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1.

WSTĘP

Celem opracowania pn. „Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2017 roku” jest przedstawienie stanu środowiska na obszarze powiatu rzeszowskiego, głównie w oparciu o dane uzyskane
w 2017 r. przez WIOŚ w Rzeszowie, w ramach realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Na terenie powiatu badania wykonane zostały w zakresie czterech podsystemów: monitoringu jakości wód powierzchniowych, monitoringu jakości powietrza atmosferycznego, monitoringu
hałasu komunikacyjnego oraz monitoringu promieniowania elektromagnetycznego. W opracowaniu
zamieszczono również informację dotyczącą gospodarowania odpadami komunalnymi i przemysłowymi oraz wyniki przeprowadzonych przez Inspektorat kontroli w zakładach korzystających ze środowiska zlokalizowanych na terenie powiatu.
Upowszechnianie wyników badań monitoringowych wykonywanych na terenie województwa
podkarpackiego odbywa się poprzez zamieszczanie ich w raportach, komunikatach i informacjach
o stanie środowiska. Materiały dostępne są także na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Rzeszowie: https://wios.rzeszow.pl/publikacje/.
2.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

Celem pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów
jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie
monitorowanie skuteczności programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych
na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego. Ocena jakości powietrza w kryterium
ochrony zdrowia obejmuje: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2.5, ołów, kadm, nikiel, arsen i benzo(a)piren. Wartości kryterialne dla substancji
podlegających ocenie określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia
2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).
Tab.2.1. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [12]
Zanieczyszczenie
Dwutlenek siarki
Dwutlenek azotu
Pył PM10

Okres uśredniania
wyników
jedna godzina

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu (g/m3)
350

Dopuszczalna częstość przekraczania
dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym
24 razy

24 godziny

125

3 razy

jedna godzina

200

18 razy

rok kalendarzowy

40

-

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

-

8 godzin

10 000

-

Tlenek węgla

Tab.2.2. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [12]
Okres uśredniania
wyników pomiarów
rok kalendarzowy

Docelowy poziom
substancji w powietrzu
6 ng/m3

Dopuszczana liczba dni z przekroczeniami
poziomu docelowego w roku kalendarzowym
-

rok kalendarzowy

1 ng/m3

-

Kadm

rok kalendarzowy

5 ng/m

3

-

Nikiel

rok kalendarzowy

20 ng/m3

-

Ozon

8 godzin

120 µg/m3 1/

25 dni

Zanieczyszczenie
Arsen
Benzo(a)piren

1/

wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego
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Na terenie powiatu rzeszowskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza atmosferycznego. Ocena jakości powietrza na terenie powiatu za rok 2017 określona została na podstawie
wyników 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 powiatu rzeszowskiego najbliższą stacją, względem której zweryfikowano poprawność liczenia
stężeń zanieczyszczeń przez model była stacja w Rzeszowie przy ul. Rejtana.
Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia
średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego i dobowego. Na terenie powiatu wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku siarki
w przedziale 2,2-5,3 μg/m3, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale 9,1-41,2 μg/m3 tj. 3-12% wartości
dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki modelowania wykazały występowanie
stężeń w przedziale 7,9-23,9 μg/m3 tj. 6-19% wartości dopuszczalnej (rys.2.1.- rys.2.2.).

Rys.2.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na
terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1]

Rys.2.2. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na
terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1]

Również stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na terenie powiatu wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale

3

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

5,4-20,4 μg/m3 tj. 14-51% poziomu dopuszczalnego. Natomiast wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się w przedziale 41,5-101,1 μg/m3 tj. 21-51% wartości dopuszczalnej (rys.2.3.- rys.2.4.).

Rys.2.3. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na
terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1]

Rys.2.4. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na
terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1]

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem
zawieszonym PM10 na terenie powiatu wykazały występowanie stężenia średniorocznego
w przedziale 16,1-29,4 μg/m3 tj. 40-74% wartości dopuszczalnej. W zakresie stężeń dobowych pyłu
PM10 określono wartość 36 max. wskazującego wystąpienie ponad 35 dni w ciągu roku ze stężeniem
dobowym pyłu PM10 wyższym od 50 g/m3. Na terenie powiatu wartość 36 maksimum ze stężeń
dobowych pyłu PM10 kształtowała się w przedziale do 50 g/m3, co wskazuje, że dobowy poziom
dopuszczalny został dotrzymany (rys.2.5.- rys.2.6.). Jedynie incydentalnie na terenie gminy Lubenia
przy granicy z gminą Babica dobowy poziom dopuszczalny nie został dotrzymany (rys.2.7.).
Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2,5 wykazały występowanie na terenie powiatu stężenia średniorocznego w przedziale 14,2-24,1 μg/m3 tj. 57-96% poziomu dopuszczalnego (rys.2.8.).
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Rys.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie
powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1]

Rys.2.6. Rozkład 36 max. ze stężeń dobowych pyłu PM10 na terenie
powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1]

Rys.2.7. Wyznaczony obszar przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie gminy Lubenia w 2017 r. wyniki modelowania [1]
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Rys.2.8. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 na terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1]

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 benzo(a)pirenu w przedziale 1,1-3,9 ng/m3 tj. 110-390% normy (rys.2.9.).
Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE, przekroczenia normy
jakości powietrza występują wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po
zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką podana jest norma, przekracza wartość normowaną.
Poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m3. Jeżeli stężenie średnioroczne b(a)p wynosi
1,50 ng/m3 to zgodnie z ww. wytycznymi otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m3 (co jest przekroczeniem normy), jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wynosi 1,49 ng/m3 to otrzymany wynik
zaokrągla się do 1 ng/m3 (co nie jest przekroczeniem normy).
Zgodnie z ww. wytycznymi wyznaczony obszar przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego w zakresie benzo(a)pirenu objął swoim zasięgiem częściowo wszystkie gminy wchodzące
w skład powiatu (rys.2.10. - rys.2.11).
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Rys.2.9. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle
PM10 na terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1]
gmina BŁAŻOWA

