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4. Blok – stan 

Blok-stan obejmuje działania związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, 
analizowaniem i upowszechnianiem informacji o poziomach substancji i innych wskaźników 
charakteryzujących stan poszczególnych elementów przyrodniczych. W ramach bloku-stan 
wykonywane są również oceny stanu poszczególnych komponentów środowiska, 
uwzględniające w coraz szerszym zakresie wpływ elementów presji. 

Celem działań prowadzonych w bloku-stan jest zapewnienie odpowiednim organom 
informacji niezbędnych do zarządzania środowiskiem, zgodnie z ich kompetencjami oraz 
wywiązywania się z obowiązków sprawozdawczych, zarówno krajowych jak 
i międzynarodowych. Bardzo ważnym celem tych działań jest również zapewnienie 
społeczeństwu możliwości dostępu do pełnej, a zarazem zrozumiałej informacji o stanie 
środowiska. 

Zgodnie z zapisem  art. 26 ust.1 ustawy Poś, biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z 
polityki ekologicznej państwa, uwarunkowań i specyfiki województwa oraz międzynarodowe 
i krajowe wymagania sprawozdawcze, w bloku-stan na terenie województwa podkarpackiego 
przyjęto następującą strukturę podsystemów:  

1. podsystem monitoringu jakości powietrza, 
2. podsystem monitoringu jakości wód, 
3. podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi, 
4. podsystem monitoringu hałasu, 
5. podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych.   
W bloku-stan zamieszczono zarówno zadania związane z bezpośrednią realizacją 

obowiązków ustawowych, zobowiązań międzynarodowych, polityki ekologicznej państwa jak 
i zadania związane z koniecznością dostosowania systemu monitoringu środowiska do 
nowych regulacji prawnych zarówno polskich i międzynarodowych. 

W celu prawidłowej realizacji zadań w zakresie monitorowania stanu poszczególnych 
elementów środowiska blok-stan zasilany jest informacjami o presjach oraz innych 
czynnikach mających wpływ na jakość środowiska. Informacje te są niezbędne do oceny 
stanu poszczególnych elementów środowiska, weryfikacji i rozwoju programów i sieci 
pomiarowych oraz modelowania i prognozowania stanu poszczególnych komponentów 
środowiska. 
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4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza 
Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika 

z art. 88 ustawy Poś, który wraz z art. 85-87 i art. 89-94 transponuje do prawa polskiego 
wymagania wspólnotowe.  

Celem funkcjonowania podsystemu monitoringu jakości powietrza w województwie 
podkarpackim, zgodnie art. 26 ustawy Poś, jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących 
poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz wyników analiz i ocen w zakresie 
przestrzegania norm jakości powietrza w regionie. Informacje dostarczane w ramach 
podsystemu będą umożliwiały ponadto śledzenie zmian w zakresie zakwaszenia i eutrofizacji 
środowiska na skutek depozycji zanieczyszczeń do podłoża.  

Dane pozyskane w ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza stanowić będą 
podstawę do zarządzania jakością powietrza w województwie podkarpackim m.in. poprzez 
plany i programy ochrony powietrza. 

 W ramach obowiązków sprawozdawczych, dane pomiarowe uzyskane ze stacji 
monitoringu powietrza w województwie podkarpackim będą przekazywane do Komisji 
Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska i do organów konwencji międzynarodowych. 

W ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza, w latach 2010-2012 w 
województwie podkarpackim będą realizowane zadania:  

 Związane z badaniem i oceną stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z ustawą Poś 
transponującą wymagania dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w 
sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 
21.11.1996) oraz czterech dyrektyw pochodnych: 

- dyrektywa Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r. w sprawie wartości 
dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu oraz pyłu i 
ołowiu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 163 z 29.06.1999, str.41); 

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/69/WE z dnia 16 listopada 
2000 r. w sprawie wartości dopuszczalnych benzenu i tlenku węgla w otaczającym 
powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000, str.12); 

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/3/WE z dnia 12 lutego 2002 r. 
w sprawie ozonu w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002, 
str.14); 

- dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 
2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (Dz. Urz. UE L 23 z 
26.01.2005, str.3). 

 Od 11 czerwca 2010 r. badanie i ocena stanu zanieczyszczenia powietrza realizowane 
będą zgodnie z wymogami prawa krajowego transponującego dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008) 
 W województwie podkarpackim w latach 2010-2012 zadanie to obejmować będzie: 

- pomiary i oceny jakości powietrza w strefach, 
- pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb określenia 

krajowego celu redukcji narażenia, 
- monitoring tła miejskiego pod kątem WWA. 

 Udział WIOŚ w Rzeszowie w programie badawczym „Monitoring chemizmu opadów 
atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża”, dotyczącym zjawisk 
globalnych i kontynentalnych, realizowanym na poziomie krajowym przez GIOŚ w 
ramach zobowiązań wynikających z podpisanych przez Polskę konwencji ekologicznych. 
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 Wykorzystywanie do oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim wyników 

programów badawczych: „Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i 
WWA oraz rtęcią w stanie gazowym na stacjach monitoringu tła regionalnego” i „Analiza 
stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 z uwzględnieniem składu 
chemicznego pyłu i źródeł naturalnych”. 

 Zadania te w większości będą kontynuacją dotychczasowych programów pomiarowych. 
Ze względu jednak na konieczność przystosowania systemu pomiarów i ocen jakości 
powietrza w województwie podkarpackim do dynamicznie zmieniających się przepisów 
prawodawstwa unijnego, w tym wymogów dyrektywy 2008/50/WE, od 2010 r.  
wprowadzone zostanie nowe zadanie „Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem 
PM2,5 dla potrzeb określenia krajowego celu redukcji narażenia”. Rozszerzone zostanie 
również zadanie „Pomiary i ocena jakości powietrza w strefach”, w którym zakres 
obligatoryjnego monitoringu zostanie poszerzony o pomiary stężenia pyłu PM2,5 dla potrzeb 
oceny rocznej jakości powietrza w strefach. 

Zadanie: Pomiary i ocena jakości powietrza w strefach  

Celem realizacji zadania  w województwie podkarpackim jest uzyskanie dla wszystkich 
stref informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości 
powietrza i innych kryteriów oceny jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających 
poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie efektywności działań podejmowanych 
w ramach planów i programów ochrony powietrza na jakość powietrza na obszarach 
przekroczeń.  

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, odpowiedzialny za pomiary i 
ocenę poziomu substancji w powietrzu na obszarze województwa podkarpackiego, w latach 
2010-2012 będzie kontynuował monitoring stężeń SO2, NO2, NO, NOx, O3, PM10 i PM2,5, 
C6H6, CO, oraz Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)pirenu w pyle PM10, stosując pomiary i inne 
techniki monitoringowe określone w rozporządzeniu w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu. Dodatkowo, od 2010 r., WIOŚ w Rzeszowie poszerzy 
zakres pomiarów o pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 2,5 μm, zgodnie z wynikami 
oceny wstępnej jakości powietrza pod kątem pyłu PM2,5 wykonanej w 2009 r. W 2010 r. 
Inspektorat planuje uruchomienie manualnych pomiarów PM2.5 w Rzeszowie, Nisku, 
Krośnie i Przemyślu. Od 2011 r. planowane jest uruchomienie manualnych pomiarów pyłu 
PM2,5 w Jarosławiu. 

Od 1 stycznia 2010 r. planowane jest przejęcie przez WIOŚ w Rzeszowie badań jakości 
powietrza wykonywanych na obszarze województwa podkarpackiego przez WSSE w 
Rzeszowie. Po wstępnej analizie potrzeb pomiarowych, w ramach wojewódzkiego systemu 
monitoringu jakości powietrza na lata 2010-2012 planowane jest utrzymanie pięciu stanowisk 
pyłu PM10 nadzorowanych dotychczas przez WSSE w Rzeszowie, zlokalizowanych w 
Rzeszowie (2 stanowiska), Dębicy, Sanoku i Tarnobrzegu. Funkcjonowanie tych stacji od  
1 stycznia 2010 r. zależne będzie od terminu i warunków przejęcia lokalizacji i sprzętu od 
PIS.   

Należy zaznaczyć, że utrzymanie dodatkowych punktów pomiarowych oraz znaczne  
zwiększenie ilości wykonywanych pomiarów jakości powietrza  przez WIOŚ w Rzeszowie 
zależeć będzie od możliwości finansowych i kadrowych Inspektoratu. 

Dane ze stacji monitoringu powietrza w województwie podkarpackim będą gromadzone 
w wojewódzkiej bazie danych monitoringu jakości powietrza JPOAT i będą podstawą 
systemu oceny jakości powietrza w regionie. Wyniki pomiarów z tych stacji  przekazywane 
będą do krajowej bazy JPOAT, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. 
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Ponadto zgodnie z wymogami dotyczącymi raportowania, wyniki te będą przekazywane do 
europejskiej bazy danych (AIRBASE). 

Zgodnie z art. 89 ustawy Poś, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie będzie kontynuował wykonywanie rocznych ocen jakości powietrza wraz z 
klasyfikacją stref w województwie podkarpackim.  

W 2010 r. zostanie wykonana przez WIOŚ w Rzeszowie roczna ocena jakości 
powietrza za 2009 pod kątem zanieczyszczenia powietrza SO2, NO2, NOx, O3, PM10, C6H6 i 
CO oraz Pb, As, Cd, Ni i benzo(a)pirenu w pyle PM10. Ocena za rok 2009 wykonana 
zostanie w strefach określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie stref, w 
których dokonuje się oceny jakości powietrza.  

W latach 2011-2012 roczną oceną jakości powietrza dodatkowo zostanie objęty pył 
PM2,5. Oceny za lata 2010 i 2011, dla wszystkich zanieczyszczeń, wykonane zostaną w 
nowym układzie stref, określonym w ramach transpozycji dyrektywy 2008/50/WE w sprawie 
jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. W nowym układzie stref w 
województwie podkarpackim wydzielone zostaną: strefa miasto Rzeszów  i strefa 
podkarpacka (pozostały obszar województwa). 

Jednocześnie, w 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie dokona weryfikacji oceny wstępnej 
jakości powietrza dla SO2, NO2, NOx, O3, PM10, C6H6, CO oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w 
pyle PM10 w strefach zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego, 
określonych w ramach transpozycji dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i 
czystszego powietrza dla Europy 

 
i odpowiednio na podstawie wyników tej oceny dokona 

modernizacji wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza.  
Wyniki badań i rocznych ocen jakości powietrza wykonanych w latach 2010-2012 będą 

wykorzystane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego do opracowania programów 
ochrony powietrza w strefach wskazanych do ich wykonania oraz do monitorowania 
skuteczności programów, które zostały opracowane wcześniej (miasto Przemyśl), lub są w 
fazie opracowywania (miasto Rzeszów, strefa jasielska). 

Wyniki ocen rocznych za 2009 r., 2010 r. i 2011 r. opracowanych przez WIOŚ w 
Rzeszowie posłużą GIOŚ do wykonania zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce dla tych 
lat i będą stanowić podstawę do kształtowania polityki w zakresie ochrony powietrza w kraju.  

Raport z oceny rocznej jakości powietrza oraz wyniki badań jakości powietrza w 
województwie podkarpackim posłużą także do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych 
wynikających z prawa wspólnotowego. 

Dodatkowo w ramach systemu monitoringu jakości powietrza w województwie 
podkarpackim w latach 2010-2012 WIOŚ w Rzeszowie realizował będzie pomiary innych 
substancji, dla których nie zostały określone  poziomy dopuszczalne lub docelowe, biorąc pod 
uwagę specyficzne źródła zanieczyszczeń, zlokalizowane w regionie (węglowodory, 
formaldehyd, glin w pyle PM10). 

Wykaz stanowisk działających w wojewódzkim systemie jakości powietrza w latach 
2010-2012 i stanowisk uzupełniających w województwie podkarpackim zawiera tabela 4.1.2. 
Natomiast w tabeli 4.1.3. zestawiono liczbę stanowisk działających w ramach wojewódzkiego 
systemu oceny jakości powietrza i stanowisk uzupełniających w województwie podkarpackim 
w latach 2010-2012  
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Tabela 4.1.1. Pomiary i ocena jakości powietrza w strefach 

Blok Zadanie 
STAN 

Podsystem 
Monitoring jakości powietrza 

 
 Pomiary i ocena jakości powietrza w strefach  

 

 
 
 
 
 
 
 

Przepisy prawne 

-  ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – art. 26 oraz art. 85-95; 

-  rozporządzenie MŚ z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania 
oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 
31); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu 
i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1377); 

-  rozporządzenie MŚ z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 
310); 

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2008 r. Nr 199, poz. 1227); 

W związku z transpozycją dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy ustawa-Prawo ochrony 
środowiska zostanie znowelizowana, a ww. rozporządzenia wykonawcze 
zostaną zastąpione nowymi 

Zakres przedmiotowy 
2010 rok  

a)  W ramach systemu oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim, koordynowanego przez 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzone będą pomiary stężeń 
substancji w powietrzu: SO2, NO2, 

NOx, PM10, Pb, CO, C6H6, O3 
oraz As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10. 

Dodatkowo od 2010 r. pomiarami w ramach systemu oceny jakości powietrza będzie objęty pył PM2,5. 
Pomiary te będą wykonywane w sposób ciągły (pomiar automatyczny) lub systematyczny (pomiar 
manualny) szczególnie w strefach, w których poziomy stężeń są wyższe od górnego progu oszacowania . 

W pozostałych strefach wykonywane będą mniej intensywne pomiary (metoda pasywna) lub ocena 
dokonywana będzie za pomocą obiektywnych metod szacowania oraz informacji o emisji zanieczyszczeń do 
powietrza. Metody te stanowić będą również uzupełnienie pomiarów najwyższej jakości (automatycznych i 
manualnych) w strefach, gdzie obserwowane są stężenia powyżej górnego progu oszacowania.  

b) Na podstawie uzyskanych danych w roku 2009 dla poszczególnych substancji (SO2, NO2, 
NOx, PM10, CO, 

C6H6, O3 
oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w PM10) Podkarpacki Wojewódzcki Inspektor Ochrony Środowiska 

wykona roczną ocenę jakości powietrza w strefach określonych w rozporządzeniu MŚ w sprawie stref, w 
których dokonuje się oceny jakości powietrza (stary układ stref), klasyfikację stref wg kryteriów określonych 
rozporządzeniem MŚ, identyfikację obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych (z uwzględnieniem 
marginesów tolerancji), poziomów docelowych oraz poziomów celów długoterminowych, a także ocenę 
jakości powietrza w województwie. 

c)  Wykonana zostanie weryfikacja wstępnej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim dla SO2, 
NO2, 

NOx, PM10, CO, C6H6, O3 oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 w nowym układzie stref, 
określonym w ramach transpozycji dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego 
powietrza dla Europy.  

lata 2011-2012  

W ramach systemu oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim kontynuowany będzie 
monitoring SO2, NO2, 

NOx, PM10, PM2,5, CO, C6H6, O3 oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 w 
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strefach. Dodatkowo począwszy od 2011 r. roczna ocena jakości powietrza (ocena za 2010 r.) zostanie 
rozszerzona o pył PM2,5. Ocena ta będzie wykonywana w oparciu o nowy układ stref, określony w ramach 
transpozycji dyrektywy 2008/50/WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, dla 
wszystkich zanieczyszczeń.  

Poza programem pomiarowym obejmującym substancje, dla których ustalone zostały kryteria oceny jakości 
powietrza, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska biorąc pod uwagę specyficzne źródła 
zanieczyszczeń zlokalizowane na regionie uwzględnił w programie monitoringu środowiska w województwie 
podkarpackim na lata 2010-2012 wybrane węglowodory, formaldehyd i glin w pyle PM10. 

Wykonawcy 
Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska  - wojewódzka baza 
danych o jakości powietrza JPOAT 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska – ocena jakości 
powietrza w województwie  

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący 
wyniki 

Rodzaj i forma 
przekazywanych 
wyników badań 

Częstotliwość 
przekazywania wyników 

badań (min.) 

Miejsce przekazania 
wyników badań 

 
WIOŚ  
 

wyniki pomiarów ze stacji 
objętych wojewódzkim 
programem monitoringu 
środowiska oraz wyniki 
klasyfikacji stref wg 
rozporządzenia MŚ w sprawie 
zakresu i sposobu 
przekazywania informacji 
dotyczących zanieczyszczenia 
powietrza;  

- od trybu miesięcznego 
do rocznego wg 
rozporządzenia MŚ w 
sprawie zakresu i 
sposobu przekazywania 
informacji dotyczących 
zanieczyszczenia 
powietrza;  

 

GIOŚ  
 

WIOŚ  
 

dane o przekroczeniach 
alarmowych poziomów 
substancji w powietrzu;  
 

- w trybie dobowym, 
zgodnie z 
rozporządzenia MŚ w 
sprawie zakresu i 
sposobu przekazywania 
informacji dotyczących 
zanieczyszczenia 
powietrza; 

GIOŚ, marszałek 
województwa, 
wojewoda, właściwy 
organ w sprawach 
zarządzania 
kryzysowego na 
obszarze, na którym 
wystąpiło przekroczenie 
(wójt, burmistrz, 
prezydent miasta) 
wojewódzkie centrum 
zarządzania 
kryzysowego  

WIOŚ  
 

wyniki rocznej oceny jakości 
powietrza w województwie  

- jeden raz w roku;  
 

GIOŚ, marszałek 
województwa, 
wojewoda  

Upowszechnianie wyników 
Podmiot 

upowszechniający 
wyniki 

 

Forma upowszechnianej 
informacji wynikowej 

 

Częstotliwość 
upowszechniania 

informacji wynikowej 
(min.) 

Odbiorca informacji 
wynikowej 

 

WIOŚ  
 

- raporty tematyczne; 

WIOŚ  - strony internetowe WIOŚ; 

- fakultatywnie; 
 
- od trybu godzinowego do 

rocznego; 

administracja rządowa i 
samorządowa,  
uczelnie, szkoły,  
biblioteki,  
społeczeństwo 
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Ryc. 4.1.1.  Schemat przepływu informacji dotyczących jakości powietrza  

na poziomie wojewódzkim  

 

 

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
 

koordynacja działań dotyczących pomiarów i ocen jakości powietrza, 
zbiorcze oceny jakości powietrza, krajowa baza danych, wypełnianie 

obowiązków sprawozdawczych wynikających z prawa UE 

Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska 

 
 

 
 

poziom wojewódzki 

Zarządzający danymi 
(podmioty gospodarcze, 

administracja samorządowa, 
GUS, WUS, Krajowy 

ośrodek bilansowania i  
zarządzania emisjami  
umiejscowiony w IOŚ) 

dane o ładunkach emisji 
zanieczyszczeń do 

powietrza 

pomiary jakości powietrza na 
stacjach monitoringu jakości 

powietrza należących do WIOŚ 

 
 
 
 

ocena jakości powietrza 
w strefach wraz 

z klasyfikacją stref 
 

Marszałek Województwa  
zarządzenie ochroną powietrza, 

opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem 
planów i programów ochrony powietrza 

ocena jakości powietrza w strefach 
wyniki pomiarów jakości powietrza 
informacja o stanach alarmowych i przekroczeniach norm jakości powietrza 
inne dane 

Wojewoda  
informowanie społeczeństwa 

o stanach alarmowych i przekroczeniach 
norm jakości powietrza 
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Zadanie:  Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb 
określenia krajowego celu redukcji narażenia 

Obowiązek pomiarów pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia wskaźnika średniego 
narażenia wynika z art. 15 ust. 3 oraz załącznika XIV sekcja A dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza 
i czystszego powietrza dla Europy (transpozycja w toku).  

