
3
.  

 

ZANIECZYSZCZENIA WTÓRNE - OZON  

Pomiary stężeń ozonu w powietrzu atmosferycznym prowadzono na stacji automatycznej 

w Przemyślu. Stwierdzono wystąpienie 18 dni z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym kroczącym 

powyżej 120 µg/m
3
. Dopuszczona ilość dni ze stężeniem wyższym od 120 µg/m

3 
wynosi 25 na rok.  

 

Dotrzymanie poziomu docelowego ozonu w kryterium ochrony zdrowia określane jest na 

podstawie średniej z trzech lat. W Przemyślu obliczona średnia liczba dni z przekroczeniami ozonu z lat 

2015-2017 wyniosła 10,7. Poziom docelowy został dotrzymany.  
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Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego wykazały, że w 2017 r. liczba dni 

z przekroczeniem wartości docelowej na obszarze przygranicznym wyniosła od 6 do 12 (rys. 2.2.10.). 

Wyniki modelowania uśrednione dla trzech lat (2015-2017) nie wykazały przekroczenia 

dopuszczonej liczby dni z maksymalną 8-godzinną średnią kroczącą wyższą od 120 μg/m
3
. Liczba dni 

z przekroczeniem wartości docelowej za 3 lata na obszarze przygranicznym wyniosła od 8 do 20. 

Dla danych trzyletnich najwięcej dni z przekroczeniami poziomu docelowego w kryterium 

ochrony zdrowia (20 dni) zlokalizowano w powiecie bieszczadzkim (rys. 2.2.11.).  

  

  
Rys.2.2.10. Liczba dni z przekroczeniami wartości docelowej 

ozonu na obszarze przygranicznym w 2017 r. - wyniki 

modelowania [10] 

Rys.2.2.11. Średnia liczba dni z przekroczeniami wartości 

docelowej ozonu na obszarze przygranicznym za lata 2015-

2017 – wyniki modelowania [10] 

 

W kryterium ochrony roślin wyniki modelowania ozonu troposferycznego wykazały wartości 

AOT40 na obszarze przygranicznym w zakresie 10 521-15 769 μg/m
3
·h (rys. 2.2.12). Wartości AOT40 

uśrednione dla pięciu lat (2013-2017) wykazały wartości w przedziale od 9 372-15 204 μg/m
3
·h. 

Poziom docelowy został dotrzymany (rys. 2.2.13.). 
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Rys.2.2.12. AOT4 na obszarze przygranicznym w 2017 r.- 

wyniki modelowania [10] 

Rys.2.2.13. AOT40 na obszarze przygranicznym za lata 2013-

2017 – wyniki modelowania [10] 

 

 WODY POWIERZCHNIOWE 

3.1.  OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych realizowane są w ramach systemu Państwowego 

monitoringu środowiska. W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie zrealizował badania jakości wód 

powierzchniowych rzecznych zaplanowane w „Programie Państwowego monitoringu środowiska 

województwa podkarpackiego na lata 2016-2020”, zmienionym Aneksem Nr 2, w zakresie elementów 

biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych i chemicznych.  

Realizacja monitoringu wód powierzchniowych ma na celu m.in. pozyskanie informacji o stanie 

wód powierzchniowych na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami i oceny osiągnięcia celów 

środowiskowych przypisanych jednolitym częściom wód powierzchniowych (jcwp), czyli oddzielnym 

i znaczącym elementom wód powierzchniowych, takim jak: jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny; 

sztuczny zbiornik wodny; struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części; morskie wody 

wewnętrzne, wody przejściowe lub wody przybrzeżne. 

W 2017 r. badania monitoringowe wód na obszarze przygranicznym zostały wykonane w 17 

jednolitych częściach wód powierzchniowych, których zlewnie w całości lub w części znajdują się 

w granicach administracyjnych powiatów terenu przygranicznego. Badaniami objęto następujące cieki: 

San, Głęboki, Tyrawka, Wiar, Bonie, Żurawianka, Szkło, Łęg Rokietnicki, Lubaczówka, Brusienka, 

Strwiąż. 

Badania wód zostały zrealizowane w ramach czterech programów: monitoringu diagnostycznego, 

monitoringu operacyjnego, monitoringu badawczego i monitoringu obszarów chronionych. Zakres  

i częstotliwość badań wykonanych w poszczególnych rodzajach monitoringu były zróżnicowane i dla 
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każdego programu zostały ustalone w oparciu o zapisy rozporządzenia w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2016).  

Monitoring diagnostyczny obejmuje szeroki zakres wskaźników biologicznych, 

fizykochemicznych i chemicznych (w tym substancji priorytetowych w wodzie, florze i faunie) i jest 

realizowany w jednolitych częściach wód nie rzadziej niż co 6 lat. Monitoring operacyjny prowadzony 

jest przede wszystkim na wodach zidentyfikowanych jako zagrożone nieosiągnięciem określonych dla 

nich celów środowiskowych. Podstawowy zakres badań obejmuje wskaźniki biologiczne 

i fizykochemiczne i powtarzany jest co 3 lata. Dodatkowo do badań włączane są wskaźniki z grupy 

specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych i wskaźniki chemiczne (w tym 

substancje priorytetowe), charakteryzujące zanieczyszczenia odprowadzane do zlewni, w której leży 

badana część wód i te, których obecność w wodach potwierdziły wyniki monitoringu diagnostycznego. 

Monitoring badawczy prowadzony jest w celu zebrania lub uzupełnienia dodatkowych informacji 

o stanie wód. 