Rys.2.10. Obszary przekroczenia poziomu docelowego
b(a)p na terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [1]
gmina MIEJSKA I WIEJSKA DYNÓW

Rys.2.11. Wyznaczone obszary przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie gmin
wchodzących w skład powiatu rzeszowskiego w 2017 r. - wyniki modelowania [1]
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gmina GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

gmina CHMIELNIK

gmina BOGUCHWAŁA

gmina TYCZYN

gmina ŚWILCZA

gmina KAMIEŃ

gmina HYŻNE

Rys.2.11. Wyznaczone obszary przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie gmin
wchodzących w skład powiatu rzeszowskiego w 2017 r. - wyniki modelowania c.d. [1]
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gmina KRASNE

gmina LUBENIA

gmina TRZEBOWNISKO

gmina SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Rys.2.11. Wyznaczone obszary przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie gmin
wchodzących w skład powiatu rzeszowskiego w 2017 r. - wyniki modelowania c.d. [1]

Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego wykazały, że w 2017 r. na terenie powiatu
liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej wyniosła od 6 do 13. Dotrzymanie poziomu docelowego ozonu w kryterium ochrony zdrowia określane jest na podstawie średniej z trzech lat. Średnia
trzyletnia liczba dni z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym ozonu ponad 120 μg/m3 za lata 20152017 na obszarze powiatu rzeszowskiego wyniosła 8-17 dni. Poziom docelowy wynoszący maksymalnie 25 dni z przekroczeniem został dotrzymany (rys.2.12 - rys.2.13).
W 2017 r. nie został dotrzymany poziom celu długoterminowego ozonu, którego termin osiągnięcia określony został na 2020 r.
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Rys.2.12. Liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej ozonu
na terenie powiatu w 2017 r. - wyniki modelowania [2]

3.

Rys.2.13. Liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej ozonu
na terenie powiatu za lata 2015-2017 - wyniki modelowania [2]

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

W 2017 r., w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, monitorowano następujące jednolite części wód powierzchniowych przepływające przez teren powiatu rzeszowskiego:
1)
JCWP Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów monitorowana w Rzeszowie na osiedlu Zwięczyca:
monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring operacyjny wybranych substancji chemicznych: WWA, monitoring operacyjny ww. substancji chemicznych w obszarze
PLH180030 „Wisłok Środkowy z dopływami”, monitoring badawczy WWA, monitoring obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych;
2)
JCWP Mrowla monitorowana w m. Nowa Wieś: monitoring operacyjny wybranych substancji
chemicznych: nikiel, monitoring badawczy WWA;
3)
JCWP Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka monitorowana w m. Czarna, gmina Czarna:
monitoring operacyjny, monitoring operacyjny wybranych substancji chemicznych: nikiel, trichlorometan, tetrachloroetylen, monitoring badawczy WWA, monitoring obszarów chronionych
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych;
4)
JCWP Stary Wisłok monitorowana w m. Czarna, gmina Czarna: monitoring operacyjny, monitoring operacyjny wybranych substancji specyficznych: chrom ogólny, cynk, monitoring obsza-
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5)

6)

rów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze
źródeł komunalnych;
JCWP San od Tyrawki do Olszanki monitorowana w m. Krasice, gmina Krasiczyn: monitoring
diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring diagnostyczny i operacyjny obszaru
PLH180007 „Rzeka San” i obszaru PLB180001 „Pogórze Przemyskie”, monitoring badawczy
WWA, monitoring obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych;
JCWP Łęg do Turka monitorowana w m. Wola Raniżowska, gmina Raniżów: monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring diagnostyczny i operacyjny obszaru
PLB180005 „Puszcza Sandomierska”, monitoring badawczy WWA, monitoring obszarów
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych);

Rys.3.1. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka”, m. Czarna [6]
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Tab.3.2. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych w powiecie rzeszowskim w 2017 r. [15]
Klasyfikacja elementów jakości wód

Klasa elementów BIOL

Klasa elementów HYMO

Klasa elementów FCH

Klasa elementów FCH-SZ

Ichtiofauna (IBI_PL
/EFI+_PL)

Wskaźnik MZB

Makrobezkręgowce bentosowe (MMI)

Klasa wskaźnika FLORA

Makrofity (MIR)

Fitobentos (IO)

Fitoplankton (IFPL)

Nazwa i kod
reprezentatywnego punktu
pomiarowo-kontrolnego

Program monitoringu

Nazwa i kod
ocenianej jednolitej części wód
(jcwp)

Status jcwp

Lp.

Typ abiotyczny

ELEMENTY BIOLOGICZNE

III

I

> II

II

STAN / POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

STAN CHEMICZNY

STAN

umiarkowany
potencjał ekologiczny

poniżej
dobrego

zły

OBSZAR DORZECZA WISŁY
Region wodny Górnej Wisły
Zlewnia 226.Wisłok
Wisłok od Stobnicy do Zbiornika
1
Rzeszów
PLRW200015226559
Mrowla
2
PLRW20001722669

Wisłok - Zwięczyca
PL01S1601_1934

15

SZCW

MD, MDna,
MO, MOna,
MOEU

Mrowla - Nowa Wieś
PL01S1601_1938

17

SZCW

MO

III

II

dobry

3

Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego
Wisłoka PLRW200019226739

