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3. Blok - presje 

Informacje o presjach wywieranych na poszczególne elementy środowiska są podstawą 
do efektywnej realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, zarówno na poziomie 
krajowym jak i wojewódzkim.  

Informacja o presjach wywieranych na powietrze, wody i powierzchnię ziemi jest 
niezbędna do prawidłowej realizacji zadań w bloku - stan oraz  bloku - oceny i prognozy, 
stanowi ona bowiem podstawę do wykonywania analiz i ocen zjawisk zachodzących w 
środowisku, ocen przyczynowo-skutkowych, weryfikacji skuteczności polityki ekologicznej, 
a w odniesieniu do badań jakości poszczególnych elementów środowiska do wyznaczania 
lub/i weryfikacji programów i sieci pomiarowych monitoringu i ocen wpływu źródeł emisji 
na stan środowiska. 

Mając na uwadze konieczność zasilania systemu PMŚ informacjami o presjach, art. 26 
ust.1 ustawy Poś włącza do zasobów informacyjnych PMŚ dane o rodzajach i ilości substancji 
i energii wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi oraz informacje dotyczące 
wytwarzania i gospodarowania odpadami.  

Podobnie jak w poprzednich cyklach, również w obecnym Programie PMŚ zakłada się, 
iż blok-presje będzie zasilany głównie danymi wytwarzanymi w ramach innych systemów 
lub obowiązków wykonywanych z mocy prawa przez inne organy administracji lub podmioty 
gospodarcze. 

Istotnym źródłem danych o emisjach będzie system statystyki publicznej, z którym 
jednak wiążą się ograniczenia wynikające z braku dostępu do indywidualnych danych 
statystycznych dotyczących podmiotów gospodarczych. Rola systemu statystycznego będzie 
się stopniowo zmniejszała na rzecz systemów administracyjnych, które stanowią coraz 
bardziej istotne źródło danych o emisjach. 

Ponadto blok - presje będzie zasilany danymi o emisjach pochodzącymi od podmiotów 
gospodarczych, które zgodnie z art. 149 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1b ustawy Poś są zobligowane 
do przekazywania informacji o emisjach Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.  

Istotnym źródłem informacji o presjach będą również raporty od podmiotów objętych 
rozporządzeniem nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. 
w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 
zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 z 4.02.2006, 
str. 1) zawarte w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń, wyniki 
pomiarów wielkości emisji prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach kontroli 
podmiotów oraz informacje uzyskiwane z systemu handlu uprawnieniami do emisji 
dwutlenku węgla. 

Pozyskiwane informacje będą wykorzystywane przede wszystkim do: 
 weryfikacji i rozwoju programów i sieci pomiarowych; 
 analizy stanu i trendów zanieczyszczeń poszczególnych komponentów 
środowiska; 

 rozwijania metod obliczeniowych i innych metod uzupełniających w systemie 
ocen i prognoz jakości poszczególnych komponentów środowiska; 

 wspomagania prac dotyczących strategii i programów ochrony poszczególnych 
elementów środowiska oraz oceny skuteczności działań w zakresie ochrony 
środowiska. 

W celu pozyskania możliwie szerokiej i wiarygodnej informacji o antropogenicznych 
presjach na środowisko, w ramach bloku - presje będą realizowane zadania związane 
z pozyskiwaniem informacji o: 
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 źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do powietrza dla potrzeb ocen 
rocznych i ocen mających na celu ustalenie odpowiedniego sposobu oceny jakości 
powietrza;  

 źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do wód lub do ziemi oraz 
o poborach wód; 

 krajowych emisjach zanieczyszczeń do powietrza i do wód; 
 źródłach emisji energii odprowadzanych do środowiska; 

oraz informacji niezbędnych do oceny gospodarki odpadami. 
Zadania te będą realizowane głównie na dwóch poziomach: wojewódzkim lub/i 

lokalnym oraz krajowym. 
Dla poszczególnych zadań przewidzianych do realizacji w latach 2010-2012 w ramach 

bloku - presje, opracowana została informacja o celu, zakresie i sposobach pozyskiwania 
informacji, a także o źródłach informacji oraz jednostkach odpowiedzialnych za ich 
gromadzenie i weryfikację.  

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji dla potrzeb rocznej 
i wstępnej oceny jakości powietrza 

Zadanie obejmuje gromadzenie przez WIOŚ danych o źródłach i wielkościach emisji 
zanieczyszczeń objętych systemem oceny jakości powietrza dla potrzeb rocznych ocen 
jakości powietrza oraz ocen mających na celu ustalenie odpowiedniego sposobu oceny jakości 
powietrza. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2010 r. wykona, 
odpowiednio do potrzeb, inwentaryzację źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza 
uwzględniając dane gromadzone w ramach działalności kontrolnej i informacje o korzystaniu 
ze środowiska. W 2010 r. planowane jest również przeprowadzenie przez WIOŚ w Rzeszowie 
ankietyzacji dotyczącej ładunków zanieczyszczeń, wprowadzanych do atmosfery przez 
podmioty szczególnie uciążliwe dla jakości powietrza w regionie. W miarę posiadanych 
informacji o natężeniu i strukturze ruchu drogowego oraz aktywności sektora komunalno-
mieszkaniowego inwentaryzacja obejmie szacunkowe dane o emisji ze źródeł liniowych i 
powierzchniowych. Inwentaryzacja obejmie dane dot. wielkości emisji dwutlenku siarki, 
tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu, lotnych związków organicznych - prekursorów ozonu, 
pyłu PM10 oraz metali ciężkich (ołowiu, kadmu, niklu, arsenu) i benzo(a)pirenu. 