W 2017 r. program monitoringu diagnostycznego na potrzeby oceny stanu wód został 

zrealizowany w 11 punktach pomiarowo-kontrolnych reprezentatywnych dla 10 naturalnych i 1 silnie 

zmienionej części wód powierzchniowych rzecznych. Program monitoringu operacyjnego został 

zrealizowany w 16 punktach pomiarowo-kontrolnych reprezentatywnych dla 15 naturalnych i 1 silnie 

zmienionej części wód powierzchniowych rzecznych. W 3 punktach pomiarowo-kontrolnych program 

monitoringu operacyjnego został zrealizowany tylko w zakresie wskaźników chemicznych 

charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

W 2 jednolitych częściach wód rzecznych, obejmujących zlewnie rzek granicznych Wisznia i Szkło, 

został zrealizowany program monitoringu badawczego granicznego, ustalony w ramach 

międzynarodowej współpracy polsko-ukraińskiej na rzekach granicznych. 

Program monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych został zrealizowany w 13 jednolitych 

częściach wód powierzchniowych rzecznych. Ocena eutrofizacji wód powierzchniowych w Polsce 

zostanie sporządzona w 2020 r. 

Wyniki badań uzyskane na podstawie prowadzonego w 2017 r. monitoringu pozwoliły na 

sporządzenie klasyfikacji elementów jakości wód, stanu i potencjału ekologicznego, stanu chemicznego 

oraz na ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Ocenę przeprowadzono na podstawie 

rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2016) i wytycznych GIOŚ dla 

wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska do przeprowadzenia oceny stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych (2018). 

W 2017 r. odstąpiono od stosowania zasady dziedziczenia wyników klasyfikacji wskaźników 

jakości, czyli uwzględniania w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i klasyfikacji stanu 

chemicznego wyników klasyfikacji poszczególnych wskaźników z lat ubiegłych.  

Przeprowadzono kolejno klasyfikację poszczególnych elementów jakości wód powierzchniowych 

(elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych, chemicznych), klasyfikację 

stanu i potencjału ekologicznego, klasyfikację stanu chemicznego oraz ocenę stanu badanych 

jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych. Wyniki klasyfikacji i ocen stanu wód zawiera 

tab.3.1.1.  

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych (potencjał ekologiczny 

w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych) został określony na podstawie badań elementów 

biologicznych, które charakteryzują występowanie w wodach różnych zespołów organizmów oraz 

wspierających elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych.  

W 2017 r. elementy biologiczne zostały zbadane w 14 jednolitych częściach wód 

powierzchniowych rzecznych objętych tylko monitoringiem diagnostycznym lub monitoringiem 
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diagnostycznym i operacyjnym. Klasyfikacją objęto następujące elementy biologiczne: fitobentos, 

makrofity i makrobezkręgowce bentosowe. W 11 jcwp w klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego 

zostały uwzględnione wyniki badań ichtiofauny wykonanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego 

w Olsztynie. W jcwp objętych tylko programem monitoringu operacyjnego, głównym badanym 

elementem biologicznym był fitobentos. We wszystkich 14 jcwp elementy biologiczne osiągnęły stan 

niższy niż dobry (III, IV klasa). W 5 jcwp o klasie stanu ekologicznego elementów biologicznych 

decydowała ichtiofauna.  

Do elementów hydromorfologicznych zalicza się elementy środowiska, które wpływają na 

charakter siedlisk występujących w rzekach i stopień ich przekształcenia takie, jak m.in.: reżim 

hydrologiczny wód, ciągłość rzeki oraz charakter podłoża. Sposób klasyfikacji wskaźników 

hydromorfologicznych w wodach płynących w 2017 r. uległ istotnej zmianie w stosunku do lat 

poprzednich. Metoda oceny rzek oparta została na Hydromorfologicznym Indeksie Rzecznym (HIR). 

Metoda ta została opracowana w 2016 r. na potrzeby badań wskaźników związanych z hydromorfologią 

cieków, używanych w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego jcwp rzecznych. W oparciu o wyniki 

obserwacji przeprowadzonych w 14 jcwp, elementom hydromorfologicznym w 11 jcwp nadano I klasę 

stanu lub potencjału ekologicznego i w 3 jcwp elementy hydromorfologiczne zaklasyfikowano do II 

klasy stanu ekologicznego. 

Do elementów fizykochemicznych (gr.3.1.-3.5.) zalicza się wskaźniki charakteryzujące stan 

fizyczny wód, warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje 

biogenne. Odrębną grupę stanowią wskaźniki z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji 

specyficznych (gr.3.6.).  

Od 2016 r. nastąpiły znaczące zmiany w sposobie klasyfikacji fizykochemicznych elementów 

jakości wód powierzchniowych z gr. 3.1.-3.5, według których kontynuowano klasyfikację jcwp 

w 2017 r. Dotychczasowy system jednolitych wartości granicznych klas dla wszystkich wód płynących 

został zastąpiony nowym, w którym każdy typ ma własny zestaw wartości granicznych klas. 

W przeważającej większości jcwp spowodowało to zaostrzenie kryteriów klasyfikacji i klasyfikacja 

elementów fizykochemicznych w wielu przypadkach obniżyła się w stosunku do poprzednich lat mimo 

braku rzeczywistej zmiany w mierzonych stężeniach substancji zanieczyszczających. 

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych (gr.3.1.-3.5.) w ocenianych jednolitych częściach 

wód rzecznych wykazała dobry stan lub potencjał ekologiczny (II klasa) w 7 jednolitych częściach wód. 

Wymagania II klasy stanu ekologicznego nie zostały spełnione w 7 jcwp.  

Zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne badane są obligatoryjnie w ramach monitoringu 

diagnostycznego. Zakres programu monitoringu operacyjnego uzupełniany jest o wskaźniki 

charakteryzujące te zanieczyszczenia wówczas, gdy są odprowadzane w zlewni jcwp lub jeśli wyniki 

monitoringu diagnostycznego wskazały, że występują w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia. 

Klasyfikacji tej grupy zanieczyszczeń dokonano w 12 jednolitych częściach wód powierzchniowych 

rzecznych. Nie stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnej dla dobrego stanu ekologicznego.  

Stan ekologiczny jednolitej części wód klasyfikuje się nadając jej jedną z pięciu klas jakości: 

I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby, 

V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny potencjał, 

II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły 

potencjał ekologiczny.  

 

Na obszarze przygranicznym we wszystkich badanych punktach stwierdzono stan/potencjał 

ekologiczny niższy niż dobry (umiarkowany lub słaby). 

W 2017 r. wykonano klasyfikację stanu chemicznego w 15 jednolitych częściach wód 

powierzchniowych rzecznych w oparciu o wyniki badań substancji priorytetowych i innych substancji 

zanieczyszczających w wodzie, uzyskanych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego. 
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W 4 jcwp objętych monitoringiem diagnostycznym, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska zostały wykonane badania substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej, dla 

których określone zostały środowiskowe normy jakości w biocie. Wyniki badań włączone zostały do 

klasyfikacji stanu chemicznego i oceny stanu jcwp. Substancje badane w biocie to: bromowane 

difenyloetery, heksachlorobenzen, heksachlorobutadien, rtęć i jej związki, dikofol, kwas 

perfluorooktanosulfonowy i jego pochodne (PFOS), dioksyny i związki dioksynopodobne, 

heksabromocyklododekan (HBCDD), heptachlor i epoksyd heptachloru, fluoranten, benzo(a)piren. 

Dobry stan chemiczny stwierdzono w 3 jcwp natomiast w 12 jcwp stan chemiczny został 

określony jako poniżej dobrego. 

Ocena stanu polega na porównaniu wyników klasyfikacji stanu lub potencjału ekologicznego oraz 

stanu chemicznego, określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych. 

Zły stan wód został określony we wszystkich ocenianych 14 jednolitych częściach wód 

powierzchniowych rzecznych. W 3 jcwp objętych monitoringiem operacyjnym tylko w zakresie 

wskaźników chemicznych, nie dokonano oceny stanu wód ze względu na brak klasyfikacji stanu 

ekologicznego przy jednoczesnym dobrym stanie chemicznym wód. 
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Tab.3.1.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych rzecznych na obszarze przygranicznym w 2017 r. [8] 
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Region wodny Górnej Wisły 