Wisłok - Czarna
PL01S1601_3310

19

SZCW

MO, MOEU

III

III

I

> II

II

umiarkowany
potencjał ekologiczny

4

Stary Wisłok
PLRW200017226749

Stary Wisłok - Czarna
PL01S1601_3688

17

NAT

MO, MOEU

III

III

I

> II

II

umiarkowany
stan ekologiczny

I

III

5

San od Tyrawki do Olszanki
PLRW20001522379

San - Krasice
PL01S1601_2236

15

NAT

MD, MDna,
MO, MOna,
MOEU

Łęg - Wola Raniżowska
PL01S1601_3239

17

SZCW

MD, MDna,
MO, MOna,
MOEU

dobry

zły
zły

III

II

III

I

II

II

umiarkowany
stan ekologiczny

poniżej
dobrego

zły

III

V

V

I

II

II

zły
potencjał ekologiczny

poniżej
dobrego

zły

Zlewnia 219.Wisła od Wisłoki do Sanu
6

Łęg do Turka
PLRW200017219829

III

OBJAŚNIENIA
Status jcwp
IFPL
IO
MIR
MMI
Wskaźnik MZB
EFI+_PL
IBI_PL
Klasa elementów BIOL
Klasa elementów HYMO
Klasa elementów FCH
Klasa elementów FCH-SZ
PROGRAMY MONITORINGU:
MD / MO
MDna / MOna
MOEU

NAT – naturalna jcwp, SZCW – silnie zmieniona jcwp, SCW – sztuczna jcwp
wskaźnik fitoplanktonowy
Multimetryczny Indeks Okrzemkowy
Makrofitowy Indeks Rzeczny
wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych
wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych
wskaźnik ichtiologiczny
wskaźnik integralności biotycznej
klasa elementów biologicznych
klasa elementów hydromorfologicznych
klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5)
klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (gr. 3.6)

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):
elementy biologiczne klasy I – V
elementy hydromorfologiczne klasy I - II
elementy fizykochemiczne (gr. 3.1-3.6) klasy I – II; klasa >II oznacza przekroczenie wymogów klasy II

monitoring diagnostyczny / monitoring operacyjny
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
monitoring obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł
komunalnych
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Podstawą klasyfikacji stanu wód było rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla
substancji priorytetowych.
Klasyfikacja wykazała zły stan wód w 5 jednolitych częściach wód. W 1 części wód monitorowano wyłącznie stan chemiczny. Szczegółowa klasyfikacja stanu wód na obszarze powiatu w 2017 r.
przedstawia się następująco:
1)
JCWP Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów (klasyfikacja elementów biologicznych: klasa III –
element decydujący: fitobentos, klasyfikacja elementów hydromorfologicznych: klasa I, klasyfikacja elementów fizykochemicznych: poniżej potencjału dobrego – elementy decydujące:
przewodność w 20°C, siarczany, chlorki, wapń, magnez, twardość ogólna, zasadowość ogólna,
klasyfikacja zanieczyszczeń specyficznych: klasa II, klasyfikacja potencjału ekologicznego:
umiarkowany potencjał ekologiczny, klasyfikacja stanu chemicznego: poniżej dobrego – element decydujący: benzo(a)piren badany w wodzie, stan wód w JCWP: ZŁY;
2)
JCWP Mrowla (klasyfikacja stanu chemicznego w zakresie niklu: dobry stan chemiczny, stan
wód w JCWP: nie określono z uwagi na brak klasyfikacji potencjału ekologicznego);
3)
JCWP Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka (klasyfikacja elementów biologicznych:
klasa III - fitobentos, klasyfikacja elementów hydromorfologicznych: klasa I, klasyfikacja elementów fizykochemicznych: poniżej potencjału dobrego – elementy decydujące: twardość
ogólna, odczyn pH, klasyfikacja zanieczyszczeń specyficznych: klasa II, klasyfikacja potencjału ekologicznego: umiarkowany potencjał ekologiczny, klasyfikacja stanu chemicznego: dobry
stan chemiczny, stan wód w JCWP: ZŁY;
4)
JCWP Stary Wisłok (klasyfikacja elementów biologicznych: klasa III – fitobentos, klasyfikacja
elementów hydromorfologicznych: klasa I, klasyfikacja elementów fizykochemicznych: poniżej stanu dobrego – elementy decydujące: przewodność w 20°C, substancje rozpuszczone,
twardość ogólna, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotynowy, azot ogólny, fosfor fosforanowy, fosfor ogólny, klasyfikacja zanieczyszczeń specyficznych: klasa II, klasyfikacja stanu
ekologicznego: umiarkowany stan ekologiczny, klasyfikacja stanu chemicznego: nie określono, stan wód w JCWP: ZŁY;
5)
JCWP San od Tyrawki do Olszanki (klasyfikacja elementów biologicznych: klasa III – element
decydujący: makrobezkręgowce bentosowe, klasyfikacja elementów hydromorfologicznych:
klasa I, klasyfikacja elementów fizykochemicznych: klasa II, klasyfikacja zanieczyszczeń specyficznych: klasa II, klasyfikacja stanu ekologicznego: umiarkowany stan ekologiczny, klasyfikacja stanu chemicznego: poniżej dobrego – element decydujący: benzo(a)piren badany
w wodzie, stan wód w JCWP: ZŁY;
6)
JCWP Łęg do Turka (klasyfikacja elementów biologicznych: klasa V – element decydujący:
ichtiofauna, klasyfikacja elementów hydromorfologicznych: klasa I, klasyfikacja elementów
fizykochemicznych: klasa II, klasyfikacja zanieczyszczeń specyficznych: klasa II, klasyfikacja
potencjału ekologicznego: zły potencjał ekologiczny, klasyfikacja stanu chemicznego: poniżej
dobrego – elementy decydujące: difenyloetery bromowane badane w biocie, rtęć badana w biocie, benzo(a)piren badany w wodzie, heptachlor badany w biocie, stan wód w JCWP: ZŁY.
4.