Celem zadania jest wyznaczenie wskaźnika średniego narażenia i na tej podstawie 
ustalenie krajowego celu redukcji narażenia na pył PM2,5. 

W latach 2010-2012 na stacjach monitoringu w kraju, zlokalizowanych na obszarach tła 
miejskiego w aglomeracjach i miastach powyżej 100 000 mieszkańców na terenie całego 
kraju będą prowadzone pomiary pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia, a następnie 
monitorowania wskaźnika średniego narażenia.  

W województwie podkarpackim w latach 2010-1012 pomiary pyłu PM2,5 na potrzeby 
obliczania wskaźnika średniego narażenia prowadzone będą przez WIOŚ w Rzeszowie na 
jednym stanowisku pomiarowym, zlokalizowanym w mieście Rzeszów. Lokalizacja 
stanowiska wyznaczona została na podstawie „Wskazówek do określania Krajowego Celu 
Redukcji Narażenia na działanie pyłu PM2.5” przekazanych Wojewódzkim Inspektoratom 
Ochrony Środowiska przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.  

Wybór lokalizacji dla stanowiska pyłu PM2.5 w Rzeszowie dokonany został w oparciu 
o zebrane informacje dotyczące planów rozwoju miasta. W tym celu przeanalizowano 
„Studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta Rzeszowa”. 
Przeprowadzono także konsultacje w Biurze Rozwoju Miasta Rzeszowa. Analizie poddano 
również ewentualny wpływ emitorów punktowych zlokalizowanych na terenie miasta, 
obszarów o znaczącej emisji z sektora komunalno-bytowego oraz emisji ze środków 
transportu. Wybrany przez Inspektorat na umiejscowienie pobornika PM2,5 teren Gimnazjum 
nr 7 (Rzeszów, ul. Rejtana) uzyskał akceptację Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Dane ze stacji tła miejskiego w Rzeszowie będą gromadzone w wojewódzkiej bazie 
danych monitoringu jakości powietrza JPOAT i będą zasilać system oceny jakości powietrza, 
w województwie podkarpackim. Dane stacji tła miejskiego w Rzeszowie  przekazywane będą 
do krajowej bazy JPOAT, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie 
zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. 
Ponadto zgodnie z wymogami dotyczącymi raportowania, wyniki te będą przekazywane do 
europejskiej bazy danych (AIRBASE). 

Zadanie: Monitoring tła miejskiego pod kątem WWA 

Obowiązek pomiarów składu pyłu pod kątem zawartości WWA wynika z art. 4 ust. 8 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. 
w sprawie arsenu, kadmu, niklu, rtęci i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w otaczającym powietrzu, transponowanego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  
17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. 

Celem zadania jest określenie udziału benzo(a)pirenu w WWA w pyle, dla którego, jako 
wskaźnika WWA, został określony poziom docelowy do osiągnięcia do końca 2012 r.  

W latach 2010-2012 na dwóch stacjach monitoringu tła miejskiego w województwie 
podkarpackim (Jasło, Przemyśl), na których WIOŚ w Rzeszowie prowadzi pomiary pyłu 
PM10 i benzo(a)pirenu w PM10, będą kontynuowane pomiary benzo(a)antracenu, 
benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu i 
dibenzo(a,h)antracenu w pyle PM10.  

Dane pomiarowe WWA w pyle PM10 ze stacji w Jaśle i Przemyślu będą gromadzone w 
wojewódzkiej bazie danych monitoringu jakości powietrza JPOAT i będą zasilać system 
oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wyniki pomiarów WWA w pyle 
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PM10 z tych stacji przekazywane będą do krajowej bazy JPOAT zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza. Ponadto zgodnie z wymogami dotyczącymi raportowania będą 
przekazywane do europejskiej bazy danych (AIRBASE). 

Zadanie: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA oraz 
rtęcią w stanie gazowym na stacjach monitoringu tła regionalnego 

 Pomiary zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi i WWA oraz rtęcią w stanie 
gazowym prowadzone są na 2 wybranych stacjach WIOŚ w województwie dolnośląskim i 
kujawsko-pomorskim oraz na stacji „Puszcza Borecka”, należącej do Instytutu Ochrony 
Środowiska. Wyniki programu badawczego wykorzystywane będą pomocniczo przez WIOŚ 
w Rzeszowie do oceny jakości powietrza atmosferycznego w regionie.  

Zadanie: Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 
z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu i źródeł naturalnych. 

Zadanie realizowane będzie na poziomie krajowym. Pomiary zanieczyszczenia 
powietrza pyłem PM10 i PM2,5 z uwzględnieniem składu chemicznego pyłu i źródeł 
naturalnych wykorzystywane będą pomocniczo przez WIOŚ w Rzeszowie do oceny jakości 
powietrza atmosferycznego w regionie. 

Zadanie: Wspomaganie systemu oceny jakości powietrza metodami modelowania 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie będzie uczestniczył w 
pracach dotyczących modelowania, prowadzonych na poziomie krajowym przez GIOŚ.  

Na potrzeby realizacji tego zadania WIOŚ w Rzeszowie będzie aktualizował dane o 
emisjach zanieczyszczeń ze źródeł punktowych, zlokalizowanych w województwie 
podkarpackim. Informacje w miarę potrzeb, przekazywane będą instytucjom wykonującym 
modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w skali kraju na zlecenie GIOŚ. 
 Wyniki modelowania wykorzystywane będą pomocniczo przez WIOŚ w Rzeszowie do 
oceny jakości powietrza atmosferycznego w regionie.  

Zadanie: Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji 
zanieczyszczeń do podłoża 

Celem realizacji zadania jest dostarczenie danych o ładunkach substancji 
zakwaszających, biogenów oraz metali ciężkich deponowanych do podłoża wraz z opadem 
atmosferycznym. Dane te umożliwiają śledzenie trendów i tym samym ocenę skuteczności 
programów redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza; ponadto mogą być wykorzystywane 
do bilansowania związków eutrofizujących w ramach ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
pochodzącymi z rolnictwa.  

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych będą mogły stanowić wkład do 
rewizji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/81/WE z dnia 23 października 
2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia 
powietrza (Dz. Urz. WE L 309 z 27.11.2001).  

Zadanie jest kontynuacją dotychczasowych badań i będzie realizowane w oparciu o sieć 
krajową, na którą składają się 23 stacje monitorujące chemizm opadów oraz ok. 162 stacji, 
dostarczających dane o wysokości i pochodzeniu opadów, co umożliwia ekstrapolację danych 
na obszar całego kraju za pomocą metod statystycznych.  

W województwie podkarpackim monitoring chemizmu opadów atmosferycznych 
prowadzony będzie w latach 2010-2012 na stacji IMGW w Lesku (powiat leski). Analizy 
składu fizyko-chemicznego opadów wykonywane będą przez Laboratorium Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Program pomiarowy będzie obejmował: 
odczyn, przewodność elektrolityczną, chlorki, siarczany, azotyny i azotany, azot amonowy, 
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sód, potas, wapń, magnez, cynk, miedź, żelazo, ołów, kadm, nikiel, chrom ogólny, mangan, 
fosfor ogólny i azot ogólny. Szacowanie miesięcznych i rocznych depozycji na zlecenie GIOŚ 
będzie wykonywał wrocławski oddział IMGW, sprawujący merytoryczny nadzór nad 
realizacją programu. 

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń 
do podłoża za lata 2010-2012 wykorzystane zostaną przez WIOŚ w Rzeszowie do oceny 
jakości środowiska w województwie. Wyniki badań zawarte zostaną w rocznych raportach o 
stanie środowiska w województwie podkarpackim. 
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Tabela 4.1.2.  Wykaz stanowisk działających w wojewódzkim systemie jakości powietrza w latach 2010-2012 i stanowisk uzupełniających w województwie 
podkarpackim 

Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 PkDebicaWSSEParkow * PM10 
24-

godz. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Dębica-
Parkowa-WSSE manualny 

WSSE 
Rzeszów 21o23' 51,07" 50o02'56,61" tak tak tak nie 

2 PkDebicaWIOSParkow *, ** NO2 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Dębica-
Parkowa-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o23' 51,07" 50o02'56,61" tak tak tak tak 

3 PkDebicaWIOSParkow *,  ** SO2 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Dębica-
Parkowa-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o23' 51,07" 50o02'56,61" tak tak tak tak 

4 PkDebicaWIOSpasyw benzen 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 Dębica-pasywne pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o24' 00,18" 50o03'13,94" tak tak tak nie 

5 PkMielWIOSZarzStr PM10 
24-

godz. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy manualny 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

6 PkMielWIOSZarzStr As (PM10) 1-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy manualny 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

7 PkMielWIOSZarzStr Cd (PM10) 1-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy manualny 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

8 PkMielWIOSZarzStr Ni (PM10) 1-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy manualny 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

9 PkMielWIOSZarzStr Pb(PM10) 1-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy manualny 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

10 PkMielWIOSZarzStr Al(PM10) 1-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy manualny 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

11 PkMielWIOSZarzStr BaP (PM10) 1-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy manualny 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

12 PkMielWIOSZarzStr benzen 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

13 PkMielWIOSZarzStr formaldehyd 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

14 PkMielWIOSZarzStr toluen 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

15 PkMielWIOSZarzStr n-oktan 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

16 PkMielWIOSZarzStr n-heksan 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

17 PkMielWIOSZarzStr m+p ksylen 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
 
18 PkMielWIOSZarzStr n-heptan 2-tyg. 

mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

19 PkMielWIOSZarzStr o-ksylen 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

20 PkMielWIOSZarzStr cykloheksan 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak nie 

21 PkMielWIOSZarzStr** NO2 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak tak 

22 PkMielWIOSZarzStr** SO2 2-tyg. 
mielecko-
dębicka PL.18.z.03.03 

Mielec - Zarząd 
Strefy pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 16,32" 50o18'14,43" tak tak tak tak 

23 PkJarosWIOSJanPawII PM10 
24-

godz. 
jarosławsko-
lubaczowska PL.18.z.05.03 

Jarosław-
JanaPawłaII-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o40' 23,37" 50o00'56,15" tak tak tak nie 

24 PkJarosWIOSJanPawII PM2,5 
24-

godz. podkarpacka PL1802 

Jarosław-
JanaPawłaII-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o40' 23,37" 50o00'56,15" nie tak tak nie 

25 PkJarosWIOSJanPawII As (PM10) 1-tyg. 
jarosławsko-
lubaczowska PL.18.z.05.03 

Jarosław-
JanaPawłaII-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o40' 23,37" 50o00'56,15" tak tak tak nie 

26 PkJarosWIOSJanPawII Cd (PM10) 1-tyg. 
jarosławsko-
lubaczowska PL.18.z.05.03 

Jarosław-
JanaPawłaII-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o40' 23,37" 50o00'56,15" tak tak tak nie 

27 PkJarosWIOSJanPawII Ni (PM10) 1-tyg. 
jarosławsko-
lubaczowska PL.18.z.05.03 

Jarosław-
JanaPawłaII-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o40' 23,37" 50o00'56,15" tak tak tak nie 

28 PkJarosWIOSJanPawII Pb(PM10) 1-tyg. 
jarosławsko-
lubaczowska PL.18.z.05.03 

Jarosław-
JanaPawłaII-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o40' 23,37" 50o00'56,15" tak tak tak nie 

29 PkJarosWIOSJanPawII BaP (PM10) 1-tyg. 
jarosławsko-
lubaczowska PL.18.z.05.03 

Jarosław-
JanaPawłaII-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o40' 23,37" 50o00'56,15" tak tak tak nie 

30 PkJarosWIOSJanPawII Al (PM10) 1-tyg. 
jarosławsko-
lubaczowska PL.18.z.05.03 

Jarosław-
JanaPawłaII-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o40' 23,37" 50o00'56,15" tak tak tak nie 

31 PkJarosWIOSJanPawII** NO2 2-tyg. 
jarosławsko-
lubaczowska PL.18.z.05.03 

Jarosław-
JanaPawłaII-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o40' 23,37" 50o00'56,15" tak tak tak tak 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

32 PkJarosWIOSJanPawII** SO2 2-tyg. 
jarosławsko-
lubaczowska PL.18.z.05.03 

Jarosław-
JanaPawłaII-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o40' 23,37" 50o00'56,15" tak tak tak tak 

33 PkJasloWIOSFlor NO2 1-godz. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

34 PkJasloWIOSFlor SO2 1-godz. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

35 PkJasloWIOSFlor NO 1-godz. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

36 PkJasloWIOSFlor NOx 1-godz. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

37 PkJasloWIOSFlor O3 1-godz.
woj. 
podkarpackie PL.18.w.cw.00

Jasło-
Floriańska-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

38 PkJasloWIOSFlor2 PM10 
24-

godz. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

39 PkJasloWIOSFlor2 As (PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

40 PkJasloWIOSFlor2 Cd (PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

41 PkJasloWIOSFlor2 Ni (PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

42 PkJasloWIOSFlor2 Pb(PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

43 PkJasloWIOSFlor2 Al(PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

44 PkJasloWIOSFlor2 BaP (PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 
Jasło-
Floriańska- manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
WIOS 

45 PkJasloWIOSFlor2 
benzo(a)antracen 
(PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

46 PkJasloWIOSFlor2 
benzo(b)fluaranten 
(PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

47 PkJasloWIOSFlor2 
benzo(j)fluoranten 
(PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

48 PkJasloWIOSFlor2 
benzo(k)fluoranten 
(PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

49 PkJasloWIOSFlor2 
indeno(1,2,3-cd)piren 
(PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

50 PkJasloWIOSFlor2 
dibenzo(a,h)antracen 
(PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 56,03" 49o44'21,81" tak tak tak nie 

51 PkJasloWIOSFlor benzen 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

52 PkJasloWIOSFlor formaldehyd 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

53 PkJasloWIOSFlor toluen 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

54 PkJasloWIOSFlor n-oktan 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

55 PkJasloWIOSFlor n-heksan 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

56 PkJasloWIOSFlor m+p ksylen 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

57 PkJasloWIOSFlor n-heptan 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

58 PkJasloWIOSFlor o-ksylen 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

59 PkJasloWIOSFlor cykloheksan 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Floriańska-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o28' 58,20" 49o44'21,51" tak tak tak nie 

60 PkJasloWIOSSikorskiego PM10 1-godz. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

61 PkJasloWIOSSikorskiego PM2,5 1-godz. podkarpacka PL1802 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

62 PkJasloWIOSSikorskiego PM1,0 1-godz. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

63 PkJasloWIOSSikorskiego PM10 
24-

godz. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

64 PkJasloWIOSSikorskiego As (PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

65 PkJasloWIOSSikorskiego Cd (PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

66 PkJasloWIOSSikorskiego Ni (PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

67 PkJasloWIOSSikorskiego Pb(PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

68 PkJasloWIOSSikorskiego BaP (PM10) 1-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

69 PkJasloWIOSSikorskiego benzen 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 
Jasło-
Sikorskiego- pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
WIOS 

70 PkJasloWIOSSikorskiego formaldehyd 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

71 PkJasloWIOSSikorskiego toluen 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

72 PkJasloWIOSSikorskiego n-oktan 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

73 PkJasloWIOSSikorskiego n-heksan 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

74 PkJasloWIOSSikorskiego m+p ksylen 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

75 PkJasloWIOSSikorskiego n-heptan 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

76 PkJasloWIOSSikorskiego o-ksylen 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

77 PkJasloWIOSSikorskiego cykloheksan 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 

Jasło-
Sikorskiego-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o27' 17,25" 49o44'39,41" tak tak tak nie 

78 PkKrempWIOSŻydow NO2 1-mieś. jasielska PL.18.p.25.05 
Żydowskie-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o29' 01,02" 49o28'11,01" tak tak tak nie 

79 PkKrempWIOSŻydow SO2 1-mieś. jasielska PL.18.p.25.05 
Żydowskie-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o29' 01,02" 49o28'11,01" tak tak tak nie 

80 PkKrempWIOSŻydow formaldehyd 2-tyg. jasielska PL.18.p.25.05 
Żydowskie-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o29' 01,02" 49o28'11,01" tak tak tak nie 

81 PkJedlWIOSRejt benzen 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Jedlicze-
Rejtana-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o39' 02,06" 49o42'53,50" tak tak tak nie 

82 PkJedlWIOSRejt formaldehyd 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Jedlicze-
Rejtana-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o39' 02,06" 49o42'53,50" tak tak tak nie 

83 PkJedlWIOSRejt toluen 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Jedlicze-
Rejtana-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o39' 02,06" 49o42'53,50" tak tak tak nie 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

84 PkJedlWIOSRejt n-oktan 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Jedlicze-
Rejtana-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o39' 02,06" 49o42'53,50" tak tak tak nie 

85 PkJedlWIOSRejt n-heksan 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Jedlicze-
Rejtana-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o39' 02,06" 49o42'53,50" tak tak tak nie 

86 PkJedlWIOSRejt m+p ksylen 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Jedlicze-
Rejtana-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o39' 02,06" 49o42'53,50" tak tak tak nie 

87 PkJedlWIOSRejt n-heptan 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Jedlicze-
Rejtana-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o39' 02,06" 49o42'53,50" tak tak tak nie 

88 PkJedlWIOSRejt o-ksylen 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Jedlicze-
Rejtana-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o39' 02,06" 49o42'53,50" tak tak tak nie 

89 PkJedlWIOSRejt cykloheksan 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Jedlicze-
Rejtana-WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o39' 02,06" 49o42'53,50" tak tak tak nie 

90 PkKrosnoWIOSKletówki PM10 
24-

godz. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 Krosno-Kletówki manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o44' 57,09" 49o41'24,12" tak tak tak nie 

91 PkKrosnoWIOSKletówki As (PM10) 1-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 Krosno-Kletówki manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o44' 57,09" 49o41'24,12" tak tak tak nie 

92 PkKrosnoWIOSKletówki Cd (PM10) 1-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 Krosno-Kletówki manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o44' 57,09" 49o41'24,12" tak tak tak nie 

93 PkKrosnoWIOSKletówki Ni (PM10) 1-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 Krosno-Kletówki manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o44' 57,09" 49o41'24,12" tak tak tak nie 

94 PkKrosnoWIOSKletówki Pb(PM10) 1-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 Krosno-Kletówki manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o44' 57,09" 49o41'24,12" tak tak tak nie 

95 PkKrosnoWIOSKletówki Al(PM10) 1-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 Krosno-Kletówki manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o44' 57,09" 49o41'24,12" tak tak tak nie 

96 PkKrosnoWIOSKletówki BaP (PM10) 1-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 Krosno-Kletówki manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o44' 57,09" 49o41'24,12" tak tak tak nie 

97 PkKrosnoWIOSKletówki PM2,5 
24-

godz. podkarpacka PL1802 Krosno-Kletówki manualne 
WIOŚ 
Rzeszów 21o44' 57,09" 49o41'24,12" tak tak tak tak 

98 PkKrosnoWIOSKletówki** NO2 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 Krosno-Kletówki pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o44' 57,09" 49o41'24,12" tak tak tak tak 

99 PkKrosnoWIOSKletówki** SO2 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 Krosno-Kletówki pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o44' 57,09" 49o41'24,12" tak tak tak tak 

100 PkSanokWSSEJezier* PM10 
24-

godz. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Sanok-
Jezierskiego-
WSSE manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o12' 03,09" 49o33'02,48" tak tak tak nie 

101 PkSanokWSSEJezier*, ** NO2 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Sanok-
Jezierskiego-
WSSE pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o12' 03,09" 49o33'02,48" tak tak tak tak 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

102 PkSanokWSSEJezier*, ** SO2 2-tyg. 
krosnieńsko-
sanocka PL.18.p.25.07 

Sanok-
Jezierskiego-
WSSE pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o12' 03,09" 49o33'02,48" tak tak tak tak 