Zlewnia 221.San do Osławy 

1 
San do Wołosatego 

PLRW200012221149 

San - Procisne 

PL01S1601_3267 
12 NAT MD, MDna   I II  II  III III I II II 

umiarkowany 

stan  ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

2 
Głęboki 

PLRW2000122211789 

Głęboki - Sękowiec 

PL01S1601_3967 
12 NAT 

MD, MDna, MO, 

MOna, MOEU 
 I I  I  III III I II II 

umiarkowany 

stan ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

3 
San od Wołosatego do zbiornika Solina  

PLRW200014221199 

San - Rajskie 

PL01S1601_1905 
14 NAT 

MD, MDna, MO, 

MOna, MOEU 
  I II  I  III III I >II II 

umiarkowany 

stan ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

Zlewnia 223.San od Osławy do Wiaru 

4 
Tyrawka  

PLRW2000122233299 

Tyrawka - Tyrawa Solna  

PL01S1601_1914 
12 NAT 

MD, MDna, MO, 

MOna, MOEU 
  III II  I  III III I >II II 

umiarkowany 

stan ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

5 
San od Tyrawki do Olszanki 

PLRW20001522379 

San - Krasice 

PL01S1601_2236 
15 NAT 

MD, MDna, MO, 

MOna, MOEU 
  I  

 
III  II III I II II 

umiarkowany 

stan ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

6 
San od Olszanki do Wiaru 

PLRW200015223999 

San - Ostrów 

PL01S1601_1916 
15 NAT 

MD, MDna, MO, 

MOna, MOEU 
  III   IV  II IV I II II 

słaby 

stan ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

Zlewnia 224.Wiar 

7 
Wiar do Sopotnika 

PLRW20001222452 

Wiar - Makowa 

PL01S1601_3451 
12 NAT 

MD, MDna, MO, 

MOna, MOEU 
 II III  II  IV IV I >II II 

słaby 

stan ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

8 
Wiar od Sopotnika do granicy państwa  

PLRW20009224571 

Wiar - Sierakośce 

PL01S1601_1918 
9 NAT 

MD, MDna, MO, 

MOna,MOEU 
  II IV  II  IV IV I II II 

słaby 

stan ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

9 
Bonie  

PLRW20006224989 

Bonie - Nehrybka 

PL01S1601_3245 
6 NAT MO              dobry  

10 
Wiar od granicy państwa do ujścia  

PLRW2000922499 

Wiar - Przemyśl 

PL01S1601_1920 
9 NAT MO, MOEU   II IV  III  II IV II >II II 

słaby 

stan ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

Zlewnia 225.San od Wiaru do Wisłoka 

11 
Żurawica 

PLRW20001622512 

Żurawianka – Bolestraszyce 

PL01S1601_3675 
16 NAT MO             dobry  

12 
San od Wiaru do Huczek 

PLRW200019225131 

San - Hureczko 

PL01S1601_3307 
19 SZCW 

MD, MDna, MO, 

MOna, MOEU 
  I III  III  II III I II II 

umiarkowany 

potencjał ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

13 
Szkło od granicy państwa do ujścia 

PLRW200019225499 

Szkło - Węgry 

PL01S1601_1947 
19 NAT MO              dobry  

14 
Łęg Rokietnicki 

PLRW200016225529 

Łęg Rokietnicki - Ostrów 

PL01S1601_3661 
16 NAT MO, MOEU   IV      IV II >II  

słaby 

stan ekologiczny 
 zły 

15 

Lubaczówka od granicy państwa z 

Sołotwą od Glinianki do Łukawca 

PLRW200019225659 

Lubaczówka - Szczutków 

PL01S1601_1948 
19 NAT 

MD, MDna, MO, 

MOna, MOEU 
 II III  III   III I >II II 

umiarkowany 

stan ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 

Zlewnia 228.Tanew 

16 
Brusienka  

PLRW200016228249 

Brusienka - Niemstów  

PL01S1601_3269 
16 NAT MO, MOEU  III      III II II  

umiarkowany 

stan ekologiczny 
 zły 

Region wodny Dniestru 

Zlewnia 76.Strwiąż 

17 
Strwiąż do granicy państwa 

PLRW9000127691 

Strwiąż - Krościenko 

PL03S1601_0001 
12 NAT 

MD, MDna, MO, 

MOna, MOEU 
 II II  II  III III I >II II 

umiarkowany 

stan ekologiczny 

poniżej 

dobrego 
zły 
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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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3.2.  OCENA JAKOŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH WISZNI I SZKŁA 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie kontynuował badania jakości wód 

rzek granicznych Wiszni i Szkła w ramach międzynarodowej współpracy polsko-ukraińskiej na 

wodach granicznych. Rzeki Wisznia i Szkło mają źródła na terytorium Ukrainy u podnóża Roztocza 

Wschodniego, a ujście do rzeki San po stronie polskiej.  

Badania monitoringowe prowadzono z częstotliwością jeden raz w miesiącu, w punktach 

pomiarowo-kontrolnych usytuowanych w strefie przygranicznej: na rzece Wisznia w miejscowości 

Gaje i na rzece Szkło w miejscowości Budzyń. 

Program badawczy, zgodnie z ustaleniami Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych, 

obejmował 10 wskaźników fizykochemicznych: BZT5, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany, 

zawiesinę ogólną, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, fosforany. 

Ocenę jakości wód rzek granicznych wykonano poprzez porównanie stężeń średniorocznych 

badanych wskaźników z ustalonymi poziomami rekomendowanymi, przyjętymi w projekcie 

pilotażowym dla rzeki Bug, realizowanym ze środków Programu Współpracy Przygranicznej TACIS 

CBC 2004-2006. W przypadku gdy wartości wskaźników znajdowały się poniżej granicy 

oznaczalności, w celu obliczenia średnich wartości, wyniki pomiaru przyjęto na poziomie oznaczonej 

wartości danej granicy oznaczalności. 

W rzece Wisznia obliczone stężenia średnioroczne badanych wskaźników nie przekroczyły 

poziomów rekomendowanych.  

Prowadzone badania wykazały pojedyncze przekroczenia w zakresie wskaźników: BZT5, 

zawiesina ogólna, azot azotynowy. Ponadnormatywne stężenie biochemicznego zapotrzebowania 

tlenu BZT5 zanotowano w czerwcu, które wyniosło 5,5 mgO2/l, co stanowi 83% przekroczenie 

poziomu rekomendowanego. Obliczone stężenie średnioroczne wyniosło 2,0 mg O2/l. Przekroczenie 

zawiesiny ogólnej wystąpiło w lutym (168%) i grudniu (32%). Obliczone stężenie średnioroczne 

wyniosło 15,8 mg/l. Ponadnormatywne stężenia azotu azotynowego zanotowano w miesiącach: luty, 

maj, lipiec, sierpień, wrzesień, grudzień. Stężenia azotu azotynowego w tych miesiącach kształtowały 

się od 0,0208 mgN-NO2/l do 0,0429 mgN-NO2/l, co stanowiło przekroczenie poziomów 

rekomendowanych od 4% do 114%. Obliczone stężenie średnioroczne wyniosło 0,0199 mgN-NO2/l.  

W wodach rzeki Szkło obliczone stężenia średnioroczne przekroczyły poziomy 

rekomendowane w zakresie wskaźników: siarczany, azot azotynowy. 

Wysokie wartości siarczanów występowały we wszystkich miesiącach roku. Stężenia 

siarczanów kształtowały się od 200 do 410 mgSO4/l, co stanowiło przekroczenie poziomów 

rekomendowanych od 33 % do 173 % (rys.3.2.1). Obliczone stężenie średnioroczne wyniosło 353 

mgSO4/l, co stanowi 135 % przekroczenie poziomu rekomendowanego. Ponadnormatywne stężenia 

azotu azotynowego zanotowano w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, październik. Stężenia azotu 

azotynowego w tych miesiącach kształtowały się od 0,0258 mgN-NO2/l do 0,0628 mgN-NO2/l, co 

stanowiło przekroczenie poziomów rekomendowanych od 29 % do 214 % (rys.3.2.2). Obliczone 

stężenie średnioroczne wyniosło 0,0252 mgN-NO2/l, co stanowi 26 % przekroczenie poziomu 

rekomendowanego. 

Ponadto w ciągu roku stwierdzono pojedyncze przekroczenie poziomu rekomendowanego dla 

biochemicznego zapotrzebowania tlenu BZT5. Przekroczenie zanotowano we wrześniu (43%). 