OCENA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH

Badania w zakresie stanu wód podziemnych prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Badania i ocenę stanu wód podziemnych wykonuje się
dla tzw. jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). Podstawą oceny stanu chemicznego wód pod13
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ziemnych jest rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.
Powiat rzeszowski położony jest zasadniczo na obszarze 4 jednolitych części wód podziemnych: Nr 152, Nr 153, Nr 154 i Nr 136, ale niewielki obszar w północno-zachodniej części powiatu leży w jednolitej części wód podziemnych Nr 135, natomiast niewielki obszar w środkowozachodniej części powiatu leży w jednolitej części wód podziemnych Nr 134.
Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa podkarpackiego, wykonana na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego
z 2016 r. oraz danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej w zakresie stanu ilościowego, wykazała
słaby stan wód w jednolitej części wód podziemnych Nr 135. Stan pozostałych jednolitych części wód
oceniono jako dobry. W związku ze stwierdzeniem słabego stanu wód jednolitej części wód Nr 135,
od 2017 r. prowadzony jest monitoring operacyjny jej stanu chemicznego w 9 punktach pomiarowych:
Nowa Dęba, Kolbuszowa, Cmolas, Turza, Przyszów, Stany, Rozalin, Jeziórko, Grębów.
W 2017 r., w ramach monitoringu operacyjnego, PIG-PIB przeprowadził badania stanu chemicznego wód w jednolitej części wód podziemnych Nr 135. Punktem pomiarowym zlokalizowanym
w JCWPd Nr 135, na obszarze powiatu rzeszowskiego jest punkt Nr 1219 „Turza”.
Wody JCWPd Nr 135 w punkcie pomiarowym „Turza” sklasyfikowano w II klasie jakości wody dobrej jakości. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych na poziomie klasy II oznacza dobry
stan chemiczny wód w punkcie pomiarowym. W porównaniu do wyników badań z 2016 r. jakość wód
podziemnych w punkcie „Turza” poprawiła się (z klasy V na II – ze względu na znaczącą poprawę
wyników badań związków organicznych (fluorenu, pirenu, benzo(a)pirenu, fenantrenu, fluorantenu,
sumy WWA), które w 2016 r. sklasyfikowane były w klasie V, natomiast w 2017 r. w klasie I).
5.

OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska został
zobowiązany do dokonania oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nie objętych obowiązkiem opracowania map akustycznych. Oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje się na podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonych wskaźnikami hałasu LDWN i LN, z uwzględnieniem pozostałych danych, w szczególności demograficznych oraz dotyczących sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu.
Oceny klimatu akustycznego w 2017 r. na terenie województwa podkarpackiego dokonano na
podstawie wyników pomiarów poziomów hałasu określonego wskaźnikami hałasu mającymi zastosowanie do:
1)
prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem,
w szczególności do sporządzenia map akustycznych: LDWN oraz LN,
2)
ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: LAeqD
oraz LAeqN.
Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy hałasu odnoszące się do różnych grup źródeł hałasu oraz rodzajów terenów, określone w rozporządzeniu Ministra
Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
W ramach monitoringu hałasu w 2017 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał m.in. pomiary hałasu kolejowego linii kolejowej Nr 71. Pomiary prowadzono w 4 punktach pomiarowych i objęły one wyznaczenie wskaźników hałasu mających zastosowanie do ustalenia i kontroli warunków korzystania ze
środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeqD, LAeqN). Jeden z punktów pomiarowych zlokalizowany został na terenie powiatu rzeszowskiego w miejscowości Głogów Małopolski (rys.5.1.-rys.5.2.).
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Rys.5.1. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu kolejowego w 2017 r. - linia kolejowa Nr 71 [3], [6]

Rys.5.2. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu kolejowego w 2017 r. - linia kolejowa Nr 71 Głogów Małopolski [6]

Zgodnie z kryteriami ustalonymi w ww. rozporządzeniu dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów bezpośrednio przylegających do badanej linii kolejowej wynoszą odpowiednio: LAeqD = 61 dB
i LAeqN = 56 dB. Wartość równoważnego poziomu hałasu w punkcie pomiarowym w Głogowie Małopolskim w porze dnia wyniosła 50,5 dB, zaś w porze nocy 44,1 dB. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla wskaźników mających zastosowanie do ustalenia kontroli warunków korzystania ze środowiska (LAeqD, LAeqN) w badanym punkcie pomiarowym stwierdzono dotrzymanie dopuszczalnych
standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren (tab.5.1.-tab.5.2.)
Tab.5.1. Charakterystyka punktu pomiarowego monitoringu hałasu kolejowego - linia kolejowa Nr 71 [15]
Lokalizacja
Głogów Małopolski

Położenie
wysokość nad poziomem terenu 4 [m]
odległość od źródła 25 [m]

Współrzędne geograficzne
50º09’35,5”

21º56’10,8”

Tab.5.2. Wyniki równoważnego poziomu dźwięku w 2017 r. - linia kolejowa Nr 71 Głogów Małopolski [15]
Nazwa odcinka
szynowego
Głogów Małopolski

Dopuszczalny
poziom LAeqD

Wynik pomiaru
LAeqD

61

50,5

Wielkość
przekroczenia
0,0

Dopuszczalny
poziom LAeqN
[dB]
56

Wynik pomiaru
LAeqN

Wielkość
przekroczenia

44,1

0,0

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:
00

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz.6 do godz. 2200),
LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz.2200 do godz. 600).
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Do końca 2017 r. realizowana była trzecia runda mapowania akustycznego, która objęła m.in.
wszystkie główne drogi, przez które rocznie przejeżdża ponad 3 mln pojazdów (w ramach tej rundy
mapowania WIOŚ w Rzeszowie zgromadził strategiczne mapy akustyczne, w tym dla odcinków dróg
przebiegających przez teren powiatu rzeszowskiego). Przeprowadzone wyniki obliczeń i analiz dla
dróg krajowych przebiegających przez teren powiatu wykazały, że wokół analizowanych odcinków
występują tereny, dla których stan akustyczny środowiska można zakwalifikować, jako niedobry
(przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu do 10 dB) i zły (przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w zakresie: >10 – 15 dB). „Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej
3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa podkarpackiego” dostępne są na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zaś warstwy związane z mapami hałasu udostępnione zostały w serwisie geoportal.gov.pl.