Inwentaryzacja źródeł i ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 
wykonana przez Inspektorat w 2010 r. wykorzystana zostanie na potrzeby ustalenia 
odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach (obowiązek 
wynikający z art. 88 ust. 2 ustawy Poś). Jeżeli zaistnieje potrzeba wykorzystania wyników 
inwentaryzacji na poziomie krajowym, WIOŚ w Rzeszowie przekażą je do GIOŚ. 

Z chwilą utworzenia w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, 
ulokowanym w Instytucie Ochrony Środowiska, krajowej bazy danych o emisjach gazów 
cieplarnianych i innych substancji (art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji (Dz. U. z 2009 r. Nr 130, 
poz. 1070)), po umożliwieniu bezpłatnego dostępu WIOŚ w Rzeszowie do bazy, w miarę 
potrzeb jej zasoby wykorzystywane będą przez Inspektorat dla sporządzania rocznych ocen 
jakości powietrza oraz ocen mających na celu ustalenie odpowiedniego sposobu oceny jakości 
powietrza.  

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o krajowych emisjach zanieczyszczeń do powietrza 

 Emisje krajowe poszczególnych zanieczyszczeń powietrza pozyskiwane są bezpłatnie 
z inwentaryzacji emisji wykonywanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania 
Emisjami ulokowany w Instytucie Ochrony Środowiska. 
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Zakres inwentaryzacji i metodyki obliczeń wynikają z potrzeb polityki ekologicznej 
państwa oraz wymagań międzynarodowych, głównie Konwencji w sprawie transgranicznego 
zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (Programu EMEP) i Konwencji ramowej 
w sprawie ochrony klimatu. Emisje krajowe szacuje się na podstawie statystycznego bilansu 
zużycia paliw oraz aktywności poszczególnych kategorii źródeł i odpowiadających im 
wskaźników emisji, a także na podstawie danych o emisjach z największych źródeł 
punktowych. Inwentaryzacja emisji krajowej obejmuje: 

 substancje lub grupy substancji takie jak: SO2, CO, NOx, NH3, pył TSP, PM10 
i PM2,5, lotne związki organiczne, metale ciężkie (Cd, Hg, Pb, As, Cr, Cu, Ni, 
Zn), trwałe związki organiczne (PCDD, PCDF, HCB, PCB) i wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,  
benzo(k)fluoranten, i  indeno(1,2,3-cd)piren); 

 gazy cieplarniane: CO2, CH4, N2O, SF6, grupy gazów HFC i PFC; 
emitowane ze źródeł punktowych, liniowych i powierzchniowych. Emisje prezentowane są 
jako całkowite dane krajowe oraz z podziałem na sektory i kategorie źródeł, a także w ujęciu 
przestrzennym z podziałem na jednostki administracyjne. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w miarę potrzeb 
wykorzystywał będzie inwentaryzację emisji krajowych, wykonywaną przez Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami ulokowany w Instytucie Ochrony Środowiska 
na potrzeby sporządzania rocznych ocen jakości powietrza oraz ocen mających na celu 
ustalenie odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza.  

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach emisji energii odprowadzanych do 
środowiska 

W celu zwiększenia zasobów informacji na temat stanu zanieczyszczenia środowiska, 
spowodowanego emisją energii do środowiska, na poziomie wojewódzkim będą gromadzone 
informacje dotyczące źródeł hałasu oraz sztucznie wytwarzanego promieniowania 
elektromagnetycznego.  

W oparciu o dane gromadzone przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach monitoringu hałasu 
oraz działalności kontrolnej prowadzona będzie ewidencja źródeł hałasu. Pozyskane 
informacje będą gromadzone w wojewódzkiej bazie danych, a następnie będą przekazywane 
do centralnej bazy danych do GIOŚ.  Informacje te posłużą m.in. do oceny stanu 
akustycznego środowiska.   

Źródłem danych na temat emisji hałasu do środowiska będą także mapy akustyczne 
o których mowa w art. 118 ustawy Poś. Część opisowa mapy, zawierająca identyfikację 
i charakterystykę źródeł hałasu oraz część graficzna, charakteryzująca hałas emitowany 
z poszczególnych źródeł zapewniają, w przypadku aglomeracji i głównych źródeł 
komunikacyjnych, przestrzenne zobrazowanie presji na środowisko spowodowanej emisją 
hałasu. 