103 PkRzeszWIOSSzop NO2 1-godz.
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

104 PkRzeszWIOSSzop SO2 1-godz.
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

105 PkRzeszWIOSSzop NO 1-godz.
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

106 PkRzeszWIOSSzop NOx 1-godz.
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

107 PkRzeszWIOSSzop CO 1-godz.
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

108 PkRzeszWIOSSzop PM2,5 1-godz.
miasto 
Rzeszów PL1801 

Rzeszów-
Szopena -WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

109 PkRzeszWIOSSzop PM2,5 
24-

godz. 
miasto 
Rzeszów PL1801 

Rzeszów-
Szopena -WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak nie nie tak 

110 PkRzeszWIOSSzop PM10 
24-

godz. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

111 PkRzeszWIOSSzop As (PM10) 1-tyg. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

112 PkRzeszWIOSSzop Cd (PM10) 1-tyg. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

113 PkRzeszWIOSSzop Ni (PM10) 1-tyg. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

114 PkRzeszWIOSSzop Pb(PM10) 1-tyg. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

115 PkRzeszWIOSSzop Al(PM10) 1-tyg. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

116 PkRzeszWIOSSzop BaP (PM10) 1-tyg. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

117 PkRzeszWIOSSzop benzen 2-tyg. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

118 PkRzeszWIOSSzop formaldehyd 2-tyg. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Szopena -WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 37,99" 50o02'02,68" tak tak tak nie 

119 PkRzeszWSSEPilsud* PM10 
24-

godz. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Pilsudskiego-
WSSE manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 03,09" 50o02'27,88" tak tak tak nie 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

120 PkRzeszWSSEWierzb* PM10 
24-

godz. 
miasto 
Rzeszów PL.18.m.24.63

Rzeszów-
Wierzbowa-
WSSE manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00' 52,17" 50o02'04,25" tak tak tak nie 

121 PkRzeszWIOSNoweMiasto PM2,5 
24-

godz. 
miasto 
Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 
Miasto -WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o00’ 38,00” 50o01’28,26” tak tak tak tak 

122 PkTarnobWIOSSwBarb NO2 2-tyg. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Tarnobrzeg-Św 
Barbary-WIOŚ pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o40' 45,03" 50o33'59,39" tak tak tak nie 

123 PkTarnobWIOSSwBarb SO2 2-tyg. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Tarnobrzeg-Św 
Barbary-WIOŚ pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o40' 45,03" 50o33'59,39" tak tak tak nie 

124 PkTarnobWIOSSwBarb benzen 2-tyg. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Tarnobrzeg-Św 
Barbary-WIOŚ pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o40' 45,03" 50o33'59,39" tak tak tak nie 

125 PkTarnobWSSE1Maja* PM10 
24-

godz. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Tarnobrzeg-
1goMaja-WSSE manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 21o39' 52,05" 50o34'08,01" tak tak tak nie 

126 PkNiskoWIOSSzklar NO2 1-godz.

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

127 PkNiskoWIOSSzklar SO2 1-godz.

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

128 PkNiskoWIOSSzklar NO 1-godz.

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

129 PkNiskoWIOSSzklar NOx 1-godz.

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

130 PkNiskoWIOSSzklar CO 1-godz.

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

131 PkNiskoWIOSSzklar PM10 
24-

godz. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

132 PkNiskoWIOSSzklar As (PM10) 1-tyg. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

133 PkNiskoWIOSSzklar Cd (PM10) 1-tyg. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

134 PkNiskoWIOSSzklar Ni (PM10) 1-tyg. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

135 PkNiskoWIOSSzklar Pb(PM10) 1-tyg. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

136 PkNiskoWIOSSzklar Al(PM10) 1-tyg. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

137 PkNiskoWIOSSzklar BaP (PM10) 1-tyg. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

138 PkNiskoWIOSSzklar benzen 2-tyg. 

strefa 
tarnobrzesko-
leżajska PL.18.z.04.05 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS pasywne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak nie 

139 PkNiskoWIOSSzklar PM2,5 
24-

godz. podkarpacka PL1802 

Nisko-
Szklarniowa-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o06' 44,54" 50o31'59,07" tak tak tak tak 

140 PkPrzemWIOSPDom NO2 1-godz.
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

141 PkPrzemWIOSPDom SO2 1-godz.
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

142 PkPrzemWIOSPDom NO 1-godz.
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

143 PkPrzemWIOSPDom NOx 1-godz.
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

144 PkPrzemWIOSPDom benzen 1-godz.
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

145 PkPrzemWIOSPDom toluen 1-godz.
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 

Typ 
pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
-WIOS 

146 PkPrzemWIOSPDom ksylen 1-godz.
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

147 PkPrzemWIOSPDom PM10 
24-

godz. 
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

148 PkPrzemWIOSPDom As (PM10) 1-tyg. 
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

149 PkPrzemWIOSPDom Cd (PM10) 1-tyg. 
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

150 PkPrzemWIOSPDom Ni (PM10) 1-tyg. 
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

151 PkPrzemWIOSPDom Pb(PM10) 1-tyg. 
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

152 PkPrzemWIOSPDom Al(PM10) 1-tyg. 
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

153 PkPrzemWIOSPDom BaP (PM10) 1-tyg. 
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

154 PkPrzemWIOSPDom 
benzo(a)antracen 
(PM10) 1-tyg. 

miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

155 PkPrzemWIOSPDom 
benzo(b)fluaranten 
(PM10) 1-tyg. 

miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

156 PkPrzemWIOSPDom 
benzo(j)fluoranten 
(PM10) 1-tyg. 

miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

157 PkPrzemWIOSPDom 
benzo(k)fluoranten 
(PM10) 1-tyg. 

miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 
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Współrzędne geograficzne 
stanowiska 

Stanowisko w 
WPMŚ [tak/nie] strefy   

Lp Kod krajowy stanowiska Wskaźnik Czas 
uśredn.

Nazwa strefy Kod strefy 

Nazwa 
stanowiska 
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pomiaru 

Właściciel 
stanowiska

długość szerokość 2010 2011 2012 

Stanowisko 
WPMŚ, 

które 
zostanie 

uruchomion
e w roku 

2010 
[tak/nie] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

158 PkPrzemWIOSPDom 
indeno(1,2,3-cd)piren 
(PM10) 1-tyg. 

miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

159 PkPrzemWIOSPDom 
dibenzo(a,h)antracen 
(PM10) 1-tyg. 

miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Pl.Dominikański
-WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 01,58" 49o46'59,36" tak tak tak nie 

160 PkPrzemyslWIOSMick PM10 1-godz.
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Mickiewicza-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 56,40" 49o46'56,10" tak tak tak nie 

161 PkPrzemyslWIOSMick PM2,5 1-godz. podkarpacka PL1802 

Przemyśl-
Mickiewicza-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 56,40" 49o46'56,10" tak tak tak nie 

162 PkPrzemyslWIOSMick PM1,0 1-godz.
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Mickiewicza-
WIOS automat. 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 56,40" 49o46'56,10" tak tak tak nie 

163 PkPrzemyslWIOSMick PM2,5 
24-

godz. 
miasto 
Przemyśl PL.18.m.25.62

Przemyśl-
Mickiewicza-
WIOS manualne 

WIOŚ 
Rzeszów 22o46' 56,40" 49o46'56,10" tak tak tak tak 

* funkcjonowanie tych stanowisk od 1 stycznia 2010 r. zależy od terminu i warunków przejęcia przez WIOŚ w Rzeszowie lokalizacji i/lub sprzętu od WSSE w Rzeszowie 

** stanowiska zostaną uruchomione w 2010 r.  przez WIOŚ w Rzeszowie po zaprzestaniu wykonywania przez WSSE w Rzeszowie manualnych pomiarów SO2 i NO2 
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Tabela 4.1.3. Liczba stanowisk działających w ramach wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza  
i stanowisk uzupełniających w województwie podkarpackim w latach 2010-2012 

Liczba stanowisk według właściciela stacji 

Parametr Typ pomiaru 
WIOŚ Inst. nauk-

bad. 
Zakł. 

przemysł. 
Samorząd 

teryt. Fundacja Razem 

Al(PM10) manualny 7         7 

As(PM10) manualny 8         8 
BaP(PM10) manualny 8         8 

automatyczny 1         1 benzen 
pasywny 8         8 

benzo(a)antracen manualny 2         2 
benzo(b)fluoranten manualny 2         2 
benzo(j)fluoranten manualny 2         2 
benzo(k)fluoranten manualny 2         2 

dibenzo(a,h)antracen manualny 2         2 
Cd(PM10) manualny 8         8 

CO automatyczny 2         2 
cykloheksan pasywnie 4         4 
formaldehyd pasywny 6         6 

indeno(1,2,3-cd)piren manualny 2         2 
ksylen automatyczny 1         1 

m+p-ksylen pasywnie 4         4 
n-heksan pasywnie 4         4 
n-heptan pasywnie 4         4 
Ni(PM10) manualny 8         8 
n-oktan pasywnie 4         4 

NO automatyczny 4         4 
automatyczny 4         4 NO2 

pasywny 7         7 
NOx automatyczny 4         4 
O3 automatyczny 1         1 

o-ksylen pasywnie 4         4 
Pb(PM10) manualny 8         8 

automatyczny 2         2 PM10 
manualny 13         13 

automatyczny 3         3 PM2.5 
manualny 6         6 

PM1.0 automatyczny 2         2 
automatyczny 4         4 SO2 

pasywny 7         7 
automatyczny 1         1 toluen 

pasywnie 4         4 
Suma końcowa 163         163 
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Mapa 4.1.1. Lokalizacja automatycznych i manualnych stanowisk pomiarowych zanieczyszczeń 
powietrza włączonych do wojewódzkiego systemu monitoringu powietrza  

na lata 2010-2012 
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Mapa 4.1.2. Lokalizacja pasywnych stanowisk pomiarowych zanieczyszczeń powietrza włączonych 

do wojewódzkiego systemu monitoringu powietrza na lata 2010-2012 
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4.2. Podsystem monitoringu jakości wód 
4.2.1. Monitoring wód powierzchniowych – wody śródlądowe 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika 
z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,  
poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego 
artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, 
chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska. 

Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz 
poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed 
eutrofizacją powodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony 
przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie 
szkodliwymi dla środowiska wodnego. Oceny stanu wód powierzchniowych są 
wykorzystywane do zintegrowanego zarządzania wodami w układzie dorzeczy, konieczne jest 
więc zapewnienie spójności badań i ocen realizowanych w ramach monitoringu wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

Zakres i sposób badań oraz kryteria oceny stanu wód powierzchniowych określają 
rozporządzenia do ustawy – Prawo wodne:  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia 
ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz.1455); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 
162, poz. 1008); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i 
sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 81, poz. 685); 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych 
części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 122, poz. 1018). 

W przypadku osadów wodnych brak jest specyficznych przepisów prawnych 
dotyczących zakresu i sposobu wykonywania badań i oceny ich stanu. 

Województwo podkarpackie leży w obszarze dwóch dorzeczy: dorzecza Wisły  
i dorzecza Dniestru. Prawie cały teren województwa położony jest w regionie wodnym 
Górnej Wisły. Niewielki obszar obejmujący zlewnie rzek: Rata i Sołokija (dopływy Bugu) 
leży w granicach regionu wodnego Środkowej Wisły. Obszar dorzecza Dniestru obejmuje 
swym zasięgiem znajdujące się na terytorium Polski zlewnie rzek: Strwiąż, Mszaniec  
i Lechnawa. 

Organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym Górnej 
Wisły oraz w obszarze dorzecza Dniestru jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 
Krakowie, natomiast w regionie Środkowej Wisły – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 

Lata 2010-2012 stanowią pierwszą część sześcioletniego (od 2010 do 2015) cyklu 
gospodarowania wodami. W tym okresie w województwie podkarpackim w ramach 
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podsystemu monitoringu jakości wód powierzchniowych realizowane będą następujące 
zadania: 

 badania i ocena stanu rzek, 
 badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach, 
 badania i ocena potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników 

zaporowych, 
 badania i ocena stanu elementów hydromorfologicznych wód powierzchniowych. 

W realizacji zadań obejmujących badania i ocenę jakości osadów dennych oraz badania 
i ocenę stanu elementów hydromorfologicznych wód powierzchniowych WIOŚ nie będzie 
uczestniczył. Zadania te wykonywane są na poziomie krajowym. Uzyskane wyniki prac 
wykorzystane zostaną przez WIOŚ przy sporządzaniu ocen stanu wód powierzchniowych  
 województwie. 

Program monitoringu wód powierzchniowych (rzek i zbiorników zaporowych) 
realizowany będzie w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i badawczego. 
Podstawą do prowadzenia badań jest zweryfikowana w 2009 r. sieć pomiarowa, licząca 
ogółem 98 punktów pomiarowo-kontrolnych, w tym: 

 28 punktów monitoringu diagnostycznego, 
 98 punktów monitoringu operacyjnego, 
 8 punktów monitoringu badawczego. 

Sieć monitoringu operacyjnego obejmuje punkty operacyjne i celowe, w tym: 
 89 punktów operacyjnych, 
 84 punkty celowe. 

W regionie wodnym Górnej Wisły i w obszarze dorzecza Dniestru wody nie są 
zagrożone zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych, w związku z czym na 
terenie województwa podkarpackiego nie zostały wyznaczone obszary wrażliwe na 
zanieczyszczenie tymi substancjami. Wyniki monitoringu wykorzystane zostaną dla potrzeb 
kolejnej okresowej weryfikacji obszarów wrażliwych i do ewentualnego wskazania nowych, 
wcześniej niezidentyfikowanych wód zagrożonych zanieczyszczeniem lub zanieczyszczonych  
azotanami pochodzenia rolniczego. 

Punkty celowe zlokalizowane zostały w oparciu o wykazy wód przekazane przez 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej (KZGW) do Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska.  

W latach 2010-2012 przebadane zostaną w ramach jednego cyklu rocznego wszystkie 
diagnostyczne i operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne. Operacyjne punkty pomiarowo-
kontrolne zlokalizowane w jednolitych częściach wód powierzchniowych, w których jest lub 
było zlokalizowane źródło zanieczyszczeń o potencjalnej możliwości zrzutu substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w szczególności substancji 
priorytetowych, lub dla których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że jedna  
z tych substancji występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia, objęte zostaną 
badaniami w zakresie tych substancji corocznie. Badania w celowych punktach monitoringu 
operacyjnego będą prowadzone z częstotliwością odpowiednią dla celów, jakim służy dany 
punkt. 

Dla badawczych punktów pomiarowo-kontrolnych program ustalony został pod kątem 
przyczyn, dla których monitoring badawczy został ustanowiony. 

W ramach poszczególnych rodzajów monitoringu prowadzone będą badania 
wskaźników biologicznych, fizykochemicznych i chemicznych. Do oceny stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych wykorzystane zostaną wyniki badań hydromorfologicznych, 
wykonywane przez służbę hydrologiczno-meteorologiczną. 

WIOŚ co roku wykonywał będzie ocenę stanu ekologicznego (lub potencjału 
ekologicznego w przypadku sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód)  
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i stanu chemicznego w tych jednolitych części wód, które objęte były monitoringiem 
diagnostycznym w roku poprzednim.  

Dla jednolitych części wód objętych monitoringiem operacyjnym w operacyjnych 
punktach pomiarowo-kontrolnych WIOŚ wykonywał będzie co roku ocenę stanu w zakresie 
wynikającym ze zrealizowanego w danym roku programu badawczego.  

Ocena wyników uzyskanych w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych 
wykonywana będzie zgodnie z kalendarzem określonym w odpowiednich aktach prawnych. 

W 2010 r., zgodnie z art. 47 ust.6 ustawy - Prawo wodne, WIOŚ dokona oceny stopnia 
eutrofizacji wód powierzchniowych. Ocena będzie obejmowała lata 2007-2009 i wykonana 
zostanie wg zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia  
2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych  
oraz metodyki opracowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dodatkowo,  
w I połowie 2011 r., zostanie sporządzona ocena eutrofizacji obejmująca lata 2008-2010. 
Kolejna ocena zostanie opracowana w 2013 r. (za okres 2010-2012), a następne - co 3 lata, 
zgodnie z kalendarzem ocen stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód.  

Oceny stanu wód powierzchniowych, począwszy od oceny za 2010 r., wykonywane 
będą  w układzie zlewniowym. Na potrzeby odbiorców wojewódzkich, WIOŚ prezentował 
będzie wyniki ocen stanu wód zestawione również w układzie granic administracyjnych 
województwa. 

Potrzeba wykonania dodatkowych ocen może pojawić się w związku z wejściem 
w życie dyrektywy 2008/105/UE w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie 
polityki wodnej. 

Wyniki pomiarów oraz wyniki rocznych ocen stanu jednolitych części wód rzecznych  
i zbiorników zaporowych będą przekazywane do GIOŚ. Dane i wyniki oceny stanu 
jednolitych części wód uzyskane w efekcie realizacji programu monitoringu diagnostycznego 
w latach 2010-2012 posłużą do wykonania przez GIOŚ w 2013 r. zbiorczego zestawienia 
oceny stanu wód w dorzeczu, wraz z ekstrapolacją wyników na jednolite części wód nieobjęte 
tym rodzajem monitoringu.  

Wyniki oceny stanu wód wszystkich kategorii będą przekazywane przez GIOŚ do 
KZGW i za jego pośrednictwem, do regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Szczegółowe 
zasady współpracy wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska z KZGW w zakresie 
przekazywania danych oraz ocen regulowało będzie Porozumienie o współpracy pomiędzy 
Prezesem KZGW, a Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska. 

Wyniki monitoringu wód powierzchniowych posłużą także do wypełnienia przez Polskę 
w latach 2010-2012 obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej.  
 W okresie objętym niniejszym Programem kontynuowane będą na poziomie krajowym 
prace mające na celu wyznaczenie warunków referencyjnych, uzupełnienie granic klas dla 
poszczególnych stanów w każdej z kategorii wód, opracowanie metodyk dla poszczególnych 
elementów biologicznych oraz typologii zbiorników zaporowych. Jednocześnie mogą 
powstać nowe dokumenty i opracowania związane z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. Wyniki tych prac mogą mieć istotny wpływ na planowany zakres monitoringu wód 
powierzchniowych oraz sposób jego realizacji. Niezbędne będzie wówczas wprowadzenie 
zmian do Programu. 

Zadanie: Badania i ocena stanu rzek 

Głównym celem zadania jest dostarczenie informacji o stanie ekologicznym (lub 
potencjale ekologicznym) i stanie chemicznym rzek na terenie województwa podkarpackiego, 
niezbędnych do gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed 
eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

W województwie podkarpackim w latach 2010-2012 prowadzone będą badania stanu 
rzek wg programu obejmującego monitoring diagnostyczny, operacyjny i badawczy. 
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Zestawienie programów monitoringu realizowanych w kolejnych latach w jednolitych 
częściach wód rzecznych przedstawia tabela 4.2.1.1.1. 
Sieć monitoringu rzek liczy ogółem 95 punktów pomiarowo-kontrolnych, w tym:  

 26 punktów monitoringu diagnostycznego, 
 95 punktów monitoringu operacyjnego, 
 8 punktów monitoringu badawczego. 

Jeden punkt pomiarowo-kontrolny może stanowić element kilku podsieci monitoringu  
i wówczas realizowane będą w nim różne programy pomiarowe, przypisane do  
poszczególnych rodzajów monitoringu. 