Rys.5.3. Lokalizacja analizowanych odcinków dróg krajowych na terenie powiatu rzeszowskiego [4]
Tab.5.3. Odcinki dróg i dane statystyczne dla powiatu rzeszowskiego [4]
Analizowane odcinki dróg na terenie powiatu rzeszowskiego
Numer drogi
DK4
DK9
DK9a
DK9
DK9
DK19
DK94
DK97
S19
A4

Kilometraż odcinka
od km 602+347 do km 606+622
od km 178+866 do km 180+572
od km 0+000 do km 4+866
od km 185+670 do km 189+427
od km 200+952 do km 207+215
od km 436+249 do km 461+034
od km 577+784 do km 587+513
od km 0+000 do km 2+027
od km 461+034 do km 467+476
od km 560+870 do km 580+868

Długość odcinka
[km]
4,28
1,71
4,87
3,76
6,26
24,79
9,73
2,03
6,44
20,0

Gminy
Krasne
Głogów Małopolski
Głogów Małopolski
Głogów Małopolski
Boguchwała, Głogów Małopolski
Kamień, Sokołów Małopolski, Trzebownisko
Świlcza
Trzebownisko
Trzebownisko
Świlcza, Głogów Małopolski, Trzebownisko

Obszar analizy
Powierzchnia obszaru [km2]
Liczba budynków mieszkalnych
Liczba lokali mieszkalnych
Liczba mieszkańców
Liczba szkół i przedszkoli
Liczba szpitali
Liczba domów opieki

133,15
10 115
21 124
69 181
32
3
14
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Tab.5.4. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LDWN – powiat rzeszowski [4]
Powiat rzeszowski

55-60 dB

Powierzchnia obszaru eksponowanego na hałas w danym
zakresie [km2]
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w danym
zakresie przy najbardziej narażonej na hałas elewacji [tys.]
Liczba mieszkańców narażonych na hałas w danym zakresie
przy najbardziej narażonej na hałas elewacji [tys.]
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w danym
zakresie przy względnie cichych elewacjach [tys.]
Liczba mieszkańców narażonych na hałas w danym zakresie
przy względnie cichych elewacjach [tys.]

Wskaźnik LDWN - poziomy dźwięku w środowisku
60-65 dB
65-70 dB
70-75 dB
pow. 75 dB

18,584

9,681

5,098

2,611

2,076

0,139

0,124

0,152

0,089

0,024

0,446

0,418

0,497

0,279

0,081

1,668

1,087

0,859

0,216

0,010

5,465

3,526

2,844

0,697

0,033

Tab.5.5. Przekroczenia wartości dopuszczalnych – wskaźnik LDWN – powiat rzeszowski [4]
Wskaźnik LDWN - przekroczenia
5 - 10 dB
10 - 15 dB
15 - 20 dB
stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły
0,318
0,086
0,008
0

do 5 dB

Powiat rzeszowski
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km2]
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym
zakresie
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej
i socjalnej w danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony
przed hałasem
18,584

12

0,120
0,395

0,002
0,006

0
0

0
0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,4

LDWN

16
9,681

8

5,098

4

2,611

2,076

0,318
0,2
0,086

0,1

0,008

0

0

0
55-60

60-65

65-70

70-75

0-5

pow.75

przedział [dB]

Rys.5.4. Powierzchnia terenów narażonych na hałas
w danym zakresie, wyrażony wskaźnikiem LDWN [4]
139

152
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80
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Rys.5.5. Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym
zakresie wyrażony wskaźnikiem LDWN [4]
LDWN

424
liczba lokali
mieszkalnych

160
liczba lokali
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LDWN

0,3

0

400
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2

0

0

10-15
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pow.20

0

0
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60-65

65-70

70-75

0-5

pow.75

przedział [dB]

418
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497

400
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81
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Rys.5.7. Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie,
wyrażony wskaźnikiem LDWN [4]
1600
liczba mieszkańców

600
446

5-10

zakres przekroczenia [dB]

Rys.5.6. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas
w danym zakresie, wyrażony wskaźnikiem LDWN [4]

liczba mieszkańców

bardzo zły
0

0,424
1,371

powierzchnia
[km2]

powierzchnia
[km2]

20

pow. 20 dB
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1371

1200
800
395
400
6

0

0

0
55-60
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70-75

pow.75
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Rys.5.8. Liczba mieszkańców narażonych na hałas w danym
zakresie, wyrażony wskaźnikiem LDWN [4]
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10-15
15-20
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pow.20

Rys.5.9. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, wyrażony wskaźnikiem LDWN [4]
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Tab.5.6. Poziomy dźwięku w środowisku określone przez wskaźnik LN – powiat rzeszowski [4]
Powiat rzeszowski

Wskaźnik LN - poziomy dźwięku w środowisku
55-60 dB
60-65 dB
65-70 dB
pow. 70 dB

50-55 dB

Powierzchnia obszaru eksponowanego na hałas w danym
zakresie [km2]
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w danym
zakresie przy najbardziej narażonej na hałas elewacji [tys.]
Liczba mieszkańców narażonych na hałas w danym zakresie
przy najbardziej narażonej na hałas elewacji [tys.]
Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas w danym
zakresie przy względnie cichych elewacjach [tys.]
Liczba mieszkańców narażonych na hałas w danym zakresie
przy względnie cichych elewacjach [tys.]

15,229

7,704

3,726

2,324

0,726

0,117

0,162

0,123

0,041

0,004

0,386

0,53

0,394

0,133

0,014

1,339

1,107

0,518

0,046

0

4,363

3,638

1,683

0,156

0

Tab.5.7. Przekroczenia wartości dopuszczalnych – wskaźnik LN – powiat rzeszowski [4]
Wskaźnik LN - przekroczenia
5 - 10 dB
10 - 15 dB
15 - 20 dB
pow. 20 dB
stan warunków akustycznych środowiska
niedobry
zły
bardzo zły

do 5 dB

Powiat rzeszowski
Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym zakresie [km2]

0,385

0,101

0,001

0

0

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.]

0,638

0,087

0,004

0

0

Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.]