W WIOŚ w Rzeszowie będą również sukcesywnie gromadzone informacje na temat 
źródeł promieniowania elektromagnetycznego, mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, do których zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 
2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) zalicza się: 

 stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu 
znamionowym wynoszącym nie mniej niż 110 kV, o długości nie mniejszej niż 15 
km;  



 15

 instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola 
elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo 
wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o 
częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz. 

Dane na temat źródeł promieniowania elektromagnetycznego będą przekazywane przez 
WIOŚ do GIOŚ, celem sukcesywnego tworzenia bazy źródeł PEM w skali całego kraju. Dane 
na temat źródeł PEM będą aktualizowane raz na rok. 

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do 
wód lub do ziemi oraz o poborach wód 

Na poziomie wojewódzkim podsystem emisji zanieczyszczeń do wód będzie zasilany 
danymi gromadzonymi przez WIOŚ, między innymi w ramach działalności kontrolnej. 
Istotnym źródłem informacji o emisjach zanieczyszczeń do wód będą także dane pochodzące 
od prowadzących instalacje, którzy są zobowiązani do prowadzenia pomiarów wielkości 
emisji i przekazywania ich wyników do WIOŚ, oraz wojewódzkie bazy informacji o 
korzystaniu ze środowiska, tworzone na podstawie ewidencji, prowadzonej przez podmioty 
korzystające ze środowiska, w zakresie ilości i jakości pobranej wody powierzchniowej 
i podziemnej, oraz ilości, stanu i składu ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi. 

Do celów związanych z ogólną analizą trendów, w dalszym ciągu będą wykorzystane 
zagregowane dane o emisjach do wód pochodzące z systemu statystyki publicznej. Ponadto 
dla potrzeb planowania lokalizacji punktów pomiarowych i zakresu prowadzonych pomiarów 
wykorzystywane będą wyniki prac, realizowanych w ramach implementacji dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej 
ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 
22.12.2000 r., str. 1), w tym charakterystyki obszarów dorzeczy i analizy presji. 

W 2010 r. planowane jest również przeprowadzenie przez WIOŚ w Rzeszowie 
ankietyzacji dotyczącej ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do wód. 

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o krajowych emisjach zanieczyszczeń do wód  

W związku z realizacją na poziomie krajowym na zlecenie GIOŚ w ramach HELCOM 
projektu pod nazwą: „Szósta Okresowa Ocena Ładunków Zanieczyszczeń odprowadzanych 
do Morza Bałtyckiego – PLC-6”, powstanie zbiór danych o punktowych i obszarowych 
zrzutach zanieczyszczeń oraz ocena ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza 
Bałtyckiego za rok 2011. Wyniki tej pracy zostaną wykorzystane przez WIOŚ w Rzeszowie  
do opracowania projektu nowych sieci i zakresu badań monitoringu operacyjnego.  

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o zmianie pokrycia/użytkowania powierzchni ziemi 

Jednym ze źródeł informacji o sposobie zagospodarowania powierzchni ziemi i trendach 
zmian jej użytkowania są produkty powstałe w ramach europejskich projektów CORINE 
Land Cover (CLC). Wyniki prac zrealizowanych na poziomie krajowym zostaną 
wykorzystane przez WIOŚ przy dokonywaniu analizy i weryfikacji informacji 
pozyskiwanych w badaniach monitoringowych oraz do sporządzania  opracowań 
tematycznych i kompleksowych raportów o stanie środowiska w regionie.   

Zadanie: Ocena gospodarki odpadami  

Pozyskiwanie danych niezbędnych do oceny gospodarki odpadami prowadzone jest na 
podstawie art. 26 ustawy Poś oraz na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz.251 z poźn. zm.). Ich analiza i ocena diagnozuje stan gospodarki 
odpadami w skali kraju i województwa oraz informuje o zauważalnych trendach zmian i ich 
przyczynach. 
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Na poziomie wojewódzkim podstawowe źródło danych w zakresie odpadów 
przemysłowych stanowić będzie baza wojewódzka dotycząca wytwarzania i gospodarowania 
odpadami, prowadzona przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. Dostęp do bazy 
wojewódzkiej posiada Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska oraz 
wyznaczeni pracownicy. Do czasu uzyskania wiarygodnych danych z systemu 
administracyjnego, źródło danych o gospodarowaniu odpadami stanowić będzie system 
statystyki publicznej. 

Na poziomie województwa stan gospodarki odpadami będzie prezentowany również w 
oparciu o dane własne WIOŚ, gromadzone w ramach działalności kontrolnej oraz informacje 
o składowiskach i spalarniach odpadów zgromadzone w inspekcyjnej bazie danych.  

Dla potrzeb tego zadania wykorzystywane będą również informacje przesyłane 
corocznie przez zarządzających składowiskami w zakresie określonym rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. z 2002 r. Nr 220 poz. 
1858), gromadzone przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach monitoringu składowisk w 
komputerowej bazie danych „Karta Składowiska”.  