Spośród punktów monitoringu diagnostycznego wyznaczonych zostało 11 punktów do 
sieci SoE w systemie WISE (System Informacji o Wodach w Europie). 

Zestawienie i lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu rzek  
w województwie podkarpackim przedstawia tabela 4.2.1.1.2. oraz mapy 4.2.1.1.1. i 4.2.1.1.2. 

W ramach monitoringu operacyjnego badania prowadzone będą w operacyjnych  
i celowych punktach pomiarowo-kontrolnych. Sieć monitoringu operacyjnego rzek liczy  
95 punktów pomiarowo-kontrolnych, w tym: 

 86 punktów operacyjnych, 
 81 punktów celowych. 

Punkty operacyjne zlokalizowane zostały w jednolitych części wód rzecznych 
wyznaczonych do monitorowania wg zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  
13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych. 

W punktach celowych monitoringu operacyjnego prowadzone będą badania jakości 
wód użytkowych i podlegających ochronie, wymagane dyrektywami szczegółowymi, tj. wód: 

 wyznaczonych jako miejsca bytowania ryb w warunkach naturalnych (61 
punktów), 

 wykorzystywanych jako źródła zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia  
i dostarczających średnio powyżej 100 m3na dobę wody (15 punktów), 

 wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (5 punktów), 
 znajdujących się na obszarach zaliczonych do obszarów ochrony siedlisk i 

gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie (32 punkty). 

W przypadku wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
badaniami objęte zostaną co najmniej te, które uznano jednocześnie za jednolite części wód 
zagrożone niespełnieniem celów środowiskowych. 

W 2 punktach pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych na rzekach: Wisznia i Szkło, 
realizowane będą badania w ramach międzynarodowej współpracy polsko-ukraińskiej na 
rzekach granicznych. Punkty te przebadane zostaną w każdym roku. Zakres pomiarowy  
i częstotliwość badań w roku poszczególnych wskaźników jakości ustalone zostały w ramach 
dwustronnych polsko-ukraińskich porozumień.   

Częstotliwość badań w punktach pomiarowo-kontrolnych poszczególnych podsieci 
monitoringu będzie zróżnicowana i zależy od celu, dla którego dany punkt pomiarowo-
kontrolny został wyznaczony.  

Dla diagnostycznych punktów pomiarowo-kontrolnych obowiązuje ujednolicony zakres 
pomiarowy i częstotliwość pomiarów poszczególnych wskaźników jakości, określone  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Zakres 
pomiarowy obejmuje elementy biologiczne właściwe dla typu rzeki, wskaźniki 
fizykochemiczne (w tym wskaźniki charakteryzujące warunki termiczne, warunki tlenowe, 
zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie i substancje biogenne) oraz wskaźniki 
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chemiczne charakteryzujące występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego. 

Monitoring elementów hydromorfologicznych będzie prowadzony na poziomie 
krajowym w ramach odrębnego zadania „Badania i ocena stanu elementów 
hydromorfologicznych wszystkich rodzajów wód powierzchniowych”. 

Wszystkie diagnostyczne punkty pomiarowo-kontrolne przebadane zostaną w latach 
2011-2012. Każdy z punktów pomiarowo-kontrolnych objęty zostanie jednym pełnym 
rocznym cyklem badań.  

Dla każdego punktu operacyjnego monitoringu operacyjnego zakres pomiarowy  
i częstotliwość badań poszczególnych wskaźników jakości wód ustalone zostały osobno,  
w zależności od charakteru presji oddziaływujących na badaną jednolitą część wód.  
W programach badawczych dla punktów operacyjnych uwzględniony został zakres 
pomiarowy i częstotliwość pomiarów poszczególnych wskaźników jakości, określone  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. Zakres 
ten obejmuje elementy biologiczne najbardziej wrażliwe na presję, której dana jednolita część 
wód jest poddana, elementy fizykochemiczne (wskaźniki charakteryzujące warunki 
termiczne, warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje 
biogenne) oraz wskaźniki mikrobiologiczne. 

W latach 2010-2012 operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne objęte będą badaniami 
w zakresie elementów biologicznych i fizykochemicznych jednym cyklem rocznym.  
W punktach operacyjnych zlokalizowanych w jednolitych częściach wód powierzchniowych, 
w których jest lub było zlokalizowane źródło zanieczyszczeń o potencjalnej możliwości 
zrzutu substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w szczególności 
substancji priorytetowych, lub dla których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że 
jedna z tych substancji występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia, badania 
wskaźników chemicznych będą prowadzone corocznie. 

Dla punktów celowych monitoringu operacyjnego zakres pomiarowy ustalony został 
osobno dla każdego punktu, w zależności od celu, któremu służy dany punkt. Zakres i sposób 
badań wód wyznaczonych jako miejsca bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz wód 
wykorzystywanych jako źródła zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia ustalone zostały 
wg zapisów rozporządzeń Ministra Środowiska: 

− z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 
śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych,   

− z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia. 

Zakres badań w celowych punktach monitoringu operacyjnego zlokalizowanych  
w jednolitych częściach wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych 
oraz znajdujących się na obszarach zaliczonych do obszarów ochrony siedlisk i gatunków, dla 
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, 
odpowiada zakresowi określonemu dla punktów operacyjnych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

W latach 2010-2012 punkty celowe służące do oceny wód przeznaczonych do 
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia będą badane w każdym roku. Pozostałe punkty 
celowe objęte będą przynajmniej jednym cyklem rocznym monitoringu.  

W 8 punktach pomiarowo-kontrolnych prowadzony będzie monitoring badawczy. 
Zakres, częstotliwość badań oraz czas prowadzenia monitoringu badawczego ustalony został 
dla każdego punktu indywidualnie pod kątem przyczyn jego ustanowienia. 
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Co roku wykonywana będzie ocena stanu ekologicznego i chemicznego w tych 
jednolitych części wód, które objęte były monitoringiem diagnostycznym w roku poprzednim 
(w 2010 r. ocena za 2009 r., w 2011 r. za 2010 r. i w 2012 r. za 2011 r.).  

Zakres corocznej oceny w jednolitych częściach wód objętych monitoringiem 
operacyjnym w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych uzależniony będzie od 
zrealizowanego w danym roku programu. W przypadku tego rodzaju monitoringu ocena stanu 
ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) będzie oceną sporządzoną na podstawie 
ograniczonej liczby wskaźników, ukierunkowaną na oddziaływującą na daną jednolitą część 
wód presję. Ocena ta nie będzie więc w pełni świadczyć o rzeczywistym stanie ekologicznym, 
ale o skuteczności wdrożonych programów naprawczych. Na jej podstawie będzie można 
również wnioskować o stanie ekologicznym, w jakim znajduje się dana jednolita część wód, 
przy czym pełną oceną będzie ocena wykonywana w ramach monitoringu diagnostycznego. 

Oceny stanu jednolitych części wód rzecznych wykonywane będą przez WIOŚ 
w układzie zlewniowym w oparciu o standardy zapisane w rozporządzeniach Ministra 
Środowiska do ustawy Prawo wodne (ocena za rok 2009 zostanie sporządzona przez WIOŚ 
jedynie w układzie wojewódzkim), w szczególności w rozporządzeniu Ministra Środowiska  
z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych lub/i, do czasu uzupełnienia jego zapisów, w oparciu o opracowane przez 
GIOŚ metodyki. Weryfikacji i scalenia wyników oceny dla obszarów dorzeczy dokonywał 
będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 

Oceny dla jednolitych części wód, w których zlokalizowane zostały celowe punkty 
pomiarowo-kontrolne, wykonywane będą wg zapisów i zgodnie z kalendarzami 
wynikającymi z odpowiednich przepisów.  

W 2010 r., zgodnie z art. 47 ust.6 ustawy - Prawo wodne, WIOŚ dokona oceny stopnia 
eutrofizacji wód rzecznych. Ocenie poddane zostaną wskaźniki charakteryzujące warunki 
tlenowe, warunki biogenne, a także wybrany element biologiczny. Ocena będzie obejmowała 
lata 2007-2009 i wykonana zostanie wg zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz metodyki opracowanej przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Dodatkowo, w I połowie 2011 r., zostanie sporządzona ocena eutrofizacji 
obejmująca lata 2008-2010. Kolejna ocena zostanie opracowana w 2013 r. (za okres 2010-
2012), a następne - co 3 lata, zgodnie z kalendarzem ocen stanu ekologicznego i chemicznego 
jednolitych części wód.  

Program badań w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu rzek w latach 2010-
2012 przedstawia tabela 4.2.1.1.3. Szczegółowy program badań w poszczególnych punktach 
pomiarowo kontrolnych monitoringu rzek w kolejnych latach 2010-2012 przedstawiają tabele 
4.2.1.1.4., 4.2.1.1.5. i 4.2.1.1.6. Tabele te zamieszczone są w wersji elektronicznej na płycie 
CD i stanowią integralną część niniejszego Programu. 
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Tabela 4.2.1.1.1.  Zestawienie programów monitoringu realizowanych w okresie 2010-2012 w jednolitych częściach wód rzecznych  

Kod realizowanego programu Rok  Całkowita 
liczba ppk* MD MO_O MOEU MORO MONA MORY MORE MOPI MOIN MB 

Liczba ppk objętych monitoringiem (jednolite 
części wód naturalne) 53 - 34 27 - 11 16 2 15 2 6 

2010 Liczba ppk objętych monitoringiem (jednolite 
części wód sztuczne i silnie zmienione) - - - - - - - - - - - 
Liczba ppk objętych monitoringiem (jednolite 
części wód naturalne) 50 14 36 30 - 12 24 - 15 2 2 

2011 Liczba ppk objętych monitoringiem (jednolite 
części wód sztuczne i silnie zmienione) - - - - - - - - - - - 
Liczba ppk objętych monitoringiem (jednolite 
części wód naturalne) 47 12 33 28 - 9 21 3 15 2 - 

2012 Liczba ppk objętych monitoringiem (jednolite 
części wód sztuczne i silnie zmienione) 1 - 1 1 - - - - - - - 

*Całkowita liczba ppk jest liczbą lokalizacji ppk monitoringu w danym roku i może się różnić od sumy punktów objętych poszczególnymi programami monitoringu 
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Tabela 4.2.1.1.2.  Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu rzek 

l.p. Nazwa rzeki Kod JCW Nazwa Punktu Kod Punktu Kilometr 
rzeki 

Dł. 
geogr.1) 

Szer. 
geogr.1) 

Nazwa 
dorzecza Województwo Powiat Gmina 

1.  Zgórska Rzeka PLRW200017217469 
Zgórska Rzeka-
Wadowice 
Dolne 

PL01S1601_1875 0,9 21,222690 50,287131 Wisła podkarpackie mielecki Wadowice 
Górne 

2.  Wisła PLRW20002121799 Wisła-Gliny 
Małe PL01S1601_1874 220,8 21,326302 50,423998 Wisła podkarpackie mielecki Borowa 

3.  Wisłoka PLRW2000122181334 Wisłoka-
Świątkowa PL01S1601_1885 150,5 21,436133 49,515184 Wisła podkarpackie jasielski Krempna 

4.  Potasówka PLRW200012218189 Potasówka-
Folusz PL01S1601_3266 1,1 21,389166 49,607500 Wisła podkarpackie jasielski Dębowiec 

5.  Wisłoka PLRW200014218199 Wisłoka-
Żółków PL01S1601_1887 108,6 21,465680 49,718690 Wisła podkarpackie jasielski Jasło 

6.  Wisłoka PLRW200014218199 Wisłoka-Gądki PL01S1601_1888 105,5 21,455440 49,740940 Wisła podkarpackie jasielski m.Jasło 

7.  Olszynka PLRW2000122182899 Olszynka-
Święcany PL01S1601_1892 9,3 21,274972 49,791028 Wisła podkarpackie jasielski Skołyszyn 

8.  Ropa PLRW200014218299 Ropa-Topoliny PL01S1601_1891 3,0 21,443044 49,724704 Wisła podkarpackie jasielski m.Jasło 

9.  Jasiołka PLRW200012218449 Jasiołka-
Stasianie PL01S1601_1893 52,8 21,727361 49,468806 Wisła podkarpackie krośnieński Dukla 

10.  Jasiołka PLRW2000142184599 Jasiołka-
Szczepańcowa PL01S1601_2221 28,5 21,699139 49,665000 Wisła podkarpackie krośnieński Chorkówka 

11.  Jasiołka PLRW2000142184599 Jasiołka-
Jedlicze PL01S1601_1894 17,6 21,638188 49,709459 Wisła podkarpackie krośnieński Jedlicze 

12.  Jasiołka PLRW200014218499 Jasiołka-Jasło PL01S1601_1896 0,3 21,463457 49,750261 Wisła podkarpackie jasielski m.Jasło 
13.  Wisłoka PLRW200015218719 Wisłoka-Pilzno PL01S1601_1889 68,4 21,309393 49,988419 Wisła podkarpackie dębicki Pilzno 

14.  Potok 
Chotowski PLRW20006218729 Pot.Chotowski-

Chotowa PL01S1601_2233 1,6 21,299417 50,027183 Wisła podkarpackie dębicki Czarna 

15.  Ostra PLRW200012218749 Ostra-Latoszyn PL01S1601_1897 0,6 21,376177 50,030433 Wisła podkarpackie dębicki Dębica 

16.  Grabinka PLRW200017218769 Grabinka-
Dębica PL01S1601_2217 1,6 21,375084 50,059695 Wisła podkarpackie dębicki Dębica 

17.  Wisłoka PLRW200019218771 Wisłoka-
Podgrodzie PL01S1601_1890 61,7 21,333361 50,017583 Wisła podkarpackie dębicki Dębica 

18.  Wisłoka PLRW200019218771 Wisłoka-
Kozłów PL01S1601_1899 49,7 21,440292 50,097599 Wisła podkarpackie dębicki Dębica 

19.  Rzeka PLRW2000122187729 Rzeka-Kozłów1 PL01S1601_1898 1,6 21,444526 50,093561 Wisła podkarpackie dębicki Dębica 



 - 50 -

l.p. Nazwa rzeki Kod JCW Nazwa Punktu Kod Punktu Kilometr 
rzeki 

Dł. 
geogr.1) 

Szer. 
geogr.1) 

Nazwa 
dorzecza Województwo Powiat Gmina 

20.  Dopływ  
z Wiktorca PLRW20006218872 

Dopływ  
z Wiktorca-
Skrzyszów 

PL01S1601_3302 0,2 21,554884 50,095535 Wisła podkarpackie ropczycko-
sędziszowski Ostrów 

21.  Brzeźnica PLRW200014218899 Brzeźnica-
Brzeźnica PL01S1601_1903 3,1 21,486465 50,106714 Wisła podkarpackie dębicki Dębica 

22.  Wisłoka PLRW20001921895 Wisłoka-
Przecław PL01S1601_1901 36,4 21,489165 50,188868 Wisła podkarpackie mielecki Przecław 

23.  Wisłoka PLRW20001921899 Wisłoka-
Wojsław PL01S1601_1902 21,5 21,430694 50,278722 Wisła podkarpackie mielecki Mielec 

24.  Wisłoka PLRW20001921899 Wisłoka-
Gawłuszowice PL01S1601_1904 3,0 21,370640 50,417110 Wisła podkarpackie mielecki Gawłuszowice 

25.  Babulówka PLRW200017219299 Babulówka-
Suchorzów PL01S1601_1877 2,7 21,555821 50,510532 Wisła podkarpackie tarnobrzeski Baranów 

Sandomierski 

26.  Koniecpólka PLRW2000172196369 Koniecpólka-
Ślęzaki PL01S1601_1879 1,1 21,649102 50,454512 Wisła podkarpackie tarnobrzeski Baranów 

Sandomierski 

27.  Mokrzyszówka PLRW2000172196729 Mokrzyszówka-
Mokrzyszów PL01S1601_1880 2,0 21,724386 50,566441 Wisła podkarpackie Tarnobrzeg m.Tarnobrzeg 

28.  Trześniówka PLRW200019219699 Trześniówka-
Trześń PL01S1601_1878 3,3 21,778776 50,656638 Wisła podkarpackie tarnobrzeski Gorzyce 

29.  Łęg PLRW200017219829 Łęg-Wola 
Raniżowska PL01S1601_3239 63,8 21,990139 50,285672 Wisła podkarpackie kolbuszowski Raniżów 

30.  Przyrwa PLRW2000172198432 Przyrwa-Nowa 
Wieś PL01S1601_1882 26,6 21,740110 50,223580 Wisła podkarpackie kolbuszowski Kolbuszowa 

31.  Łęg PLRW200019219853 Łęg-Spie PL01S1601_1881 47,8 21,905062 50,389514 Wisła podkarpackie kolbuszowski Dzikowiec 
Stary 

32.  Łęg PLRW200019219899 Łęg-Gorzyce PL01S1601_1884 2,0 21,822839 50,673866 Wisła podkarpackie tarnobrzeski Gorzyce 
33.  San PLRW200012221149 San-Procisne PL01S1601_3267 381,0 22,674388 49,200679 Wisła podkarpackie bieszczadzki Lutowiska 
34.  San PLRW200014221199 San-Rajskie PL01S1601_1905 352,0 22,462028 49,284083 Wisła podkarpackie leski Solina 

35.  Solinka PLRW200014221299 Solinka-
Bukowiec PL01S1601_1907 12,4 22,422220 49,309240 Wisła podkarpackie bieszczadzki Lutowiska 

36.  Czarny PLRW200012221349 Czarny-Chrewt PL01S1601_3244 4,2 22,540243 49,305819 Wisła podkarpackie bieszczadzki Czarna 

37.  Kołonica PLRW200012221899 Kołonica-
Kołonice PL01S1601_2227 0,3 22,270880 49,278135 Wisła podkarpackie leski Baligród 

38.  Hoczewka PLRW200012221899 Hoczewka-
Hoczew PL01S1601_1910 1,5 22,327860 49,422920 Wisła podkarpackie leski Lesko 
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l.p. Nazwa rzeki Kod JCW Nazwa Punktu Kod Punktu Kilometr 
rzeki 

Dł. 
geogr.1) 

Szer. 
geogr.1) 

Nazwa 
dorzecza Województwo Powiat Gmina 

39.  Osława PLRW20001222252 Osława-
Rzepedź PL01S1601_3268 35,2 22,116750 49,373583 Wisła podkarpackie sanocki Komańcza 

40.  Tarnawa PLRW20001222289 Tarnawa-
Tarnawa Górna PL01S1601_3242 2,0 22,254009 49,466530 Wisła podkarpackie sanocki Zagórz 

41.  Płowiecki PLRW200012223189 Płowiecki-
Sanok PL01S1601_1964 0,2 22,210243 49,562199 Wisła podkarpackie sanocki m.Sanok 

42.  Sanoczek PLRW20001222329 Sanoczek-
Nagórzany PL01S1601_2237 26,7 22,046111 49,491111 Wisła podkarpackie sanocki Bukowsko 

43.  Tyrawka PLRW2000122233299 Tyrawka-
Tyrawa Solna PL01S1601_1914 0,4 22,276000 49,614030 Wisła podkarpackie sanocki Sanok 

44.  Dynówka PLRW200012223534 Dynówka-
Dynów PL01S1601_3240 0,9 22,234640 49,817439 Wisła podkarpackie rzeszowski Dynów 

45.  San PLRW200015223999 San-Średnia 
Wieś PL01S1601_2301 309,4 22,352886 49,419079 Wisła podkarpackie leski Lesko 

46.  San PLRW200015223999 San-Zasław PL01S1601_2239 285,4 22,280018 49,522989 Wisła podkarpackie sanocki Zagórz 
47.  San PLRW200015223999 San-Ostrów PL01S1601_1916 169,5 22,720037 49,780780 Wisła podkarpackie przemyski Przemyśl 