2,071

0,289

0,014

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej
i socjalnej w danym zakresie
Inne obiekty budowlane istotne z punktu widzenia ochrony
przed hałasem
15,229

0,5

LN

12
7,704
8
3,726

4

2,324

0,726

powierzchnia
[km2]

powierzchnia
[km2]

16
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0,1

0,001
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Rys.5.10. Powierzchnia terenów narażonych na hałas wyrażony wskaźnikiem LN [4]
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Rys.5.14. Liczba mieszkańców narażonych na hałas w danym
zakresie, wyrażony wskaźnikiem LN [4]

Rys.5.13. Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie,
wyrażony wskaźnikiem LN [4]
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Rys.5.12. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas
w danym zakresie, wyrażony wskaźnikiem LN [4]
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Rys.5.11. Powierzchnia obszarów zagrożonych w danym
zakresie wyrażony wskaźnikiem LN [4]
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Rys.5.15. Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie, wyrażony wskaźnikiem LDWN [4]
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Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w 2016 r. wykonał mapę akustyczną dla odcinka drogi wojewódzkiej Nr 878 Rzeszów-Tyczyn-Dylągówka przebiegającej przez teren powiatu rzeszowskiego. Szczegółowa „Mapa Akustyczna dla drogi wojewódzkiej nr DW878 Rzeszów-TyczynDylągówka na terenie powiatu rzeszowskiego” dostępna jest na stronie Podkarpackiego Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
Szczegółowe wyniki badań hałasu komunikacyjnego przeprowadzonego w 2017 r. przez WIOŚ
w Rzeszowie oraz w latach poprzednich dostępne są na stronie internetowej pod adresem:
https://wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/halas/.

6.

OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

W 2017 r., w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze powiatu rzeszowskiego w miejscowości Trzebownisko, gmina Trzebownisko. Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Zgodnie z ww. rozporządzeniem
przedmiotem badań była wartość natężenia składowej elektrycznej Ep pola elektromagnetycznego
(wielkość fizyczna charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagnetycznych) w miejscach dostępnych dla ludności.
Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów. Zgodnie z ww. rozporządzeniem 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 w miejscowości Trzebownisko nie wykazała
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomierzona wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego była niższa od wartości dolnego progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]) - tab. 6.1.
Tab.6.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscowości Trzebownisko
w 2017 r. [15]

Lp.

Współrzędne
punktu pomiarowego

Lokalizacja punktu pomiarowego
/data pomiaru

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

Dopuszczalna wartość
składowej elektrycznej
pola Ep [V/m]

Rok badań 2017
7,0
N 50,079083
Trzebownisko, Trzebownisko 976
0,2*
E 22,040056
/13.07.2017 r.
Ocena poziomów PEM: na monitorowanym terenie nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów PEM.
1

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

7.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dane dotyczące odpadów komunalnych w powiecie rzeszowskim zebrane zostały na podstawie
sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanych przez
wójtów/burmistrzów do WIOŚ w Rzeszowie. W 2017 r. na terenie powiatu odebrano i zebrano łącznie
34 566,104 Mg odpadów komunalnych (o 1 454,72 Mg więcej niż w roku poprzednim), w tym odebrano 23 143,040 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Odpady niesegregowane (zmieszane) stanowiły 66,9% ogólnej masy odpadów komunalnych w powiecie. Selektywnie
zebrano łącznie 11 423,064 Mg odpadów. Największy udział w ilości odpadów wysegregowanych
przez mieszkańców powiatu stanowiły: odpady szkła (15,7%), odpady tworzyw sztucznych (10,9%),
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odpady wielkogabarytowe (10,6%), odpady z budowy, remontów i demontażu (7,3%) oraz odpady
ulegające biodegradacji (6,8%).

Rys.7.1. Masa odebranych i zebranych odpadów komunalnych w gminach powiatu rzeszowskiego w 2017r. [14]

Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonowało 7 punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych (PSZOK), w których zebrano 1 221,878 Mg odpadów.
W 2017 r. wszystkie gminy z terenu powiatu rzeszowskiego osiągnęły wymagany 20% poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz
wymagany 45% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Dwie gminy (Trzebownisko i Świlcza) nie osiągnęły wymaganego 45% poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
W regionie zlokalizowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (komunalne) w Sokołowie Małopolskim zarządzane przez Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Sokołowie
Małopolskim, na którym zdeponowano 828,0 Mg odpadów.
Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi w powiecie opierają się na danych
Głównego Urzędu Statystycznego. Na terenie powiatu rzeszowskiego w 2017 r. wytworzono ogółem
15,2 tys. Mg odpadów przemysłowych (tj. o 2,6 tys. Mg mniej niż 2016 r.). Odpady przemysłowe
wytworzone w powiecie stanowiły 1,9% ogólnej liczy odpadów wytworzonych w województwie podkarpackim. Wytworzone odpady przemysłowe przekazano innym odbiorcom (13,5 tys. Mg) i poddano
odzyskowi (1,7 tys. Mg).

8.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie (według stanu na dzień 31.12.2017 r.) znajdowało się 469 zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu rzeszowskiego, co stanowi ok. 6,9% ogólnej liczby pod20
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miotów ujętych w ewidencji zakładów z całego województwa podkarpackiego. Zgodnie z obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska Systemem Kontroli, zakłady dzielą się na pięć kategorii
wg kryterium ryzyka związanego ze środowiskiem. Od podziału zakładów na kategorie ryzyka zależy
częstotliwość ich kontroli.
Kategoria

Liczba zakładów

Kategoria I - ryzyko najwyższe, kontrola minimum raz w roku
Kategoria II - ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej
Kategoria III - ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej
Kategoria IV - ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej
Kategoria V - pozostałe, co do zasady nie objęte planowaniem