Obliczone stężenie średnioroczne wyniosło 2,2 mgO2/l. 
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Rys. 3.2.1. Stężenia siarczanów w poszczególnych miesiącach roku, w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2017 r. [8] 
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Rys. 3.2.2. Stężenia azotu azotynowego w poszczególnych miesiącach roku, w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 

2017 r. [8] 
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Tab.3.2.1.Zestawienie średniorocznych wyników badań wód granicznych rzeki Wisznia i Szkło w 2017 r. [4], [8] 

Lp. 
Wskaźnik 

zanieczyszczenia 
Jednostka 

Poziom  

rekomendowany 

Rzeka Wisznia 

ppk Wisznia - Gaje 

km 8,5* 

Rzeka Szkło 

ppk Szkło - Budzyń 

km 37,7* 

1. BZT5 mgO2/l 3 2,0 2,2 

2. Tlen rozpuszczony mgO2/l ≥6,0 9,0 9,5 

3. Chlorki mgCl/l 200 18,7 18,8 

4. Siarczany mgSO4/l 150 59 353 

5. Zawiesina ogólna mg/l 25 15,8 9,4 

6. Azot amonowy mgN-NH4/l 1 0,158 0,252 

7. Azot azotanowy mgN-NO3/l 5 1,0 0,80 

8. Azot azotynowy mgN-NO2/l 0,02 0,0199 0,0252 

9. Azot ogólny mgN/l 5 2,01 1,80 

10. Fosforany mgPO4/l 0,2 0,044 0,035 

*kilometraż wyznaczony na podstawie Mapy Podziału Hydrograficznego Polski w skali 1:10 000 - warstwa tematyczna GIS 

(plik formatu shp.), Warszawa 2010. 

 Przekroczenie poziomu rekomendowanego 

  

 

W ramach dwustronnej współpracy polsko-ukraińskiej na wodach granicznych przekazywane są 

m.in. wyniki badań wód rzek granicznych. W dalszej części rozdziału dokonano porównania wyników 

badań wód rzek Wisznia i Szkło przeprowadzonych po stronie polskiej w punktach pomiarowo-

kontrolnych Wisznia – Gaje i Szkło – Budzyń i po stronie ukraińskiej w punktach pomiarowo-

kontrolnych Вишня – Чернево (km 37,0) i Шкло – Краковець (km 66,0). Z uwagi na różne 

metodyki badawcze w Polsce i na Ukrainie przeprowadzoną analizę porównawczą należy potraktować 

jedynie poglądowo. 
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Rys. 3.2.5. Stężenia BZT5 w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2017 r. [4] 
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Rys. 3.2.6. Stężenia tlenu rozpuszczonego w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2017 r. [4] 

 

 

Rys. 3.2.7. Stężenia chlorków w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2017 r. [4] 
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Rys. 3.2.8. Stężenia siarczanów w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2017 r. [4] 

 

 

Rys. 3.2.9. Stężenia zawiesiny w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2017 r.  [4] 
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Rys. 3.2.10. Stężenia azotu amonowego w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2017 r.  [4] 

 

Rys. 3.2.11. Stężenia azotu azotanowego w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2017 r.  [4] 
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Rys. 3.2.12. Stężenia azotu azotynowego w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2017 r.  [4] 

 

 

Rys. 3.2.13. Stężenia fosforanów w wodach rzek granicznych Wiszni i Szkła, 2017 r. [4] 

 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że wody rzeki Wisznia nie spełniały 

wymogów określonych dla poziomów rekomendowanych w zakresie wskaźników: BZT5, zawiesina, 

azot azotynowy i fosforany.  

Stężenia BZT5, azotu azotanowego i azotu azotynowego w wodach rzeki Wisznia były wyższe 

po stronie ukraińskiej w trzech kwartału roku (rys.3.2.5., 3.2.11., 3.2.12.). Zanotowano dobre 

natlenienie wód rzeki Wisznia, ze wskazaniem na wyższe stężenia w ppk Gaje w trzech kwartału roku 
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(rys.3.2.6.). Stężenia chlorków, azotu amonowego i fosforanów w wodach rzeki Wisznia były wyższe 

po stronie ukraińskiej we wszystkich kwartałach roku (rys. 3.2.7., 3.2.10, 3.2.13.). W obu punktach 

pomiarowo-kontrolnych stężenia siarczanów kształtowały się na podobnym poziomie (rys.3.2.8.). 

Wyższe stężenia zawiesiny w wodach Wiszni zanotowano po stronie polskiej w dwóch kwartałach 

roku (rys.3.2.9.).  

Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że wody rzeki Szkło nie spełniały 

wymogów określonych dla poziomów rekomendowanych w zakresie wskaźników: BZT5, siarczany, 

azot azotynowy.  

Stężenia BZT5 w wodach rzeki Szkło były wyższe po stronie ukraińskiej niż po stronie polskiej, 

w pierwszym i czwartym kwartale roku (rys.3.2.5.). Zanotowano dobre natlenienie wód rzeki Szkło 

(rys.3.2.6.). W obu punktach pomiarowo-kontrolnych stężenia chlorków kształtowały się na 

podobnym poziomie (rys.3.2.7.). Stężenia siarczanów w wodach rzeki Szkło były dużo wyższe po 

stronie ukraińskiej. Zarówno w ppk Budzyń i ppk Краковець odnotowano przekroczenia progowych 

poziomów rekomendowanych w zakresie siarczanów (rys.3.2.8.). Wyższe stężenia zawiesiny 

w wodach Szkła zanotowano po stronie polskiej (rys.3.2.9.). Stężenia azotu amonowego były wyższe 

po stronie ukraińskiej w trzech kwartału roku (rys.3.2.10.). Wyższe stężenia azotu azotanowego 

w wodach Szkła zanotowano po stronie polskiej w trzech kwartałach roku (rys.3.2.11.). W obu 

punktach pomiarowo-kontrolnych stężenia azotu azotynowego kształtowały się na podobnym 

poziomie (rys.3.2.12.). Stężenia fosforanów w wodach rzeki Szkło były wyższe po stronie ukraińskiej 

(rys.3.2.13.). 