48.  Wiar PLRW20009224571 Wiar-
Sierakośce PL01S1601_1918 22,5 22,777579 49,656171 Wisła podkarpackie przemyski Fredropol 

49.  Jawor PLRW20006224989 Jawor-
Nehrybka PL01S1601_3245 0,6 22,809556 49,752361 Wisła podkarpackie przemyski Przemyśl 

50.  Wiar PLRW2000922499 Wiar-
Stanisławczyk PL01S1601_1919 11,5 22,842206 49,725572 Wisła podkarpackie przemyski Przemyśl 

51.  Wiar PLRW2000922499 Wiar-Przemyśl PL01S1601_1920 1,1 22,823573 49,783599 Wisła podkarpackie Przemyśl m.Przemyśl 
52.  Wisznia PLRW200019225299 Wisznia-Gaje PL01S1601_1944 8,2 22,967084 49,919167 Wisła podkarpackie przemyski Stubno 

53.  Wisznia PLRW200019225299 Wisznia-
Michałówka PL01S1601_1945 1,1 22,889778 49,945382 Wisła podkarpackie jarosławski Radymno 

54.  Rada PLRW200016225329 Rada-
Radymno1 PL01S1601_1923 0,5 22,815170 49,972310 Wisła podkarpackie jarosławski Radymno 

55.  Szkło PLRW200019225499 Szkło-Budzyń PL01S1601_1946 32,5 23,124915 49,984695 Wisła podkarpackie jarosławski Radymno 
56.  Szkło PLRW200019225499 Szkło-Węgry PL01S1601_1947 2,2 22,834397 49,983033 Wisła podkarpackie jarosławski Laszki 
57.  Wyrwa PLRW200017225589 Wyrwa-Kąty PL01S1601_1924 4 22,719091 50,063430 Wisła podkarpackie jarosławski Wiązownica 

58.  Sołotwa PLRW2000162256469 Sołotwa-
Basznia Górna PL01S1601_3246 14,5 23,242529 50,169271 Wisła podkarpackie lubaczowski Lubaczów 

59.  Lubaczówka PLRW200019225699 Lubaczówka-
Budomierz PL01S1601_2300 62 23,274259 50,103168 Wisła podkarpackie lubaczowski Lubaczów 



 - 52 -

l.p. Nazwa rzeki Kod JCW Nazwa Punktu Kod Punktu Kilometr 
rzeki 

Dł. 
geogr.1) 

Szer. 
geogr.1) 

Nazwa 
dorzecza Województwo Powiat Gmina 

60.  Lubaczówka PLRW200019225699 Lubaczówka-
Manasterz PL01S1601_1949 3,0 22,669274 50,128356 Wisła podkarpackie jarosławski Wiązownica 

61.  Szewnia PLRW200017225729 
Szewnia-
Leżachów-
Osada 

PL01S1601_1925 0,5 22,621076 50,133476 Wisła podkarpackie przeworski Sieniawa 

62.  San PLRW2000192259 San-Radymno PL01S1601_2238 134,4 22,847791 49,954810 Wisła podkarpackie jarosławski Radymno 
63.  San PLRW2000192259 San-Ubieszyn PL01S1601_1922 99,4 22,585288 50,166415 Wisła podkarpackie przeworski Tryńcza 

64.  Wisłok PLRW20001222613 
Wisłok-
Rudawka 
Rymanowska 

PL01S1601_1926 178,6 21,925628 49,532112 Wisła podkarpackie krośnieński Rymanów 

65.  Morwawa PLRW20001222629 Morwawa-
Iskrzynia PL01S1601_1929 1,0 21,864226 49,677171 Wisła podkarpackie krośnieński Korczyna 

66.  Ślączka PLRW2000122263149 Ślączka-Krosno 
Kopalnia PL01S1601_1931 0,3 21,786914 49,695698 Wisła podkarpackie Krosno m.Krosno 

67.  Iwoniczanka PLRW200012226329 Iwoniczanka-
Iwonicz-Zdrój PL01S1601_2219 11,9 21,780472 49,552222 Wisła podkarpackie krośnieński Iwonicz-Zdrój 

68.  Lubatówka PLRW200012226329 Lubatówka-
Krosno PL01S1601_1930 0,8 21,761639 49,693944 Wisła podkarpackie Krosno m.Krosno 

69.  Marcinek PLRW200012226332 Marcinek-
Sporne PL01S1601_1932 2,5 21,761876 49,720976 Wisła podkarpackie krośnieński Korczyna 

70.  Kopytko PLRW200012226389 
Kopytko-
Wysoka 
Strzyżowska 

PL01S1601_3238 0,8 21,742306 49,861861 Wisła podkarpackie strzyżowski Strzyżów 

71.  Dopływ spod 
Góry Czarnej PLRW20001222644 

Dopływ spod 
Góry Czarnej-
Przysietnica 

PL01S1601_2213 0,8 22,053972 49,703389 Wisła podkarpackie brzozowski Brzozów 

72.  Stobnica PLRW20001222644 Stobnica-Stara 
Wieś PL01S1601_2241 30,4 22,010028 49,714000 Wisła podkarpackie brzozowski Brzozów 

73.  Wisłok PLRW200014226499 Wisłok-Besko PL01S1601_1927 167,6 21,952390 49,586500 Wisła podkarpackie sanocki Besko 

74.  Wisłok PLRW200014226499 Wisłok-
Dobrzechów PL01S1601_1933 100,2 21,746067 49,868395 Wisła podkarpackie strzyżowski Strzyżów 

75.  Stobnica PLRW200014226499 Stobnica-
Godowa PL01S1601_1936 0,3 21,798835 49,863811 Wisła podkarpackie strzyżowski Strzyżów 

76.  Wisłok PLRW200015226559 Wisłok-
Zwięczyca PL01S1601_1934 67,9 21,972539 49,993405 Wisła podkarpackie Rzeszów m.Rzeszów 

77.  Strug PLRW2000142265699 Strug-Biała PL01S1601_1939 1,6 22,000690 49,996720 Wisła podkarpackie Rzeszów m.Rzeszów 
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l.p. Nazwa rzeki Kod JCW Nazwa Punktu Kod Punktu Kilometr 
rzeki 

Dł. 
geogr.1) 

Szer. 
geogr.1) 

Nazwa 
dorzecza Województwo Powiat Gmina 

78.  Mrowla PLRW20001722669 Mrowla-Nowa 
Wieś PL01S1601_1938 0,8 22,054110 50,097314 Wisła podkarpackie rzeszowski Trzebownisko 

79.  Mikośka PLRW200016226756 Mikośka-Wola 
Dalsza1 PL01S1601_1941 0,7 22,266920 50,107560 Wisła podkarpackie łańcucki Białobrzegi 

80.  Sawa PLRW200016226769 Sawa-Wola 
Dalsza PL01S1601_2240 1,5 22,283474 50,105686 Wisła podkarpackie łańcucki Białobrzegi 

81.  Mleczka PLRW200019226899 Mleczka-
Gniewczyna PL01S1601_1942 1,0 22,493653 50,108451 Wisła podkarpackie przeworski Tryńcza 

82.  Wisłok PLRW20001922699 Wisłok-Tryńcza PL01S1601_1940 5,8 22,547405 50,162474 Wisła podkarpackie przeworski Tryńcza 

83.  Błotnia PLRW200017227189 Błotnia-
Wierzawice PL01S1601_3243 1,4 22,467643 50,247686 Wisła podkarpackie leżajski Leżajsk 

84.  Złota I PLRW20001722729 Złota I-
Kuryłówka PL01S1601_1951 0,7 22,458424 50,296355 Wisła podkarpackie leżajski Kuryłówka 

85.  Żyłka PLRW20001722748 Żyłka-Wola 
Żarczycka PL01S1601_3241 3,0 22,248737 50,290733 Wisła podkarpackie leżajski Nowa Sarzyna 

86.  Trzebośnica PLRW200019227499 Trzebośnica-
Grzęba PL01S1601_1954 2,2 22,353527 50,341545 Wisła podkarpackie leżajski Nowa Sarzyna 

87.  Brusienka PLRW200016228249 Brusienka-
Niemstów PL01S1601_3269 1,2 23,084911 50,270833 Wisła podkarpackie lubaczowski Cieszanów 

88.  Tanew PLRW20001922899 Tanew-Wólka 
Tanewska PL01S1601_1958 0,8 22,266213 50,494357 Wisła podkarpackie niżański Ulanów 

89.  Barcówka PLRW20001722929 Barcówka-
Stalowa Wola PL01S1601_1956 0,1 22,086847 50,554608 Wisła podkarpackie stalowowolski Stalowa Wola 

90.  Bukowa PLRW20001922949 Bukowa-
Chłopska Wola PL01S1601_1959 1,2 22,080131 50,597769 Wisła podkarpackie stalowowolski Pysznica 

91.  Łukawica PLRW20001722969 Łukawica-Kępa 
Rzeczycka PL01S1601_1960 3,5 22,032842 50,644405 Wisła podkarpackie stalowowolski Radomyśl 

n.Sanem 

92.  Jodłówka PLRW20001722989 Jodłówka-Wola 
Rzeczycka PL01S1601_1961 1,0 21,991995 50,668507 Wisła podkarpackie stalowowolski Radomyśl 

n.Sanem 
93.  San PLRW20002122999 San-Wrzawy PL01S1601_1955 4,0 21,870348 50,709048 Wisła podkarpackie tarnobrzeski Gorzyce 
94.  Rata PLRW20007266123 Rata-Prusie PL01S1601_1962 69,4 23,518412 50,244226 Wisła podkarpackie lubaczowski Horyniec 

95.  Strwiąż PLRW9000127691 Strwiąż-
Krościenko PL03S1601_0001 83,5 22,695393 49,481179 Dniestr podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki 

Dolne 
1) WGS 84 
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Mapa 4.2.1.1.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych diagnostycznego monitoringu wód 

powierzchniowych 
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Mapa 4.2.1.1.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych operacyjnego monitoringu wód 
powierzchniowych 
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Tabela 4.2.1.1.7.  Badania i ocena stanu rzek 

Blok Zadanie 
STAN 

Podsystem 
Monitoring jakości wód 

Badania i ocena stanu rzek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepisy prawne 
 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – art. 26; 

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) - art. 38a ust. 2 i 3, art. 47, 
art. 155a, art. 155b, art. 156; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 4 października 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 
środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz.1455); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami 
azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia (Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 81, 
poz. 685); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 122, poz. 1018); 

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227). 
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Zakres przedmiotowy 

Badania jakości rzek prowadzone będą w 95 punktach pomiarowo-kontrolnych wg programu 
obejmującego monitoring diagnostyczny, operacyjny (w operacyjnych i celowych punktach pomiarowo-
kontrolnych) i badawczy. 

W okresie 2010-2012 monitoringiem objęta zostanie cała sieć. W każdym roku badania obejmą część 
punktów operacyjnych, natomiast monitoring diagnostyczny wykonany zostanie w latach 2011-2012. 
W przypadku punktów celowych częstotliwość pomiarów zależy od celów, dla których dany punkt 
pomiarowo-kontrolny został wyznaczony.  

Wszystkie operacyjne punkty pomiarowo-kontrolne, wyznaczone w jednolitych częściach wód, 
w których jest lub było zlokalizowane źródło zanieczyszczeń o potencjalnej możliwości zrzutu substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w szczególności substancji priorytetowych, lub dla których 
wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że którakolwiek z tych substancji występuje w ilości 
przekraczającej dopuszczalne stężenia, zostaną objęte corocznym monitoringiem w zakresie elementów 
chemicznych.  

Częstotliwość badań będzie zróżnicowana i zależy od rodzaju monitoringu oraz celu, dla którego dany 
punkt pomiarowo-kontrolny został wyznaczony oraz od badanego parametru. Dla diagnostycznych punktów 
pomiarowo-kontrolnych obowiązywał będzie ujednolicony zakres pomiarowy, obejmujący pełną listę 
elementów biologicznych (częstotliwość pomiarów od 1 do 8 razy w roku, w zależności od wskaźnika i typu 
rzeki), fizykochemicznych (w tym wskaźniki charakteryzujące warunki termiczne, warunki tlenowe, 
zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie oraz substancje biogenne; częstotliwość pomiarów od 
1 do 12 razy w roku), a także substancje chemiczne. 

Dla punktów operacyjnych i celowych monitoringu operacyjnego, zakres pomiarowy ustalony został 
osobno dla każdego punktu, w zależności od charakteru presji (dla punktów operacyjnych) oraz celu, któremu 
służy dany punkt (dla punktów celowych). 

W 2010 r. WIOŚ wykona ocenę stopnia eutrofizacji wód rzecznych. Ocena będzie obejmowała lata 
2007-2009 i sporządzona zostanie wg zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. 
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz metodyki opracowanej 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Dodatkowo, w I połowie 2011 r. zostanie sporządzona ocena 
eutrofizacji obejmująca lata 2008-2010. Kolejna ocena zostanie opracowana w 2013 r. (za okres 2010-2012) 
i będzie następnie wykonywana co 3 lata, zgodnie z kalendarzem ocen stanu ekologicznego i chemicznego 
jednolitych części wód. 

Co roku WIOŚ wykona ocenę stanu jednolitych części wód rzecznych objętych w roku poprzednim 
monitoringiem diagnostycznym. W 2013 r., po zrealizowaniu pełnego programu monitoringu diagnostycznego 
sporządzone zostanie przez GIOŚ zbiorcze zestawienie oceny stanu ekologicznego (lub potencjału 
ekologicznego) oraz stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych oraz wykonana ekstrapolacja 
wyników na jednolite części wód nieobjęte tym rodzajem monitoringu. 

W 2011 r. i w 2012 r. wykonana zostanie ocena stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych 
objętych odpowiednio w latach 2010 i 2011 monitoringiem operacyjnym w zakresie elementów chemicznych 
oraz, analogicznie, ocena stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) dla jednolitych części wód 
objętych monitoringiem operacyjnym w zakresie elementów biologicznych i fizykochemicznych. W podobny 
sposób wykonana zostanie w 2010 r. ocena za rok 2009. 

Ocena stanu wód użytkowych, badanych w ramach sieci celowych punktów pomiarowo-kontrolnych, 
wykonywana będzie zgodnie z kalendarzem wynikającym z odpowiednich aktów prawnych.  

Programy badań w latach 2010-2012 mogą zostać rozszerzone o nowe badania zgodnie 
z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektyw wykonawczych (m.in. badania ichtiofauny). 
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Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i klasyfikacja 
WIOŚ  WIOŚ - nowa baza danych, która zastąpi 

dotychczasową bazę JAWO 
 
GIOŚ - j.w. 
 

WIOŚ – województwo, w układzie 
zlewniowym  
 
GIOŚ– w skali kraju, w układzie 
dorzeczy 

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący 
wyniki 

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań 

Częstotliwość przekazywania 
wyników badań (min) 

Miejsce przekazania 
wyników badań 

WIOŚ  -  wyniki pomiarów wg ustalonego 
formatu bazy danych; 

- co pół roku; 

 

GIOŚ  
 

WIOŚ 
 
 
 
 

GIOŚ 
 
 
 

-  oceny stanu wód w województwie 
oraz (począwszy od oceny za rok 
2010) w układzie zlewniowym 

 

-  zagregowane wyniki pomiarów  
i oceny stanu ekologicznego  
i chemicznego (lub potencjału 
ekologicznego) w układzie 
dorzeczy, w formie do 
uzgodnienia; 

- jeden raz w roku; 
 
 
 
 

- jeden raz w roku; 
 

GIOŚ 
 
 
 
 

KZGW, WIOŚ 
 
 
 
 
 

GIOŚ 
 
 
 
 
 

-  zestawienia wyników  
z operacyjnych i celowych 
punktów pomiarowo-kontrolnych 
wraz z analizą i oceną pod kątem 
przeznaczenia wód i wymagań 
raportowania w formie 
sprawozdania i ekspertyz – 
wydruk, plik; 

- zgodnie z odpowiednimi 
przepisami; 

 
 
 
 
 

KZGW, WIOŚ 
 
 
 
 
 
 

Upowszechnianie wyników 
Podmiot 

upowszechniający 
wyniki 

Forma upowszechnianej 
informacji wynikowej 

Częstotliwość upowszechniania 
informacji wynikowej (min) 

Odbiorca informacji 
wynikowej 

WIOŚ 
 
 
 
 
WIOŚ 

- komunikaty; 
- raporty tematyczne; 
 
 
 
- strony internetowe WIOŚ  

- corocznie;  
- fakultatywnie, po zrealizowaniu 

programu monitoringu (za lata 
2007-2009 oraz 2010-2012) 

 
- aktualizacja roczna. 

administracja rządowa 
i samorządowa, 
uczelnie, szkoły, 
biblioteki, 
społeczeństwo. 
 

 
 
Zadanie: Badania i ocena stanu jezior 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie prowadzi badań tej 
kategorii wód. Wobec powyższego tabele o nr 4.2.1.2.1., 4.2.1.2.2., 4.2.1.2.3., 4.2.1.2.4., 
4.2.1.2.5. i 4.2.1.2.6. nie zostały wypełnione. 
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Ryc. 4.2.1.1.1. Schemat przepływu informacji dotyczących jakości wód powierzchniowych na poziomie 

wojewódzkim 

Krajowy Zarząd 
Gospodarki Wodnej 

 
Raporty dla KE 

Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska 

 
Opracowanie wkładów merytorycznych 

raportów dot. oceny stanu wód  
w dorzeczach 

 
Klasyfikacja i ocena stanu wód  

w obszarach dorzeczy 
 

Koordynacja działań w zakresie 
monitoringu wód powierzchniowych 

Wojewódzkie 
Inspektoraty Ochrony 

Środowiska 
 

Klasyfikacja i ocena stanu wód 
powierzchniowych na terenie 

województwa, w układzie zlewni  
 

Pomiary jakości wód 
powierzchniowych 

Instytut 
Meteorologii  
i Gospodarki 

Wodnej 
 

Pomiary jakości  
i klasyfikacja stanu 

wód w zakresie 
elementów hydro- 
morfologicznych  

Podmioty gospodarcze 
 

Dane o emisjach 
zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych 

Regionalne Zarządy 
Gospodarki Wodnej 

Terenowe organy 
administracji publicznej 

poziom wojewódzki 

oceny stanu wód powierzchniowych 

wyniki pomiarów jakości wód powierzchniowych 

inne dane  
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Zadanie: Badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach 

Badania poziomu zanieczyszczeń osadów w jednolitych częściach wód rzek mają na 
celu kontrolowanie stężeń metali ciężkich i szkodliwych substancji organicznych 
akumulowanych w osadach oraz określenie trendów zmian zawartości tych zanieczyszczeń 
wraz z oceną zmian w czasie. Badania osadów dennych prowadzone będą w sieci krajowej 
organizowanej przez GIOŚ. WIOŚ nie będzie uczestniczył w realizacji zadania. 

W przypadku osadów wodnych rzek brak jest specyficznych przepisów prawnych 
dotyczących zakresu i sposobu wykonywania badań i oceny ich stanu. 

W osadach dennych kontrolowana będzie zawartość pierwiastków głównych, tj.: Ca, 
Mg, Mn, Fe, P, S, i Corg oraz pierwiastków śladowych: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sr, 
Zn, V. Ponadto w wybranych punktach wykonane zostaną oznaczenia szkodliwych związków 
organicznych, tj.: 17 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (acenaftylen, 
acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, 
benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, benzo(e)piren, perylen, indeno(1,2,3-
cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(ghi)perylen), 7 kongenerów polichlorowanych bifenyli 
(PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138, PCB 153, PCB 180) oraz 13 pestycydów 
chloroorganicznych (α-HCH, β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd 
heptachloru, dieldryna, p,p’-DDE., p,p’-DDD, p,p’-DDT, endryna i aldehyd endryny).  