4
11
26
257
171

Zakłady należące do I kategorii ryzyka to: GOODRICH Aerospace Poland Sp. z o.o. - Zakład
w Tajęcinie, Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział „RESMLECZ” w Trzebownisku oraz
dwie stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji należące do AUTO-ZŁOM w Rudnej
Małej.
W 2017 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wykonali na terenie powiatu rzeszowskiego 58 kontroli typowych z wyjazdem w teren w tym 51 planowych oraz 7 pozaplanowych. Naruszenia wymagań
ochrony środowiska stwierdzono na podstawie kontroli 32 zakładów. Stwierdzone w trakcie kontroli
nieprawidłowości były podstawą do podjęcia przez WIOŚ w Rzeszowie następujących działań:
1)
skierowano 28 zarządzeń pokontrolnych do kierowników skontrolowanych jednostek;
2)
nałożono 5 grzywien w drodze mandatu karnego;
3)
zastosowano 28 pouczeń w trybie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń;
4)
wydano 79 decyzji administracyjnych wymierzających kary pieniężne na podstawie ustawy
o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska.
Podmioty, do których skierowano zarządzenia pokontrolne, przekazały do Wojewódzkiego Inspektoratu informacje o sposobach wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli uchybień.
Na terenie powiatu rzeszowskiego w 2017 r. nie wystąpiły zdarzenia o znamionach poważnej
awarii przemysłowej w zakładach, jak również w transporcie kolejowym oraz transporcie drogowym.
Poniżej przedstawiono informację o wynikach wybranych kontroli:
Zakład GOODRICH Aerospace Poland Sp. z o.o. - Zakład w Tajęcinie produkujący części
i elementy konstrukcji samolotów zaliczony jest do kategorii zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii ze względu na znajdujące się roztwory, które stanowią zagrożenie dla zdrowia (toksyczność) i środowiska. Podstawą do klasyfikacji są kąpiele galwaniczne określone rodzajem zagrożenia OSTRO TOKSYCZNE kategorii 1 i 2.
W 2017 r. Spółka GOODRICH Aerospace Poland poinformowała o planowanym terminie oddania do eksploatacji rozbudowanej instalacji galwanizerni. Przedsięwzięcie to było realizowane jako
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego stwierdzono obowiązek przeprowadzenia
oceny oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Trzebownisko określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Zgłoszenie obejmowało oddanie do użytku 5 nowych linii galwanicznych. Kontrola przeprowadzona w marcu 2018 r. wykazała, że dla ww. przedsięwzięć dla których
ustalono środowiskowe uwarunkowania, spełnione zostały wymagania dotyczące ochrony środowiska
(w szczególności poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń ochrony środowiska). Kontrola nie
wykazała nieprawidłowości.
SARIA Polska Spółka z o.o. Oddział SARVAL w Przewrotnem prowadzi działalność
w zakresie przetwórstwa ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie
w 2017 r., stwierdzono, że Spółka nie przekroczyła dopuszczalnych rocznych emisji do powietrza,
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emisji ścieków oraz ilości wytworzonych odpadów, nie przekroczyła również dopuszczalnego rocznego zużycia wody, surowców, energii i paliw.
W styczniu 2017 r. przedstawiciele Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie dokonali poboru próbki
ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Łęg z oczyszczalni ścieków oraz poboru próbek
wody z rzeki powyżej i poniżej wylotu kolektora do odbiornika. Ze sprawozdania z badań wynikało,
że oczyszczone ścieki odprowadzane z oczyszczalni w dniu poboru pogorszyły jakość wód rzeki Łęg
(Zyzoga), jednak wskaźniki jakościowe ścieków nie przekraczały warunków określonych
w pozwoleniu zintegrowanym.
W trakcie oględzin stwierdzono, że na terenie zakładu wyczuwalny był specyficzny niezbyt intensywny zapach. Z kolei na terenie miejscowości Przewrotne wyczuwalny był chwilami lekki specyficzny zapach charakterystyczny dla rodzaju prowadzonej działalności, dla których w polskim prawie
nie określono dopuszczalnego stężenia w powietrzu. Intensywność tego zapachu była dużo mniejsza
niż na terenie zakładu. W trakcie tych oględzin zostały wykonane pomiary stężenia amoniaku i siarkowodoru w powietrzu. Pomiary nie wykazały występowania tych gazów w powietrzu.
Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Oddział „RESMLECZ” w Trzebownisku prowadzi
działalność w zakresie przetwórstwa mleka i produkcji wyrobów mleczarskich.
W trakcie kontroli przeprowadzonej przez inspektorów WIOŚ w Rzeszowie w 2017 r. stwierdzono naruszenia przepisów ochrony środowiska. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył Spółdzielni Mleczarskiej MLEKOVITA w Wysokiem Mazowieckiem administracyjną karę pieniężną, za przekroczenie w Oddziale w Trzebownisku w roku 2016 warunków korzystania ze środowiska, na dwóch kotłach, w zakresie dopuszczalnego standardu emisyjnego pyłu, określonego w decyzji Starosty Rzeszowskiego, udzielającej Oddziałowi w Trzebownisku pozwolenia na
wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów z instalacji kotłowni zakładowej. Oddział w Trzebownisku
realizuje obecnie przedsięwzięcie - budowa kotłowni kogeneracyjnej – elektrociepłownia w technologii wysokosprawnej kogeneracji gazowej, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia
kary oraz korzysta z odroczenia terminu płatności administracyjnej kary pieniężnej.
W związku z naruszeniem dotyczącym braku pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa mleka w Oddziale w Trzebownisku skierowano wystąpienie do Starosty Rzeszowskiego oraz wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wstrzymania, w trybie
art. 365 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, użytkowania instalacji do obróbki i przetwórstwa
mleka. W toku postępowania Spółdzielnia przedstawiła dowody świadczące o tym, że zdolność przerobowa instalacji jest faktycznie mniejsza niż 200 Mg mleka na dobę. Wobec ustalonego stanu faktycznego i prawnego, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał, że postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe i zgodnie z art. 105 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego należało je umorzyć.
Zakład ML System Spółka Akcyjna w Zaczerniu prowadzi działalność polegającą na produkcji
ogniw i paneli fotowoltaicznych, szyb zespolonych, wykonawstwo instalacji fotowoltaicznych.
Stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami reguluje decyzja Starosty Rzeszowskiego udzielająca Spółce pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Termin obowiązywania pozwolenia
określono do dnia 28.02.2027 r. Kontrola przeprowadzona w 2017 r. wykazała, że ewidencja odpadów prowadzona jest w nieprawidłowy sposób.
Z okazanego podczas kontroli „Zbiorczego zestawienia informacji o zakresie korzystania ze
środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2016 r.” wynika, że Spółka uwzględniła w nim emisję z kotłów energetycznych i środków transportu. Wyliczona wielkość opłaty nie przekroczyła kwoty
800 zł. W zestawieniu nie uwzględniono emisji ze źródeł technologicznych oraz z dygestorium. Spółkę poinstruowano o obowiązku wyliczenia wielkości opłaty za emisję substancji do powietrza
uwzględniając wszystkie źródła emisji i rodzaje emitowanych substancji.
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Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości były podstawą do wydania przez WIOŚ
w Rzeszowie zarządzenia pokontrolnego. Spółka przekazała do Inspektoratu informacje o sposobach
wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli uchybień.
„Meblon” Producent Mebli – zakład prowadzący działalność polegającą na projektowaniu
i produkcji mebli.
W trakcie kontroli przeprowadzonej w marcu 2017 r. stwierdzono naruszenia przepisów ochrony środowiska takie jak: nieuregulowany stan formalno-prawny w zakresie emisji zanieczyszczeń do
powietrza; niezłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów
oraz o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów za rok 2014; brak kart ewidencji wytwarzanych odpadów.
Ww. naruszenia stanowiły podstawę do nałożenia przez inspektorów mandatu za eksploatację
instalacji bez wymaganego pozwolenia oraz pouczenia za prowadzenie ewidencji odpadów niezgodnie
ze stanem rzeczywistym.
Przedsiębiorcy wymierzono również administracyjną karę pieniężną za nieprzestrzeganie i nieprzekazanie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego „Zbiorczego zestawienia danych o rodzajach
i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów” za rok 2014.
W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne firma poinformowała, że jest w trakcie regulowania
stanu formalno-prawnego w zakresie emisji pyłów do powietrza z procesów technologicznych, przekazała zaległe zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów oraz zbiorcze zestawienie
informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Ponadto inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzili w 2017 r. 52 kontrole dokumentacyjne
dotyczących zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu rzeszowskiego. W 5 przypadkach stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska.