4.  POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) pole elektromagnetyczne to pole 

elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku i obserwacji zmian dokonuje 

się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Badania poziomów pól elektromagnetycznych polegają na pomiarach natężenia składowej 

elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości o wartościach od 3 MHz do 3000 

MHz. Punkty pomiarowe, w których wykonuje się badania poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku, lokalizowane są w miejscach dostępnych dla ludności na trzech kategoriach obszarów: 

 w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., 

 w pozostałych miastach, 

 na terenach wiejskich. 

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie 

rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Wartość dopuszczalna składowej 

elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz 

do 300 GHz wynosi 7 [V/m]. 

W 2017 r. badania poziomów pól elektromagnetycznych w obszarze przygranicznym 

województwa podkarpackiego przeprowadzono w 9 punktach pomiarowych, zlokalizowanych 

w następujących miejscowościach: Przemyśl (osiedle Śródmieście, osiedle Zasanie, osiedle 

Bakończyce), Jarosław (ulica Opolska, osiedle Kolonia Oficerska), Lubaczów (osiedle Jagiellonów), 

Lutowiska, Jodłówka i Stary Dzików. 

Na podstawie analizy wyników pomiarów uzyskanych w 2017 r. na obszarze przygranicznym 

nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. 
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Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych zarejestrowano w następujących 

miejscowościach: 

 Lubaczów, ul. Jagiellonów 8 (0,98 [V/m] +/- 0,33 [V/m]), 

 Jarosław, ul. Opolska 12 (0,61 [V/m] +/- 0,21 [V/m]), 

 Przemyśl, ul. Rynek (0,43 [V/m] +/- 0,15 [V/m]). 

Na pozostałych obszarach poziomy pól elektromagnetycznych były niższe od wartości 0,4 

V/m, czyli poniżej dolnego progu czułości sondy pomiarowej. 
 

Tab.4.1 Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów 

pól elektromagnetycznych, obszar przygraniczny 2017 r. [8] 

Lp. 
Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Współrzędne 

geograficzne punktu 

pomiarowego 

Data 

wykonania 

pomiarów 

Średnia arytmetyczna 

zmierzonych 

wartości 

skutecznych 

natężeń pól 

elektrycznych 

promieniowania 

elektromagnetycznego 

[V/m] 

Wartość 

niepewności 

pomiarów 

[V/m] długość szerokość 

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

1.  
m. Przemyśl – osiedle 

Śródmieście, ul. Rynek, 
22.768861 49.782139 16.11.2017 0,43 0,15 

2. 
m. Przemyśl, osiedle Zasanie, 

ul. Glazera 19 
22.757556 49.788028 16.11.2017 0* ** 

3. 

m. Przemyśl - osiedle 

Bakończyce, ul. Żołn. Armii 
Wojska Polskiego 1 

22.790972 49.772583 17.11.2017 0* ** 

Pozostałe miasta
 

4. m. Jarosław, ul. Opolska 12 22.681667 50.018417 1.12.2017 0,61 0,21 

5. 
m. Jarosław, osiedle Kolonia 

Oficerska, ul. Traugutta 37 
22.672806 50.004694 1.12.2017 0* ** 

6. 
m. Lubaczów, osiedle 

Jagiellonów, ul. Jagiellonów 8 
23.118583 50.155389 31.08.2017 0,98 0,33 

Tereny wiejskie 

7. Lutowiska, Lutowiska 14 22.69525 49.251 11.09.2017 0* ** 

8. 
Jodłówka, Jodłówka 222 

22.466889 49.8945 30.11.2017 0* ** 

9. Stary Dzików, ul. Kościuszki 22.935917 50.24025 2.10.2017 0* ** 

*Wartości zmierzone poniżej dolnego progu oznaczalności sondy (<0,4 [V/m] - zapisane jako 0). 

**W przypadku wyników o wartościach poniżej wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej, wartości niepewności nie oblicza 

się. 
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Rys. 4.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól 
elektromagnetycznych, obszar przygraniczny 2017 r. [2], [4], [8] 

5. HAŁAS KOMUNIKACYJNY 

Według ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) oceny stanu akustycznego środowiska 

i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.  

Podstawę prawną oceny hałasu w środowisku stanowi rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2007). 

W 2017 r. w obszarze przygranicznym województwa podkarpackiego pomiary natężenia hałasu 

drogowego wykonano w miejscowości Horyniec – Zdrój, w 2 punktach pomiarowych. Zakres 

pomiarów obejmował: 1 punkt pomiarów poziomów długookresowych LDWN i LN (ul. Jana III 

Sobieskiego) oraz 1 punkt pomiarów równoważnego poziomu hałasu LAeqD i LAeqN (ul. Zdrojowa). Nie 

stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji 

spełnianej przez teren. Długookresowy średni poziomu dźwięku LDWN osiągnął wartość 54,6 dB, zaś 

LN 44,6 dB. Równoważny poziom hałasu w porze dnia LAeqD wyniósł 55,5 dB, natomiast w porze nocy 

LAeqN 46,4 dB.  
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Tab. 5.1. Hałas drogowy – długookresowy średni poziom dźwięku, Horyniec Zdrój, 2017 r. [8], [19] 
 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 

poziom 

LDWN 

Wynik  

pomiaru 

LDWN 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LN 

Wynik 

pomiaru 

LN 

Wielkość 

przekroczenia 

[dB] 

ul. Jana III Sobieskiego 68 54,6 0,0 59 44,6 0,0 

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem po ry dnia (rozumianej jako przedział czasu 

od godz. 6.00 do godz.18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz.18.00 do godz.22.00) oraz pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22 do 
godz.6.00) 

LN - długookresowy średni poziom dźwięku wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00) 

 

Tab. 5.2. Hałas drogowy – równoważny poziom dźwięku, Horyniec Zdrój, 2017 r. [8], [19] 

Nazwa ulicy 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik  

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[dB] 

ul. Zdrojowa  61 55,5 0,0 56 46,4 0,0 

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) 

6. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Odpady komunalne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach (2012), są to odpady 

powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 

odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 

w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami 

komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła  

w sposób znaczący ich właściwości. 

Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na obszarze przygranicznym są 

gospodarstwa domowe, obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności publicznej. 

Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze przygranicznym, 

prezentowane w niniejszym rozdziale, zostały opracowane na podstawie sprawozdań z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2017 r., sporządzonych przez wójtów, 

burmistrzów miast i prezydenta miasta przekazanych do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka 

Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 30.05.2018 r.). 

W 2017 r. na obszarze przygranicznym odebrano i zebrano ogółem 75 798,513 Mg odpadów 

komunalnych. W stosunku do roku 2016 ilość tych odpadów zwiększyła się o 3713,218 Mg. W całym 

strumieniu odpadów komunalnych dominowały odpady zmieszane (niesegregowane) - 61 776,432 

Mg, stanowiące 81,5% masy ogółu – rys.6.1 i 6.2. 

Najwięcej odpadów komunalnych zebrano i odebrano z terenu powiatu jarosławskiego (37,6 %) 

i powiatu grodzkiego Przemyśl (26,4 %). 

Selektywnie zebrano 14 022,081 Mg odpadów. W stosunku do roku 2016 ilość tych odpadów 

zwiększyła się o 2737,813 Mg. Największy udział w ilości odpadów wysegregowanych stanowiły: 

odpady szkła (24,0%), odpady wielkogabarytowe (23,2%), odpady tworzyw sztucznych (20,9%), 

odpady papieru i tektury (7,3%), bioodpady (6,7%). 

Na obszarze przygranicznym funkcjonowało 25 punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK), w których zebrano 1893,539 Mg odpadów. 

Gminy zostały zobowiązane do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 

oraz zwiększenia poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. 
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W 2017 r. na obszarze przygranicznym: 1 gmina nie osiągnęła wymaganego 20% poziomu 

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

wszystkie gminy osiągnęły wymagany 45% poziom ograniczania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, 2 gminy nie osiągnęły wymaganego 45% 

poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami: odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. Nie osiągnięcie określonych poziomów recyklingu odpadów 

budowlanych było związane z brakiem przekazania tego rodzaju odpadów przez mieszkańców.  

 

Rys.6.1. Ilość odpadów komunalnych z terenu powiatów obszaru przygranicznego, 2017 r. [5] 
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Rys.6.2. Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych na obszarze przygranicznym w 2017 r. w 

podziale na gminy [2], [5] 

W 2017 r. na obszarze przygranicznym funkcjonowało cztery składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne (w miejscowościach: Futory, Młyny, Narol, Przemyśl), na których 

zdeponowano 38 785,86 Mg odpadów. 

7.  TRANSGRANICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW 

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie transgranicznego przemieszczania 

odpadów (TPO) realizowane są poprzez wykonywanie kontroli: 

 typowych, podczas których dokonuje się sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania 

instalacji przetwarzających i wytwarzających odpady, do których są przywożone, lub 

z których są wywożone odpady w ramach transgranicznego przemieszczania odpadów; 

 innych niż typowe, polegających na przeprowadzeniu oceny towaru pod kątem kwalifikacji 

towaru do kategorii odpadu. Kontrole polegające na ocenie towarów wykonywane są 

w ramach współdziałania ze Służbą Celną i Strażą Graniczną oraz z Inspekcją Transportu 

Drogowego. 

 

 

Na podstawie ustaleń kontroli wydawane są zarządzenia pokontrolne, opinie dla GIOŚ 

i Organów Celnych lub Straży Granicznej lub wszczynane postępowania administracyjne dotyczące 

wymierzania kar pieniężnych.  
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Na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 8 przejść granicznych z Ukrainą: 

4 drogowe (Korczowa-Krakowiec, Medyka-Szeginie, Krościenko-Smolnica, Budomierz-Hruszew), 

2 kolejowe (Przemyśl (Medyka)-Mościska, Werchrata-Rawa Ruska), 2 lotnicze (Rzeszów-Jasionka, 

Mielec (to dodatkowe przejście graniczne ustalone na okres do dnia 31 grudnia 2018 r. na podstawie 

rozporządzenia w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych (2016))) – rys.7.1. 

Międzynarodowe przemieszczanie odpadów, z wyłączeniem przemieszczania odpadów wewnątrz Unii 

Europejskiej, jest realizowane przez wyznaczone przejścia graniczne. W województwie podkarpackim 

zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wykazu przejść granicznych, którymi realizowane jest 

międzynarodowe przemieszczanie odpadów (2008) przewóz odpadów realizowany jest przez drogowe 

przejście graniczne w Korczowej, kolejowe przejście graniczne w Przemyślu (Medyce) oraz lotnicze 

przejście graniczne w Rzeszowie-Jasionce. 

Zagadnienia związane z międzynarodowym obrotem odpadami reguluje ustawa 

o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (2007), która szczegółowo określa postępowanie 

i organy właściwe do wykonywania zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów, 

wynikających z rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów (2006). 