Wyniki badań osadów dennych gromadzone będą przez GIOŚ w formularzach bazy 
„OSADY”, do której dostęp posiadać będą wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. 
Wyniki badań wykorzystywane będą przez WIOŚ przy sporządzaniu i prezentowaniu ocen 
stanu wód rzecznych w województwie. 

W latach 2010-2012 lokalizacja punktów poboru próbek osadów, częstotliwość oraz 
zakres badań zostaną podporządkowane programowi monitoringu wód powierzchniowych, 
zgodnego z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Może wystąpić potrzeba 
modyfikacji programu po transpozycji dyrektywy 2008/105/WE w sprawie środowiskowych 
norm jakości w dziedzinie polityki wodnej. 

Zadanie: Badanie i ocena potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników 
zaporowych 

Głównym celem zadania jest dostarczenie informacji o potencjale ekologicznym i stanie 
chemicznym zbiorników zaporowych, niezbędnych do gospodarowania wodami w dorzeczu 
Wisły, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

W województwie podkarpackim w latach 2010-2012 monitorowane będą 3 zbiorniki 
zaporowe: 

 zbiornik Solina na rzece San, 
 zbiornik Besko na rzece Wisłok, 
 zbiornik Rzeszów na rzece Wisłok 

wg programu obejmującego monitoring diagnostyczny i operacyjny (w punktach 
operacyjnych i celowych).  

Monitoringiem diagnostycznym objęte zostaną również istotne główne dopływy do 
zbiorników zaporowych Solina i Besko, natomiast monitoring operacyjny realizowany będzie 
w 2 punktach operacyjnych na istotnych dopływach do zbiornika Rzeszów. Punkty 
diagnostyczne na dopływach do zbiorników Solina i Besko oraz punkty operacyjne na 
dopływach do zbiornika Rzeszów są także punktami pomiarowo-kontrolnymi sieci 
monitoringu rzek. 

Zestawienie programów monitoringu realizowanych w zbiornikach zaporowych i ich 
dopływach w latach 2010-2012 przedstawia tabela 4.2.1.3.1.  

Zestawienie i lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu zbiorników 
zaporowych przedstawia tabela 4.2.1.3.2. oraz mapy 4.2.1.1.1. i 4.2.1.1.2.  
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Badania w diagnostycznych oraz operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na 
zbiornikach zaporowych i ich dopływach wykonane zostaną w 2012 r., przy czym każdy  
z punktów pomiarowo-kontrolnych objęty zostanie jednym pełnym rocznym cyklem badań. 

Monitoring elementów hydromorfologicznych będzie prowadzony w ramach odrębnego 
zadania „Badania i ocena stanu elementów hydromorfologicznych wszystkich rodzajów wód 
powierzchniowych”. 

W 2010 r. zakończone zostaną prace nad metodyką monitoringu i oceny potencjału 
ekologicznego zbiorników zaporowych. Poszczególne zbiorniki zostaną również przypisane 
do kategorii wód rzecznej bądź jeziornej oraz konkretnego, najbardziej zbliżonego dla nich, 
typu naturalnego. Na tej podstawie zostaną zweryfikowane prezentowane w niniejszym 
Programie wstępne programy pomiarowe monitoringu diagnostycznego i operacyjnego 
zbiorników zaporowych.  

Zakresy pomiarowe i częstotliwości badań wskaźników jakości w punktach  
diagnostycznych i operacyjnych ustalone zostały wstępnie w oparciu o zapisy  
w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Dla diagnostycznych punktów pomiarowo-kontrolnych na zbiornikach zaporowych 
obowiązuje ujednolicony zakres pomiarowy, obejmujący pełną listę elementów 
biologicznych, elementy fizykochemiczne oraz substancje chemiczne. Dla diagnostycznych 
punktów pomiarowo-kontrolnych na dopływach do zbiorników ustalony został zakres 
pomiarowy analogiczny jak dla dopływów do jezior. 

W przypadku punktów operacyjnych monitoringu operacyjnego na zbiornikach i 
dopływach, zakres pomiarowy ustalony został osobno dla każdego punktu. Uwzględniony 
został zakres pomiarowy i częstotliwość pomiarów, określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, obejmujący elementy biologiczne  
najbardziej wrażliwe na presję, której dana jednolita część wód jest poddana, elementy 
fizykochemiczne (wskaźniki charakteryzujące warunki termiczne, warunki tlenowe, 
zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne) oraz wskaźniki 
mikrobiologiczne. 

Dla punktów celowych monitoringu operacyjnego zakres pomiarowy ustalony został 
osobno dla każdego punktu, w zależności od celu, któremu służy dany punkt. Zakres i sposób 
badań wód wyznaczonych jako miejsca bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz wód 
wykorzystywanych jako źródła zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia ustalone zostały 
wg zapisów rozporządzeń Ministra Środowiska: 

− z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 
śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych,   

− z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia. 

Zakres badań w celowych punktach monitoringu operacyjnego zlokalizowanych  
w jednolitych częściach wód wyznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych 
oraz znajdujących się na obszarach zaliczonych do obszarów ochrony siedlisk i gatunków, dla 
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, 
odpowiada zakresowi określonemu dla punktów operacyjnych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

W latach 2010-2012 punkty celowe służące do oceny wód przeznaczonych do 
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia będą badane w każdym roku. Pozostałe punkty 
celowe objęte będą przynajmniej jednym cyklem rocznym monitoringu.  
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Oceny wykonane zostaną przez WIOŚ w oparciu o standardy zapisane  
w rozporządzeniach Ministra Środowiska do ustawy Prawo wodne lub/i, do czasu 
uzupełnienia ich zapisów, w oparciu o opracowane przez GIOŚ metodyki, a następnie 
weryfikowane i scalane dla obszarów dorzeczy przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska.  

Na podstawie danych uzyskanych z monitoringu diagnostycznego, w 2013 r. GIOŚ 
wykonana zestawienie klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników 
wodnych wraz z ekstrapolacją wyników na zbiorniki o pojemności maksymalnej większej od 
10 mln m3, nieobjęte monitoringiem diagnostycznym. 

Oceny stanu wód w zbiornikach zaporowych na podstawie badań wykonanych  
w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych, wykonywane będą wg zapisów i zgodnie  
z kalendarzami wynikającymi z odpowiednich przepisów.  

W 2010 r. wykonana zostanie ocena stopnia eutrofizacji wód zbiorników zaporowych. 
Ocena będzie obejmowała lata 2007-2009 i sporządzona zostanie wg zapisów rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz metodyki opracowanej przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska. Dodatkowo, w I połowie 2011 r., zostanie sporządzona 
ocena eutrofizacji obejmująca lata 2008-2010. Kolejna ocena zostanie opracowana w roku 
2013 (za okres 2010-2012) i będzie następnie wykonywana co 3 lata, zgodnie z kalendarzem 
ocen stanu ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód.  

Program badań w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu zbiorników 
zaporowych w latach 2010-2012 przedstawia tabela 4.2.1.3.3. Szczegółowy program badań  
w poszczególnych punktach pomiarowo kontrolnych monitoringu zbiorników zaporowych  
w kolejnych latach okresu 2010-2012 przedstawiają tabele 4.2.1.3.4., 4.2.1.3.5. i 4.2.1.3.6. 
Tabele te zamieszczone są w wersji elektronicznej na płycie CD i stanowią integralną część 
niniejszego Programu. 
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Tabela 4.2.1.3.1.  Zestawienie programów monitoringu realizowanych w okresie 2010-2012 w sztucznych zbiornikach wodnych 

Kod realizowanego programu Rok  Całkowita 
liczba ppk* MD MO_O MOEU MORO MONA MORY MORE MOPI MOIN MB 

Liczba ppk objętych monitoringiem (sztuczne 
zbiorniki wodne) 2 - - - - - - - 2 - - 

10 Liczba ppk objętych monitoringiem (dopływy  
i odpływy) - - - - - - - - - - - 
Liczba ppk objętych monitoringiem (sztuczne 
zbiorniki wodne) 2 - - - - - - - 2 - - 

2011 Liczba ppk objętych monitoringiem (dopływy  
i odpływy) - - - - - - - - - - - 
Liczba ppk objętych monitoringiem (sztuczne 
zbiorniki wodne) 3 2 3 3 - 1 3 1 2 - - 

2012 Liczba ppk objętych monitoringiem (dopływy  
i odpływy) 4 2 2 2 - - - - - - - 

*Całkowita liczba ppk jest liczbą lokalizacji ppk monitoringu w danym roku i może się różnić od sumy punktów objętych poszczególnymi programami monitoringu 
 
Tabela 4.2.1.3.2.  Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu sztucznych zbiorników wodnych 

l.p. 
Nazwa 
jeziora / 

zbiornika 
Kod JCW Kategoria 

wód1) 
Nazwa 
Punktu Kod Punktu Dł. 

geogr.2) 
Szer. 

geogr.2) 
Nazwa 

dorzecza Województwo Powiat Gmina 

1 Zbiornik 
Solina PLRW20000221559 ZW Zbiornik 

Solina PL01S1601_1966 22,452175 49,394168 Wisła podkarpackie leski Solina 

2 San PLRW200014221199 ZWD San-Rajskie PL01S1601_1905 22,462028 49,284083 Wisła podkarpackie leski Solina 

3 Zbiornik 
Besko PLRW20000226159 ZW Zbiornik 

Besko PL01S1601_1968 21,931222 49,564181 Wisła podkarpackie krośnieński Rymanów 

4 Wisłok PLRW20001222613 ZWD 
Wisłok-
Rudawka 
Rymanowska 

PL01S1601_1926 21,925628 49,532112 Wisła podkarpackie krośnieński Rymanów 

5 Zbiornik 
Rzeszów PLRW20000226579 ZW Zbiornik 

Rzeszów PL01S1601_1965 22,000109 50,019937 Wisła podkarpackie Rzeszów m.Rzeszów 

6 Wisłok PLRW200015226559 ZWD Wisłok-
Zwięczyca PL01S1601_1934 21,972539 49,993405 Wisła podkarpackie Rzeszów m.Rzeszów 

7 Strug PLRW2000142265699 ZWD Strug-Biała PL01S1601_1939 22,00069 49,99672 Wisła podkarpackie Rzeszów m.Rzeszów 
1) Kody kategorii wód  ZW - sztuczny zbiornik wodny, ZWD - dopływ do sztucznego zbiornika wodnego                                                     2) WGS 84 
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Tabela 4.2.1.3.7.  Badania i ocena potencjału ekologicznego i stanu chemicznego zbiorników 
zaporowych 

Blok Zadanie 
STAN 

Podsystem 
Monitoring jakości wód 

Badania i ocena potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego zbiorników zaporowych 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepisy prawne 
 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) – art. 26; 

- ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, 
poz. 2019, z późn. zm.) - art. 38a ust. 2 i 3, art. 47, art. 155a, 
art. 155b, art. 156; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 4 października 2002 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 
środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 176, poz.1455); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu 
ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2093); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
(Dz. U. z 2008 r. nr 162, poz. 1008); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 81, poz. 685); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 
jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 122, 
poz. 1018); 

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227); 
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Zakres przedmiotowy 

W okresie 2010-2012 prowadzone będą badania jakości zbiorników zaporowych wg programu 
obejmującego monitoring diagnostyczny i operacyjny (w punktach operacyjnych i celowych). Badania 
w punktach diagnostycznych i operacyjnych wykonane zostaną w 2012 r. 

Częstotliwość badań będzie zróżnicowana i uzależniona od kategorii wód, do jakiej przypisany 
zostanie dany zbiornik, typu wód oraz rodzaju monitoringu i celu, jakiemu dla którego dany punkt pomiarowo-
kontrolny został wyznaczony. Dla punktów diagnostycznych pomiarowo-kontrolnych obowiązywał będzie 
ujednolicony zakres pomiarowy. W przypadku punktów operacyjnych i celowych monitoringu operacyjnego, 
zakres pomiarowy będzie ustalany osobno dla każdego punktu. 

W 2010 r. wykonana zostanie ocena eutrofizacji wód zbiorników zaporowych. Podstawą do jej 
wykonania będą dane z lat 2007-2009. Kolejna ocena wykonana zostanie ww. I połowie 2011 r. (na podstawie 
danych z lat 2008-2010). 

Dane uzyskane z badań w punktach operacyjnych i diagnostycznych wykonanych w 2012 r. posłużą 
WIOŚ do wykonania oceny w 2013 r. W 2013 r. GIOŚ wykona na podstawie danych uzyskanych 
z monitoringu diagnostycznego zestawienie klasyfikacji potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 
zbiorników wodnych wraz z ekstrapolacją wyników na zbiorniki o pojemności maksymalnej większej od 
10 mln m3, nieobjęte monitoringiem diagnostycznym.  

Programy badań w latach 2010-2012 mogą zostać rozszerzone o nowe badania zgodnie 
z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej (m.in. badania ichtiofauny). 

Wykonawcy 
Pomiary Bazy danych Nadzór i klasyfikacja 

WIOŚ  WIOŚ – odrębny moduł dla zbiorników 
zaporowych w nowej bazie danych, która 
zastąpi dotychczasową bazę JAWO  

GIOŚ - j.w. 

WIOŚ – województwo, w układzie 
zlewniowym 
 
GIOŚ– w skali kraju, w układzie 
dorzeczy 

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący 
wyniki 

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań 

Częstotliwość przekazywania 
wyników badań (min) 

Miejsce przekazania 
wyników badań 

WIOŚ  - wyniki pomiarów wg ustalonego 
formatu bazy danych oraz oceny 
potencjału ekologicznego i stanu 
wód zbiorników zaporowych; 

- jeden raz w roku; 

 

GIOŚ  
 
 

GIOŚ 
 
 
 

- zagregowane wyniki pomiarów  
 i oceny potencjału i stanu 

chemicznego w formie do 
uzgodnienia; 

- jeden raz w roku; 
 
 
 

KZGW, WIOŚ 
 
 
 

GIOŚ 
 
 
 
 
 
 

- zestawienia wyników  
z operacyjnych i celowych 
punktów pomiarowo-kontrolnych 
wraz z analizą i oceną pod kątem 
przeznaczenia wód i wymagań 
raportowania w formie 
sprawozdania i ekspertyz – 
wydruk, plik; 

-  zgodnie z odpowiednimi 
przepisami; 

 
 
 
 
 

KZGW, WIOŚ 
 
 
 
 
 
 

Upowszechnianie wyników 
Podmiot 

upowszechniający 
wyniki 

Forma upowszechnianej 
informacji wynikowej 

Częstotliwość upowszechniania 
informacji wynikowej (min) 

Odbiorca informacji 
wynikowej 

WIOŚ 
 
 
 
 
WIOŚ 

- komunikaty; 
- raporty tematyczne; 
 
 
 
- strony internetowe WIOŚ  

- corocznie;  
- fakultatywnie po zrealizowaniu 

programu monitoringu (za lata 
2007-2009 oraz 2010-2012) 

 
- aktualizacja roczna. 

administracja rządowa  
i samorządowa, 
uczelnie, szkoły, 
biblioteki, 
społeczeństwo. 
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Zadanie: Badania i ocena stanu wód przejściowych i przybrzeżnych 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie prowadzi badań tej 
kategorii wód. Wobec powyższego tabele o nr 4.2.1.4.1., 4.2.1.4.2., 4.2.1.4.3., 4.2.1.4.4., 
4.2.1.4.5. i 4.2.1.4.6. nie zostały wypełnione. 

Zadanie: Badanie i ocena stanu elementów hydromorfologicznych wszystkich rodzajów 
wód powierzchniowych 

Monitoring elementów hydromorfologicznych jest jednym z elementów niezbędnych do 
oceny stanu ekologicznego wód powierzchniowych. Celem badania elementów 
hydromorfologicznych jednolitych części wód powierzchniowych jest monitorowanie zmian 
zachodzących w środowisku wodnym części wód, które determinują warunki siedliskowe 
organizmów żywych. 

Zgodnie z obowiązkiem ustawowym zawartym w art. 155a ustawy - Prawo wodne 
badanie stanu elementów hydromorfologicznych wykonywane będzie przez Państwową 
Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną. WIOŚ nie będzie uczestniczył w realizacji zadania. 

Zadania związane z monitoringiem i oceną elementów hydromorfologicznych 
wprowadzane będą do programu PMŚ stopniowo, w miarę opracowywania i wdrażania 
metodyk. Uruchomienie terenowych prac badawczych mających na celu wdrożenie, 
przetestowanie i ew. weryfikację opracowanych w 2009 r. metodyk badania i oceny 
elementów hydromorfologicznych dla jednolitych części wszystkich kategorii wód planowane 
jest w latach 2010-2011. Wyniki tych prac pozwolą na uruchomienie w 2012 r. docelowego 
programu monitoringowego elementów hydromorfologicznych wszystkich kategorii wód 
powierzchniowych. 

Wyniki badań zostaną wykorzystane na potrzeby oceny stanu i potencjału 
ekologicznego wód oraz na potrzeby badania i ocen biologicznych elementów jakości. Ocenę 
elementów hydromorfologicznych na poziomie krajowym zapewnia GIOŚ w porozumieniu  
z IMGW, a wyniki oceny przekazywane będą WIOŚ raz w roku.  

4.2.2. Monitoring wód powierzchniowych – Morze Bałtyckie 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie prowadzi badań wód 

Morza Bałtyckiego. 

4.2.3. Monitoring jakości wód podziemnych 
Monitoring jakości (stanu chemicznego) wód podziemnych prowadzony jest w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska na poziomie krajowym (sieć krajowa) oraz w 
sytuacjach uzasadnionych specyficznymi potrzebami regionu, także w sieciach regionalnych. 
System obserwacji monitoringowych obejmuje zwykłe (słodkie) wody podziemne, których 
zawartość substancji rozpuszczonych (mineralizacja) nie przekracza 1000 mg/l. Przedmiotem 
monitoringu są jednolite części wód podziemnych, stanowiące określoną objętość wód 
podziemnych, występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 
wodonośnych. W granicach administracyjnych województwa podkarpackiego znajduje się 
siedem jednolitych części wód podziemnych, o numerach: 109 (niewielki fragment), 126, 
127, 139, 157, 158, 160. 

Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi, na zlecenie GIOŚ, 
Państwowy Instytut Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą 
hydrogeologiczną zobligowaną do wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych. 
Badania wód w sieciach regionalnych, w zakresie elementów fizykochemicznych, 
wykonywane są przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.  
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W latach 2010-2012, badania monitoringowe będą prowadzone w oparciu o sieć 
punktów pomiarowych (otwory studzienne, piezometry, obudowane źródła), spełniających 
kryteria zgodne z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.  
 

Zadanie: Badania i ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych 

Na terenie województwa podkarpackiego monitoring jakości wód podziemnych będzie 
prowadzony tylko w sieci krajowej, w około 30 punktach pomiarowych, w ramach 
monitoringu diagnostycznego.  

Zakres badań obejmie elementy fizykochemiczne:  
 ogólne: odczyn, temperatura, przewodność elektrolityczna, tlen rozpuszczony, 

ogólny węgiel organiczny; 
 nieorganiczne: amoniak, antymon, arsen, azotany, azotyny, bor,  chlorki, chrom, 

cyjanki, fluorki, fosforany, glin, kadm, magnez, mangan, miedź,  nikiel, ołów, 
potas, rtęć, selen, siarczany, sód, srebro, wapń, wodorowęglany, żelazo.  