PODSUMOWANIE
Na obszarze powiatu rzeszowskiego standardy jakości powietrza w 2017 r. nie dotrzymane zostały w zakresie docelowego stężenia średniorocznego określonego dla benzo(a)pirenu oraz incydentalnie na terenie gminy Lubenia w zakresie dopuszczalnego poziomu dobowego pyłu PM10.Nie dotrzymany został również poziom celu długoterminowego ozonu, którego termin został określony na
2020 r.
Na terenie powiatu rzeszowskiego ocenę jakości wód powierzchniowych monitorowanych
w 2017 r. wykonano dla 6 JCWP. Stan/potencjał ekologiczny określony został dla 5 JCWP i w żadnej
z nich nie stwierdzono dobrego stanu/potencjału ekologicznego. Stan chemiczny określony został dla
5 JCWP. W trzech JCWP stwierdzono niekorzystny stan chemiczny, zaś w 2 JCWP (JCWP Wisłok od
Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka i JCWP Mrowla) stwierdzono dobry stan chemiczny.
Stan 5 JCWP określono jako ZŁY. W jednym przypadku (JCWP Mrowla) nie określono stanu
wód z uwagi na brak klasyfikacji potencjału ekologicznego przy spełnieniu warunków dobrego stanu
chemicznego.
Przeprowadzone na terenie powiatu pomiary hałasu kolejowego nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren zarówno w porze
dnia jak i w porze nocy.
Badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzone na obszarze powiatu wykazały
bardzo niski poziom pola elektromagnetycznego w środowisku (poniżej dolnego progu czułości zastosowanej sondy pomiarowej).
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W 2017 r. wszystkie gminy z terenu powiatu rzeszowskiego osiągnęły wymagany 20% poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz
wymagany 45% poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami
odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Dwie gminy nie osiągnęły wymaganego 45% poziomu ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania.
W ramach działalności kontrolnej w 2017 r. przeprowadzono 110 kontroli (58 z wyjazdem
w teren i 52 dokumentacyjne) podmiotów korzystających ze środowiska zlokalizowanych na obszarze
powiatu. Stwierdzone w 37 przypadkach nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska były podstawą do podjęcia działań mających na celu ich usunięcie.
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MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
[1]

ATMOTERM S.A.: Wyniki modelowania stężeń PM10, PM2,5, SO 2, NO2, B(a)P na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2017.

[2]

ATMOTERM S.A.: Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości
powietrza dla roku 2017.

[3]

Cyfrowe warstwy informacyjne: roads.shp, places.shp, railways.shp © autorzy OpenStreetMap (strona:
http://www.openstreetmap.org/copyright).

[4]

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. „Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie na terenie województwa podkarpackiego”
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3718/Mapy-akustyczne-dla-drog-krajowych-o-ruchu-powyzej-3-000-000pojazdow-rocznie-III-edycja.

[5]

Główny Urząd Geodezji i Kartografii. https://www.geoportal.gov.pl/ .

[6]

Materiały WIOŚ w Rzeszowie.

[7]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu
danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji (Dz. U z 2007 r., Nr 187,
poz. 1340 z późn.zm.).

[8]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalenia wartości
wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U z 2010 r., Nr 215, poz. 1414).

[9]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr.221,
poz. 1645).

[10]

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).

[11]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U z 2011 r., Nr 140, poz. 824 z późn.zm.).

[12]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych
(Dz. U. z 2016 r., poz.1187).

[11]

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód
podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85).

[12]

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031).

[12]

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).

[13]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020.

[14]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Roczne sprawozdania z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi sporządzone przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454).

[15]

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie: Wyniki badań i ocen prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

[17]

Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich: Mapa Akustyczna dla drogi wojewódzkiej nr DW878 Rzeszów
- Tyczyn - Dylągówka na terenie powiatu rzeszowskiego” dostępna pod adresem:
http://www.pzdw.pl/index.php?content=mapy_akustyczne.
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