Zasady współpracy pomiędzy służbami zaangażowanymi w kontrole międzynarodowego 

przemieszczania odpadów tj. Służbą Celną, Strażą Graniczną oraz Inspekcją Transportu Drogowego 

uregulowane są następującymi porozumieniami: 

 pomiędzy Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, Dyrektorem Izby Celnej 

w Przemyślu oraz Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Nr 59/POR/15 zawarte w dniu 11 grudnia 2015 r., 

 pomiędzy Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska a Podkarpackim 

Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego o współdziałaniu Inspekcji Ochrony 

Środowiska i Inspekcji Transportu Drogowego zawarte w dniu 29 lutego 2008 r. 

Kontrole na wyznaczonych przejściach granicznych realizowane są przez Straż Graniczną i Służbę 

Celną. Na wniosek tych organów, upoważnieni pracownicy WIOŚ dokonują oceny towarów 

mogących stanowić odpady oraz określają rodzaj dokumentów wymaganych przy transportach 

w ruchu międzynarodowym. Ocena odbywa się w oparciu o analizę przedstawionych dokumentów 

i oględziny towaru. Każdorazowo w czasie kontroli sporządzany jest protokół kontroli. 

W roku 2017 o dokonanie oceny towarów występowała w 55 przypadkach Służba Celna 

i w 15 przypadkach Straż Graniczna. 

Po dokonaniu oględzin oraz analizie przedstawionych dokumentów inspektorzy WIOŚ określali 

m. in. czy kontrolowany towar spełnia definicję odpadu. W 44 przypadkach uznano przedstawione do 

oceny towary za odpady (tab.7.1.). W przypadku 42 wniosków ocena dotyczyła uszkodzonych 

pojazdów i używanych części samochodowych. W 27 przypadkach uznano uszkodzone pojazdy lub 

części samochodowe za odpady. 

W 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie w odpowiedzi na wnioski Urzędów Celnych i Straży Granicznej 

w sprawie oceny towarów mogących stanowić odpady oraz określenia rodzaju dokumentów 

wymaganych przy międzynarodowym obrocie odpadami wydał łącznie 70 opinii, w tym 45 opinii bez 

oględzin towaru tylko w oparciu o przesłaną dokumentację. 
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Rys. 7.1. Rozmieszczenie przejść granicznych; województwo podkarpackie 2017 r. [1], [2], [3], [4], 

[17], [18] 

  

Rys.7.2. Transgraniczne przemieszczanie odpadów - 
kontrola służb celnych z udziałem przedstawicieli WIOŚ na 
przejściu granicznym w Korczowej; 2017 r. [4] 

Rys.7.3. Transgraniczne przemieszczanie odpadów - kontrola 
służb celnych z udziałem przedstawicieli WIOŚ na przejściu 
granicznym w Korczowej; 2017 r. [4] 
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Tab.7.1. Ilość transportów przewożących odpady, 2017 r. [4] 

Lp. Rodzaj odpadu Wjazd Wyjazd Tranzyt 

1. Odpady w postaci pociętych elementów karoserii  pojazdu - 2 1 

2. Odcięte elementy karoserii samochodowej - 8 - 

3. Odpady zużytego sprzętu elektronicznego - - 1 

4. Złom metali kolorowych 6 - - 

5. Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy - 2 12 

6. 
Regranulat tworzywa sztucznego GPPS, odpady w postaci przemiału 

tworzyw sztucznych PET oraz ABS 
1 - - 

7. Szklany plastik - - 1 

8. Odpady tworzyw sztucznych (ścinki) - - 1 

9. 
Odpad tworzyw sztucznych w workach foliowych w postaci pociętych 

koszulek po kablach elektrycznych 
1 - - 

10. Odpad tworzyw sztucznych w workach foliowych w postaci granulatu 1 - - 

11. 

Odpad tworzyw sztucznych w workach foliowych w postaci pociętych 

koszulek po kablach elektrycznych, kawałków cerat oraz 3 kawałków 

płytek PCV 

1 - - 

12. Odpady włókien wiskozy - - 1 

13. 
Odpady opon pneumatycznych do bieżnikowania (dla lotnictwa 

cywilnego) 
- - 2 

14. Odpady złomu elektronicznego 1 - - 

15. Odpady, okrawki i pozostałości gumy 1 - - 

16. Pocięty pojazd - - 1 

Razem 12 12 20 

 

W 2017 r. pracownicy WIOŚ Rzeszów brali udział w projekcie kontrolnym IMPEL TFS 

„Europejskie Akcje Inspekcyjne”. Kontrole prowadzone były wspólnie z funkcjonariuszami 

Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu i Podkarpackiego Urzędu Celno-

Skarbowego w Przemyślu. Punkty kontrolne zlokalizowane były na drogowym przejściu granicznym 

w Korczowej (granica polsko-ukraińska). Łącznie skontrolowano 43 pojazdy przewoźników. Podczas 

kontroli sprawdzane były dokumenty dołączone do transportu oraz przewożony ładunek. Nie 

stwierdzono przypadku przewozu odpadów.  

Pojazdy przewoziły głównie towary typu: artykuły spożywcze i chemiczne, drut stalowy, pelety 

opałowe, rury stalowe, palety drewniane, elementy stalowe, meble, opakowania szklane, sadzę 

techniczną, odzież, drewno opałowe lub jechały bez ładunku. 
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poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645) 

19. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 112) 

20. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w  powietrzu (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1031) 

21. Rozporządzenie 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) 

22. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 

części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016r. poz. 1178) 

23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednol itych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.  U. z 2016r. poz. 1187) 
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