Zakres badań może ulec poszerzeniu o elementy fizykochemiczne, charakteryzujące 
rodzaj oddziaływań antropogenicznych, mających wpływ na badane jednolite części wód 
podziemnych.  

Zgodnie z harmonogramem badań stanu chemicznego jednolitych części wód 
podziemnych w latach 2010-2012 prowadzenie badań w punktach pomiarowych monitoringu 
diagnostycznego, zaplanowane zostało na 2010 r.  

Wyniki badań, w zakresie pomiarów jakości wód, zgromadzone w krajowej bazie 
danych monitoringu wód podziemnych, będą sukcesywnie przekazywane wojewódzkim 
inspektoratom ochrony środowiska, w celu ich rozpowszechnienia oraz wykorzystania w 
bieżącej pracy WIOŚ.  

Przekazane wyniki badań zostaną zaprezentowane na stronie internetowej WIOŚ oraz w 
wojewódzkim raporcie o stanie środowiska w 2011 r. Również w tym roku będzie 
opracowana kompleksowa ocena stanu (chemicznego i ilościowego) wszystkich jednolitych 
części wód podziemnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 
2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych. Do jej sporządzenia 
będą wykorzystane badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych 
prowadzone w ramach PMŚ oraz informacje pozyskiwane poza systemem PMŚ: dane o 
zasobach dostępnych i poborze wody oraz wyniki badań położenia zwierciadła wód 
podziemnych w jednolitych częściach wód podziemnych niezbędne do określenia stanu 
ilościowego, wyniki szczegółowej charakterystyki jednolitych części wód podziemnych i 
pogłębionej analizy presji.  
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4.3. Podsystem monitoringu jakości gleby i ziemi 
 Obowiązek prowadzenia monitoringu, obserwacji zmian i oceny jakości gleby i ziemi 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z zapisów art. 26 ustawy  Poś. 
Kryteria oceny określone są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. 
w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165, 
poz. 1359). Na poziomie krajowym realizowany będzie monitoring chemizmu gleb ornych 
Polski. Badania gleb mogą także prowadzić wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska 
w ramach sieci wojewódzkich, stosownie do specyficznych potrzeb regionu. 

Zadanie: Monitoring chemizmu gleb ornych Polski  

Celem badań jest śledzenie zmian różnych cech gleb użytkowanych rolniczo, 
szczególnie właściwości chemicznych, zachodzących w określonych przedziałach czasu pod 
wpływem rolniczej i pozarolniczej działalności człowieka.  

 Na poziomie krajowym badania prowadzi Instytut Gleboznawstwa, Upraw i 
Nawożenia w Puławach.  

WIOŚ w Rzeszowie nie będzie prowadził badań w zakresie monitoringu gleb na 
poziomie wojewódzkim. 

 W raporcie rocznym o stanie środowiska w województwie podkarpackim ujęte zostaną 
zagadnienia związane z jakością gleb w regionie. Ocena zostanie przeprowadzona w oparciu 
o wyniki badań wykonanych w ramach monitoringu krajowego – „Monitoring chemizmu gleb 
ornych Polski”. Ocena objęte będzie 14 punktów kontrolno-pomiarowych sieci monitoringu 
krajowego gleb ornych, zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego. 

Do oceny jakości gleb pod kątem ich rolniczego wykorzystania zostaną włączone 
również wyniki badań prowadzone na obszarze województwa przez Okręgową Stację 
Chemiczno-Rolniczą w Rzeszowie.  
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4.4. Podsystem monitoringu hałasu 
Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Poś jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz 

ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. 
Celem wykonywania pomiarów jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony przed 

hałasem realizowanej poprzez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty 
ochrony środowiska, takie jak mapy akustyczne i programy ochrony przed hałasem oraz 
rozwiązania techniczne ukierunkowane na źródła lub minimalizujące oddziaływanie,  
np. ekrany akustyczne. Pomiary i analizy przestrzenne powinny umożliwiać wyznaczanie 
obszarów o ponadnormatywnym poziomie hałasu, na których należy skoncentrować działania 
naprawcze.  

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian, zgodnie zapisami ustawy 
Poś 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. 

Dopuszczalne poziomy hałasu, określone wskaźnikami hałasu LDWN, LN, LAeqD i LAeqN, 
zróżnicowane w zależności od rodzajów terenu, rodzaju obiektu lub działalności będącej 
źródłem hałasu oraz w zależności od czasu odniesienia, wprowadzono rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826). 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz 
Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu  
w środowisku (Dz.Urz.WE L 189 z 18.07.2002, str. 12) przewidziany jest drugi etap 
mapowania akustycznego obejmujący miasta o liczbie mieszkańców mających powyżej 100 
tys. mieszkańców oraz wszystkie główne drogi, przez które rocznie przejeżdża ponad trzy 
milionów pojazdów, główne linie kolejowe, po których rocznie przejeżdża 30 000 pociągów 
oraz główne porty lotnicze, wykazujące stan w poprzednim roku kalendarzowym. Prace w 
ramach drugiego etapu powinny się zakończyć do dnia 30 czerwca 2012 r. 

Zgodnie z przepisami art. 118 ustawy Poś, na potrzeby oceny stanu akustycznego 
środowiska starosta sporządza mapy akustyczne dla aglomeracji. Sporządzając mapę 
akustyczną, starosta uwzględnia informacje wynikające z map akustycznych terenu, na 
którym eksploatacja obiektu może powodować przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku, o których mowa w art. 179 ust. 1. ustawy Poś. Zarządzający drogą, linią 
kolejową lub lotniskiem jest obowiązany sporządzić również mapy akustyczne jeśli 
eksploatacja jego dróg, linii kolejowych i lotniska może powodować negatywne 
oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach. 

Mapy akustyczne, zgodnie z ustawą Poś, powinny być przekazane do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w celu wykorzystania przy sporządzaniu ocen klimatu 
akustycznego w województwie oraz do uwzględnienia danych zawartych na mapach w 
rejestrze o stanie akustycznym środowiska prowadzonym przez WIOŚ. 

Na pozostałych obszarach, nie objętych procesem opracowania map akustycznych, 
oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska.  

W myśl przepisów ustawy Poś na obszarze województwa podkarpackiego badaniami 
monitoringowymi należy objąć przede wszystkim miasta o liczbie mieszkańców mniejszej niż 
100 tysięcy oraz drogi o znaczeniu regionalnym.  
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Zadanie: Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

Na obszarze województwa podkarpackiego badania monitoringowe będą obejmować 
wyznaczanie równoważnego poziomu hałasu i warunków poza akustycznych niezbędnych do 
interpretacji wyników i oceny klimatu akustycznego. Ponadto, dla potrzeby prowadzenia 
długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem wyznaczone zostaną wartości 
wskaźników LDWN i LN z uwzględnieniem danych meteorologicznych. 

Badania monitoringowe hałasu na terenie województwa w latach 2010-2012 obejmą 
hałas drogowy. W szczególności badaniami objęte zostaną przestrzenie zurbanizowane miast 
poniżej 100 tys. mieszkańców oraz tereny wyznaczone w obrębie powiatów, gdzie 
spodziewany hałas drogowy nie spełnia standardów ochrony środowiska.  

W ramach badań hałasu drogowego przez WIOŚ w Rzeszowie, pomiary prowadzone 
będą corocznie w trzech różnych obszarach na terenie województwa podkarpackiego.  

W celu określenia wartości wskaźników długookresowych - minimalna długość 
pomiarów na danym obszarze wynosić będzie łącznie 6 - 8 dób pomiarowych, z czego: 

 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu, w okresie wiosennym, 
 2 doby w dni powszednie oraz 1 doba podczas weekendu, w okresie jesiennym. 

oraz dodatkowo – w miarę możliwości badania hałasu w porze letniej obejmujące: 
 1 dobę w dni powszednie, 
 1 dobę w okresie weekendu. 

Uzupełnieniem badań prowadzonych w ramach PMŚ będą wyniki pomiarów hałasu 
przemysłowego prowadzonych w trakcie działalności kontrolnej oraz wyniki badań 
prowadzonych przez inne jednostki, zobowiązane z mocy prawa do wykonywania pomiarów 
hałasu. Zebrane dane zostaną umieszczone w wojewódzkim rejestrze o stanie akustycznym 
środowiska oraz zostaną wykorzystane przy sporządzaniu oceny klimatu akustycznego w 
województwie.  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokona corocznie oceny klimatu 
akustycznego na terenie województwa podkarpackiego z uwzględnieniem: 

 obszarów priorytetowych wskazanych w ustawie – Poś,  
 sieci i natężenia ruchu drogowego,  
 źródeł przemysłowych - w powiązaniu z planem ich kontroli.  

W celu dostarczenia wyczerpujących informacji o stanie akustycznym środowiska 
WIOŚ w Rzeszowie będzie kontynuował działania związane z:  

 prowadzeniem wojewódzkiego rejestru stanu akustycznego środowiska (art. 120a 
ustawy - Poś); 

 sukcesywnym gromadzeniem map akustycznych (art. 120 ustawy - Poś); 
 przekazywaniem zawartości wojewódzkiego rejestru do GIOŚ (art. 120a ust. 3 

ustawy - Poś); 
W latach 2010-2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

przeprowadzi pomiary w obrębie 9 miejscowości. Szczegółowy harmonogram pomiarów 
zawarto w tabeli 4.4.1.  

Przy planowaniu programu monitoringu hałasu na terenie województwa 
podkarpackiego wykorzystano informacje przekazane przez Generalna Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad oraz Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, wskazujące obszary, 
które będą podlegały obowiązkowi sporządzenia map akustycznych w 2012 r. 
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Tabela 4.4.1 Wykaz miejscowości objętych pomiarami w ramach monitoringu hałasu drogowego w 
latach 2010-2012 

Poziom hałasu Rok 
pomiarów Miejscowość 

Liczba 
punktów 

pomiarowych LAeqD LAeqN LDWN LN 

Przemyśl 4 3 1 1 1 
Krosno 9 8 1 1 1 2010 
Strzyżów 2 1 1 1 1 

Łącznie 15 12 3 3 3 
Nisko 3 2 - 1 1 
Łańcut 5 4 4 1 1 2011 
Rymanów 2 1 - 1 1 

Łącznie 10 7 4 3 3 
Jarosław  4 3 1 1 1 
Sanok 6 5 - 1 1 2012 
Ropczyce 2 1 1 1 1 

Łącznie 12 9 2 3 3 
 
O ostatecznej lokalizacji punktów monitoringowych wytypowanych do pomiarów 

hałasu drogowego zadecyduje wizja terenowa mająca na celu identyfikację terenów,  
na których hałas jest szczególnie uciążliwy, inwentaryzację budynków chronionych 
zlokalizowanych na tych obszarach oraz oszacowanie liczy osób zagrożonych hałasem. 

Tabela 4.4.2. Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

Blok  Zadanie  
STAN 

Podsystem  
Monitoring hałasu 

Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska  

Przepisy prawne 

-     ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150, z późn.  zm.) art. 26, 112b, 113, 117, 118a, 120, 120a, 148, 149, 176, 
177 i 179;   

- rozporządzenie MŚ z dnia 7 listopada 2007 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 210, poz. 
1535) zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania wartości wskaźnika hałasu 
LDWN; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826);  

- rozporządzenie MŚ 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); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed 
hałasem (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1498); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie akustycznym 
środowiska, na podstawie pomiarów, badań i analiz wykonywanych w ramach 
państwowego monitoringu środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 82, poz. 500); 

- rozporządzenie MŚ  z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników 
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i 
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innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. Nr 
215, poz. 1366); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 2 października 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie 
prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1392) – do czasu wydania nowego rozporządzenia na 
podstawie art. 176 ustawy – Poś;  

- rozporządzenie MŚ z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajów wyników 
pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją dróg, linii kolejowych, linii 
tramwajowych, lotnisk oraz portów, które powinny być przekazywane 
właściwym organom ochrony środowiska, oraz terminy i sposoby ich prezentacji 
(Dz. U. z 2003 Nr 18, poz. 164) – do czasu wydania nowego rozporządzenia na 
podstawie art. 177 ustawy – Poś.;  

- rozporządzenie MŚ z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie dróg, linii kolejowych i 
lotnisk, których eksploatacja może powodować negatywne oddziaływanie 
akustyczne na znacznych obszarach, dla których wymagane jest sporządzanie 
map akustycznych, oraz sposoby określania granic terenów objętych tymi 
mapami (Dz. U. z 2007 r. Nr 1, poz. 8); 

- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U.08 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). 

Zakres przedmiotowy  
Lata 2010 - 2012  

Zadanie obejmuje pomiary równoważnego poziomu dźwięku A dla pory dnia i nocy dla hałasu: drogowego w 
środowisku, równoważnego poziomu tła akustycznego A, warunków meteorologicznych oraz ocenę stanu klimatu 
akustycznego i obserwację zmian.  

W wybranych obszarach sieci pomiarowej  - wyznaczanie wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku 
wyrażonych wskaźnikami LDWN i LN, na podstawie wyników pomiarów hałasu w określonych porach roku, z 
uwzględnieniem zróżnicowanych aktywności źródeł hałasu i warunków meteorologicznych na przestrzeni danego 
roku. 

Wykonawcy  
Pomiary  Bazy danych  Nadzór i ocena  

starosta,  
 
 
zarządzający drogą, linią 
kolejową, portem, 
lotniskiem  
WIOŚ (w tym pomiary 
kontrolne)  

starosta – powiatowa baza danych  
 
 
 
WIOŚ - wojewódzki rejestr stanu 
akustycznego, map akustycznych 
 

starosta – sukcesywnie w związku 
z opracowywaniem map akustycznych   
 
 
WIOŚ - ocena w skali województwa  
 
 
 

Przekazywanie wyników badań/ocen  

Podmiot 
przekazujący wyniki  

Rodzaj i forma przekazywanych 
wyników badań  

Częstotliwość przekazywania 
wyników badań (min)  

Miejsce przekazania 
wyników badań  

starosta  - wyniki pomiarów własnych  
 
- dane z map akustycznych 

- raz w roku 
 
- 2012 rok  

WIOŚ  
 
WIOŚ 

zarządzający drogą, 
linią kolejową, 
portem, lotniskiem 
 
 

- wyniki pomiarów własnych, 
w szczególności wyniki analiz 
po realizacyjnych i przeglądów 
ekologicznych 
- dane z map akustycznych 

- raz na 5 lat oraz 
sukcesywnie, w miarę 
pozyskiwanych wyników 
badań 

- 2012 rok 

WIOŚ 
 
 
 
WIOŚ 
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WIOŚ - wyniki pomiarów własnych i 
innych jednostek ujętych w 
wojewódzkim programie 
monitoringu 

- raz w roku wg Programu 
Badań Statystycznych 

GIOŚ 

WIOŚ 
 
 
WIOŚ 

- wyniki pomiarów w 
uzgodnionym formacie 
 
- dane z map akustycznych 

- raz w roku, interwencyjne 
na bieżąco 

 
- 2012 rok 

Starosta 
 
 
GIOŚ 

Upowszechnianie wyników  
Podmiot 

upowszechniający 
wyniki  

Forma upowszechnianej 
informacji wynikowej  

Częstotliwość 
upowszechniania informacji 

wynikowej (min)  

Odbiorca informacji 
wynikowej  

WIOŚ  
 
 
WIOŚ 

- raporty tematyczne  
 
 
- strona internetowa  

- aktualizacja roczna 
 
 
- aktualizacja roczna  

Administracja rządowa i 
samorządowa, uczelnie, 
szkoły, biblioteki, 
społeczeństwo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 4.4.1. Schemat przepływu informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska na poziomie 
wojewódzkim 

Państwowy 
Wojewódzki 

Inspektor 
Sanitarny 

 Starosta i 
marszałek 

województwa  

Zarząd 
województwa 

 

poziom wojewódzki 

Starosta 
 

ocena stanu akustycznego środowiska 
mapy akustyczne 
wyniki pomiarów hałasu 

Zarządzający 
drogami, liniami 

kolejowymi, liniami 
tramwajowymi 

lotniskiem 
 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
koordynacja działań dotyczących pomiarów hałasu prowadzonych przez 

WIOŚ, ocena stanu akustycznego środowiska, krajowa baza danych, 
pomiary monitoringowe wykonywane w celu oceny stanu akustycznego 

środowiska, nadzór merytoryczny nad realizacją obowiązku 
opracowywania map akustycznych

Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska 

 
 
 

pomiary monitoringowe 
wykonywane w celu oceny stanu 

akustycznego środowiska 
 
 

pomiary kontrolne ustalające 
warunki korzystania ze środowiska 

ocena stanu akustycznego 
środowiska na obszarze 

województwa 

 
pomiary hałasu 

drogowego, kolejowego, 
tramwajowego, lotniczego  

 i emitowanego  
z obszaru portów 

opracowywanie mapy 
akustycznej  obszarów 
położonych w otoczeniu 
dróg, linii kolejowych i 

lotnisk 

pomiary hałasu  
 

opracowywanie mapy 
akustycznej 

 

Prowadzący instalację lub 
właściciel urządzenia 

 
pomiary hałasu emitowanego z urządzeń  

i instalacji 
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4.5. Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych 
 Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 123 Poś. W rozumieniu ustawy pola 
elektromagnetyczne (PEM) są to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o 
częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz, stanowiące promieniowanie 
elektromagnetyczne niejonizujące.  

Celem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest zapewnienie jak najlepszego 
stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 
dopuszczalnych lub co najmniej na poziomach dopuszczalnych. W przypadku, gdy 
dopuszczalne poziomy na danym obszarze nie są dotrzymane, ochrona ta polega na 
zmniejszaniu przekroczonych poziomów co najmniej do dopuszczalnych. 
 W latach 2010-2012 kontynuowane będą prace w zakresie obserwacji stanu poziomów 
sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku z uwzględnieniem zmian 
zachodzących na przestrzeni lat objętych monitoringiem. Podstawowym założeniem tej 
obserwacji jest ochrona ludności przed wzrostem poziomów pól elektromagnetycznych ponad 
wartości dopuszczalne, określone dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i 
miejsc dostępnych dla ludności w rozporządzeniu 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).  
 Prowadzenie pomiarów monitoringowych w celu dokonania oceny jest zadaniem 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zakres i sposób prowadzenia tych badań 
zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 12 listopada 2007 r. w sprawie 
zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 221, poz. 1645). 

Zadanie: Pomiary i ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku 

Celem zadania jest monitorowanie poziomu wartości parametrów charakteryzujących 
pola elektromagnetyczne wytwarzane i wprowadzane do środowiska w sposób sztuczny przez 
źródła pól elektromagnetycznych występujące w naszym otoczeniu. 

Zgodnie z rozporządzeniem zakres prowadzenia badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej 
pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz.  

Wartości natężenia składowej elektrycznej pomierzone na danym obszarze pozwalają 
ocenić oddziaływanie pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez sztuczne źródła 
promieniowania tj. głównie obiekty radiokomunikacyjne, w tym: stacje nadawcze radiowe i 
telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii komórkowych. 

W latach 2010-2012 na terenie województwa podkarpackiego pomiary poziomów pól 
elektromagnetycznych będą prowadzone łącznie w 135 punktach pomiarowych (w 45 
punktach w każdym roku), rozmieszczonych równomiernie na 3 kategoriach obszarów 
województwa, tj: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców 
przekraczającej 50 tys. oraz w pozostałych miastach i na terenach wiejskich.  

Lokalizacja punktów pomiarowych w miejscach dostępnych dla ludności określona 
została w ramach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych w latach 
2008-2009. 

Szczegółowy program badań monitoringowych pól elektromagnetycznych wraz z 
lokalizacją punktów pomiarowych w latach 2010 - 2012 przedstawiono w tabelach 4.6.2 – 
4.6.4.  

Zakłada się, że na potrzeby oceny poziomów PEM na obszarze województwa, wyniki 
pomiarów monitoringowych uzupełnione zostaną wynikami pomiarów, które WIOŚ 
przeprowadzi w ramach działalności kontrolnej. Dopuszcza się również możliwość 
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wykorzystania do oceny wyników pomiarów przeprowadzonych przez inne jednostki 
wyspecjalizowane  w prowadzeniu tego typu badań, pod warunkiem spełnienia wymagań 
dotyczących jakości wyników. 
 Wszystkie zgromadzone dane będą wykorzystywane do opracowywania informacji o 
poziomach PEM w miejscach dostępnych dla ludności na obszarze województwa. 
 W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku, informacja o obszarach województwa eksponowanych 
na ponadnormatywne oddziaływanie PEM, przedstawiona zostanie w rejestrze o terenach, na 
których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności. 
 Wyniki pomiarów i ocen uzyskiwane w ramach realizacji wojewódzkich programów 
monitoringu będą sukcesywnie przekazywane do GIOŚ. 
 Oceny i prognozy zmian poziomu zanieczyszczenia polami elektromagnetycznymi w 
środowisku na obszarze województwa, będą formułowane w oparciu o wyniki badań 
poziomów PEM w środowisku, w powiązaniu z informacją o dynamice zmian.  
Tabela 4.5.1. Pomiary i ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku w województwie 

podkarpackim  

Blok  Zadanie  
STAN 

Podsystem  
Monitoring pól 

elektromagnetycznych 

Pomiary i ocena poziomu pól elektromagnetycznych 
w środowisku w województwie podkarpackim 

Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) - art. 26; 

- rozporządzenie MŚ 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);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu 
udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 828 z 
późn. zm.); 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniające 
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 2007 r. Nr 158, poz. 1105);  

-  rozporządzenie MŚ w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych 
badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  z 12 listopada 
2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). 

- rozporządzenie MŚ w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 
wymaga zgłoszenia – projekt (delegacja z art. 153 ustawy Poś);  

- rozporządzenie MŚ w sprawie wymagań dotyczących zgłoszenia instalacji 
wytwarzających pola elektromagnetyczne projekt (delegacja z art. 152 ustawy 
Poś); 

- ustawa MŚ z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.08 r. Nr 199, poz. 1227 z 
późn. zm.). 
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Zakres przedmiotowy  

WIOŚ będzie kontynuował pomiary monitoringowe poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
poprzez pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co 
najmniej od 3 MHz do 3000 MHz, dla terenów dostępnych dla ludności zgodnie z rozporządzeniem MŚ w 
sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku). Na terenie województwa pomiary będą wykonywane  w 135 punktach pomiarowych, w trzyletnim 
cyklu, dla trzech typów terenów dostępnych dla ludności tj. w: centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o 
liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tyś,  w pozostałych miastach i na terenach wiejskich. 

Wykonawcy  
Pomiary  Bazy danych  Nadzór i ocena  

WIOŚ  

 

WIOŚ  – gromadzenie wyników 
pomiarów w arkuszach formatu excel 

WIOŚ w Rzeszowie 

Przekazywanie wyników badań/ocen  

Podmiot przekazujący 
wyniki  

Rodzaj i forma 
przekazywanych 
wyników badań  

Częstotliwość przekazywania 
wyników badań (min)  

Miejsce przekazania 
wyników badań  

- prowadzący instalacje 
oraz użytkownicy 

-  zbiory danych - po wykonanych pomiarach   WIOŚ  

- inne jednostki   -  zbiory danych  - jeden raz na rok WIOŚ  

- WIOŚ 
 
 

-  zbiory danych wraz 
wynikami obliczeń i 
ocenami 

- jeden raz na rok  
 
 

GIOŚ 
 
 

Upowszechnianie wyników  
Podmiot 

upowszechniający 
wyniki  

Forma upowszechnianej 
informacji wynikowej  

Częstotliwość upowszechniania 
informacji wynikowej (min)  

Odbiorca informacji 
wynikowej  

WIOŚ  - raporty tematyczne - fakultatywnie 

WIOŚ  - strona internetowa 
 

- aktualizacja raz na rok 

administracja rządowa 
i samorządowa,  
uczelnie, szkoły,  
biblioteki,  
społeczeństwo  
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Ryc.4.5.1. Schemat przepływu informacji dotyczących poziomu pól elektromagnetycznych na 
poziomie wojewódzkim 

 
 
 

poziom wojewódzki 

Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska 

 
koordynacja działań dotyczących pomiarów 
i ocen poziomu pól elektromagnetycznych,  

krajowa baza danych 
 

Podmioty gospodarcze 
pomiary poziomów 

promieniowania 
elektromagnetycznego., 

informacje na temat źródeł

Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska 

 
 

 
 

Administracja  
rządowa i 

samorządowa 
pomiary poziomów 

promieniowania 
elektromagnetycznego., 

informacje na temat źródeł 

pomiary poziomów 
promieniowania 

elektromagnetycznego  
w środowisku o charakterze: 

- kontrolnym 
- monitoringowym 

 
 
 
 

ocena poziomu pól 
elektromagnetycznych 

w środowisku 
 

Wojewoda 
 

zarządzanie ochroną przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

ocena poziomów pól elektromagnetycznych 
wyniki pomiarów promieniowania elektromagnetycznego 
inne dane 
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Tabela 4.5.2. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  
w województwie podkarpackim w 2010 r. 

Współrzędne geograficzne  
punktów pomiarowych * Lp. Miejscowość Lokalizacja punktu 

pomiarowego 
Szerokość Długość 

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.  
1 Rzeszów Osiedle Przybyszówka 50º03’12,2” 21º56’45,9” 
2 Rzeszów Osiedle 1000 – lecia 50º02’47,2” 22º00’21,1” 
3 Rzeszów Osiedle Staromieście  50º03’36,9” 21º59’58,3” 
4 Rzeszów Osiedla Dąbrowskiego 50º01’29,2” 21º59’8,40” 
5 Rzeszów Osiedle Mieszka I 50º02’14,5” 22º01’15,6” 
6 Krosno Osiedle Markiewicza 49º41’10,6” 21º46’44,3” 
7 Krosno Osiedle Turaszówka 49º43’09,6” 21º42’41,5” 
8 Mielec Osiedle Dziubków 50º17’36,1” 21º28’19,7” 
9 Mielec Osiedle Karola Wielkiego 50º17’27,3” 21º27’00,1” 

10 Przemyśl Osiedle Kazanów 49º47’53,5” 22º45’32,4” 
11 Przemyśl Osiedle Budy Małe 49º48’08,6” 22º45’49,6” 
12 Przemyśl Osiedle Garbarze 49º47’14,1” 22º46’39,2” 
13 Stalowa Wola Osiedle Widoki 50º35’01,1” 22º03’13,6” 
14 Stalowa Wola Osiedle Centralne 50º34’10,5” 22º03’55,8” 
15 Stalowa Wola Osiedle Pławo 50º34’24,3” 22º04’03,1” 

Pozostałe miasta  
16 Tarnobrzeg Osiedle Przywiśle 50º34’06,9” 21º39’49,9” 
17 Tarnobrzeg Osiedle Młodych 50º34’07,8” 21º40’31,1” 
18 Dębica Osiedle Rzeszowska Pn. 50º03’16,0” 21º25’32,2” 
19 Dębica Osiedle Rzeszowska Pd. 50º03’12,1” 21º25’29,9” 
20 Jasło Osiedle Brzyszczyki 49º45’26,1” 21º29’59,9” 
21 Jasło Rejon ul. Dworcowej 49º44’25,2” 21º28’19,9” 
22 Jarosław Osiedle Armii Krajowej 50º01’20,0” 22º40’23,0” 
23 Jarosław Osiedle Kalniki 50º00’52,5” 22º41’20,7” 
24 Łańcut Osiedle Armii Krajowej 50º03’45,7” 22º13’52,1” 
25 Łańcut Osiedle Trześnik 50º04’20,0” 22º14’16,3” 
26 Leżajsk Plac Jaszowskiego 50º15’10,8” 22º25’14,0” 
27 Leżajsk Rejon ul. Spokojnej 50º15’04,0” 22º25’10,6” 
28 Lesko Rejon ul. Moniuszki 49º28’16,0” 22º19’56,6” 
29 Przeworsk Plac Mickiewicza 50º03’22,7” 22º29’43,1” 
30 Ropczyce Osiedle Śródmieście 50º03’09,3” 21º36’26,0” 

Tereny wiejskie 
31 Czarna Górna Obszar wsi Czarna Górna 49º19’26,7” 22º40’04,3” 
32 Cisna Obszar wsi Cisna 49º11’06,8” 22º22’50,2” 
33 Komańcza Obszar wsi Komańcza 49º20’14,7” 22º04’20,1” 
34 Miejsce Piastowe Obszar wsi Miejsce Piastowe 49º38’04,9” 21º46’47,5” 
35 Nowy Żmigród Obszar wsi Nowy Żmigród 49º36’12,3” 21º31’22,5” 
36 Niebylec Obszar wsi Niebylec 49º51’19,8” 21º54’07,5” 
37 Domaradz Obszar wsi Domaradz 49º47’24,4” 21º56’43,2” 
38 Medyka Obszar wsi Medyka 49º48’02,6” 22º56’28,9” 
39 Wiązownica Obszar wsi Wiązownica 50º04’05,6” 22º42’54,2” 
40 Horyniec Zdrój Obszar wsi Horyniec Zdrój 50º11’25,8” 23º21’41,4” 
41 Boguchwała Obszar wsi Boguchwała 49º58’49,7” 21º56’16,1” 
42 Ostrów Obszar wsi Ostrów 50º05’53,8” 21º35’32,7” 
43 Majdan Królewski Obszar wsi Majdan Królewski 50º22’29,0” 21º44’46,8” 
44 Gorzyce Obszar wsi Gorzyce 50º40’04,3” 21º50’18,4” 
45 Harasiuki Obszar wsi Harasiuki 50º28’35,0” 22º28’24,6” 
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Tabela 4.5.3. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  
w województwie podkarpackim w 2011 r. 

 

Współrzędne geograficzne  
punktów pomiarowych * Lp. Miejscowość Lokalizacja punktu 

pomiarowego 
Szerokość Długość 

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.  
1 Rzeszów Osiedle Śródmieście 50º02’14,0” 22º00’19,5” 
2 Rzeszów Osiedle Krakowska Południe 50º02’36,5” 21º58’32,7” 
3 Rzeszów Osiedle Staroniwa 50º01’44,8” 21º57’41,5” 
4 Rzeszów Osiedle Gen. Andersa 50º03’00,9” 21º58’54,6” 
5 Rzeszów Osiedle Baranówka 50º03’33,1” 21º59’07,6” 
6 Krosno Osiedle Śródmieście 49º41’37,6” 21º45’57,1” 
7 Krosno Osiedle „Polmo” 49º41’23,9” 21º45’33,6” 
8 Mielec Osiedle Niepodległości 50º17’57,8” 21º26’13,3” 
9 Mielec Osiedle Lotników 50º17’41,8” 21º25’06,1” 

10 Przemyśl Osiedle Śródmieście 49º46’55,7” 22º46’07,9” 
11 Przemyśl Osiedle Zasanie 49º47’16,9” 22º45’27,2” 
12 Przemyśl Osiedle Bakończyce 49º46’21,3” 22º47’27,5” 
13 Stalowa Wola Osiedle Rozwadów 50º35’16,3” 22º02’51,4” 
14 Stalowa Wola Osiedle Piaski 50º35’05,7” 22º02’25,7” 
15 Stalowa Wola Osiedle Śródmieście 50º33’42,2” 22º03’53,8” 

Pozostałe miasta  
16 Tarnobrzeg Osiedle Piastów 50º34’56,7” 21º41’28,0” 
17 Tarnobrzeg Osiedle Serbinów 50º34’24,9” 21º41’10,3” 
18 Dębica Osiedle Metalowiec 50º02’47,8” 21º24’14,3” 
19 Dębica Osiedle Słoneczne 50º03’42,3” 21º24’12,5” 
20 Jasło Rejon ulicy Basztowej 49º44’45,6” 21º28’34,1” 
21 Jasło Rejon ulicy Madajewskich 49º44’53,2” 21º28’06,4” 
22 Jarosław Rynek (Rejon ul. Opolskiej) 50º01’06,3” 22º40’54,0” 
23 Jarosław Osiedle Kolonia Oficerska 50º00’16,9” 22º40’22,1” 
24 Łańcut Osiedle Podwale 50º04’08,5” 22º13’35,5” 
25 Łańcut Osiedle Ge. Maczka 50º03’56,6” 22º13’18,1” 
26 Leżajsk Rejon ul. Orzeszkowej 50º16’05,6” 22º24’14,6” 
27 Leżajsk Rejon ul. Szopena 50º15’53,2” 22º24’38,3” 
28 Kolbuszowa Rejon ul. Obrońców pokoju 50º14’30,7” 21º46’12,7” 
29 Lubaczów Osiedle Jagiellonów 50º09’19,4” 23º07’06,9” 
30 Sanok Rynek (rejon ul. 3 Maja) 49º33’37,5” 22º12’23,1” 

Tereny wiejskie 
31 Lutowiska Obszar wsi Lutowiska 49º15’03,6” 22º41’42,9” 
32 Solina Obszar wsi Solina 49º24’02,7” 22º26’55,0” 
33 Zarszyn Obszar wsi Zarszyn 49º34’59,8” 22º00’55,9” 
34 Korczyna Obszar wsi Korczyna 49º42’52,4” 21º48’42,1” 
35 Skołyszyn Obszar wsi Skołyszyn 49º44’58,3” 21º20’13,8” 
36 Czudec Obszar wsi Czudec 49º56’46,1” 21º50’15,3” 
37 Nozdrzec Obszar wsi Nozdrzec 49º46’32,1” 22º12’27,4” 
38 Pruchnik Obszar wsi Pruchnik 49º54’20,8” 22º31’01,1” 
39 Stary Dzików  Obszar wsi Stary Dzików 50º14’24,9” 22º56’09,3” 
40 Białobrzegi Obszar wsi Białobrzegi 50º06’07,3” 22º20’20,0” 
41 Trzebownisko Obszar wsi Trzebownisko 50º04’44,7” 22º02’24,2” 
42 Grodzisko Dln. Obszar wsi Grodzisko Dln. 50º10’27,5” 22º26’58,4” 
43 Żyraków Obszar wsi Żyraków 50º05’02,6” 21º23’33,9” 
44 Gawłuszowice Obszar wsi Gawłuszowice 50º24’50,2” 21º22’58,1” 
45 Radomyśl n/Sanem Obszar wsi Radomyśl n/Sanem 50º40’51,7” 21º56’42,7” 
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Tabela 4.6.4. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  
w województwie podkarpackim w 2012 r. 

Współrzędne geograficzne  
punktów pomiarowych * Lp. Miejscowość Lokalizacja punktu 

pomiarowego 
Szerokość Długość 

Centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców powyżej 50 tys.  
1 Rzeszów Osiedle Pobitno 50º02’22,0” 22º02’05,0” 
2 Rzeszów Os. Gen. Grota Roweckiego 50º01’36,3” 21º59’37,5” 
3 Rzeszów Osiedle Paderewskiego 50º01’29,3” 22º01’18,8” 
4 Rzeszów Osiedle Zimowit 50º00’38,3” 22º01’22,2” 
5 Rzeszów Osiedle Nowe Miasto 50º01’19,7” 22º00’11,2” 
6 Krosno Os. Gen. Grota Roweckiego 49º40’58,6” 21º46’04,3” 
7 Krosno Dzielnica Suchodół 49º40’07,4” 21º45’50,4” 
8 Mielec Osiedle Borek 50º18’36,9” 21º25’46,0” 
9 Mielec Osiedle Wolności 50º17’13,3” 21º26’44,5” 

10 Przemyśl Osiedle Pogórze Zniesienie 49º46’14,6” 22º45’43,1” 
11 Przemyśl Osiedle Lampertówka 49º46’52,6” 22º47’56,4” 
12 Przemyśl Osiedle Podbrzeże 49º47’13,2” 22º47’46,7” 
13 Stalowa Wola Osiedle Fabryczne 50º34’00,6” 22º02’56,1” 
14 Stalowa Wola Osiedle Lasowiaków 50º32’44,7” 22º05’15,3” 
15 Stalowa Wola Osiedle Hutników 50º32’23,4” 22º05’12,8” 

Pozostałe miasta  
16 Tarnobrzeg Osiedle Podzwierzyniec 50º34’38,1” 21º41’29,6” 
17 Tarnobrzeg Osiedle Wystawa 50º34’10,2” 21º41’11,6” 
18 Dębica Osiedle Matejki 50º02’31,5” 21º23’56,1” 
19 Dębica Osiedle Kępa 50º02’14,3” 21º23’04,5” 
20 Jasło Rejon ul. Sobniowskiej 49º43’47,7” 21º29’28,3” 
21 Jasło Osiedle Wądoły 49º43’42,1” 21º26’56,6” 
22 Jarosław Osiedle Jagiellonów 50º00’50,4” 22º40’30,7” 
23 Jarosław Osiedle Sterańczaka 50º01’1,7” 22º39’24,5” 
24 Łańcut Osiedle Braci Śniadeckich 50º03’24,9” 22º14’12,3” 
25 Łańcut Osiedle Podzwierzyniec 50º05’26,5” 22º14’03,1” 
26 Leżajsk Rejon ul. Armii Krajowej 50º16’10,3” 22º24’53,9” 
27 Leżajsk Rejon ul. J. Matejki 50º15’59,9” 22º24’46,8” 
28 Strzyżów Rynek (Rej. ul. Daszyńskiego) 49º52’14,8” 21º47’13,6” 
29 Rudnik nad Sanem Rynek (Rejon ul. 3 Maja) 50º26’33,0” 22º14’57,9” 
30 Brzozów Plac Grunwaldzki 49º41’41,1” 22º01’11,1” 

Tereny wiejskie 
31 Ustrzyki Dln. Obszar wiejski Ustrzyki Dln. 49º25’43,8” 22º35’11,6” 
32 Baligród Obszar wsi Baligród 49º20’11,0” 22º17’08,9” 
33 Bukowsko Obszar wsi Bukowsko 49º28’44,0” 22º03’39,7” 
34 Iwonicz Obszar wsi Iwonicz 49º36’13,2” 21º47’36,4” 
35 Krempna Obszar wsi Krempna 49º30’40,0” 21º29’56,4” 
36 Frysztak Obszar wsi Frysztak 49º50’03,5” 21º36’38,4” 
37 Dydnia Obszar wsi Dydnia 49º41’13,0” 22º10’09,9” 
38 Bircza Obszar wsi Bircza 49º41’28,3” 22º28’48,8” 
39 Kamień Obszar wsi Kamień 50º19’08,5” 22º08’08,1” 
40 Wadowice Górne Obszar wsi Wadowice Górne 50º15’32,7” 21º19’30,9” 
41 Nowa Dęba Obszar wiejski Nowa Dęba 50º25’06,1” 21º45’06,4” 
42 Zaklików Obszar wsi Zaklików 50º45’29,5” 22º06’05,0” 
43 Ulanów Obszar wiejski Ulanów 50º29’23,8” 22º15’42,1” 
44 Raniżów Obszar wsi Raniżów 50º15’33,2” 21º58’23,4” 
45 Sieniawa Obszar wiejski Sieniawa 50º10’42,2” 22º36’31,7” 

 


