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„Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 

2013-2015” stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 2  ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. 

o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.)  

 

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowisku Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 
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Wstęp 

Państwowy Monitoring Środowiska (PMŚ) został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 

1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.) w celu 

zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 

Ustawa Prawo ochrony środowiska wzmocniła dodatkowo rangę PMŚ definiując 

system jako obejmujący nie tylko diagnozę stanu środowiska, ale także jego prognozę oraz 

nałożyła obowiązek systematycznego gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania 

danych o środowisku (art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą – Poś). 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, 

Państwowy monitoring środowiska realizowany jest na podstawie: 

1. wieloletnich programów państwowego monitoringu środowiska opracowanych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzonych przez ministra właściwego 

do spraw środowiska, 

2. wojewódzkich programów monitoringu środowiska opracowanych przez wojewódzkiego 

inspektora ochrony środowiska i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska. 

 Programy PMŚ są opracowywane od 1991 r. i są to zwykle programy wieloletnie. 

Obecny Program na lata 2013-2015 jest czwartym z kolei programem realizowanym w cyklu 

trzyletnim. 

 „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015” został 

opracowany przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdzony przez Pana 

Marcina Korolca Ministra Środowiska w dniu 6 listopada 2012 r.  Obejmuje zadania, które 

będą realizowane na poziomie krajowym oraz wskazuje zadania, które będą wykonywane na 

poziomie województwa przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. W programie 

zostały uwzględnione obowiązki wynikające przede wszystkim z odrębnych ustaw, 

zobowiązań międzynarodowych oraz innych potrzeb wynikających z polityki ekologicznej 

państwa, w tym obowiązki raportowania informacji o stanie poszczególnych komponentów na 

poziomie krajowym i międzynarodowym.  

 „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015” stanowi 

podstawę do opracowania takiego dokumentu na poziomie wojewódzkim. Dodatkowo przy 

tworzeniu wojewódzkiego programu monitoringu wykorzystano przygotowane przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska „Wytyczne do opracowania wojewódzkich programów 

Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015”.   

 „Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na 

lata 2013-2015” stanowi uszczegółowienie opisu zadań określonych w krajowym programie 

wieloletnim oraz dodatkowo zawiera zadania monitoringowe wynikające ze specyficznych 

potrzeb regionu.  

 Zadania PMŚ zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim będą realizowane 

w ramach trzech bloków:  

1. blok - presje na środowisko, 

2. blok - stan środowiska, 

3. blok - oceny i prognozy.  

 W ramach bloku stan środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie będzie prowadził badania monitoringowe w zakresie czterech podsystemów: 

1. podsystemu monitoringu jakości powietrza, 

2. podsystemu monitoringu jakości wód, 

3. podsystemu monitoringu hałasu, 

4. podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych.  
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Zakres i sposób wykonania zadań zapisanych do realizacji w latach 2013-2015 na 

terenie województwa podkarpackiego w ramach poszczególnych bloków został szczegółowo 

przedstawiony w dalszej części Programu.  

W ramach kolejnego trzyletniego cyklu pomiarowego na terenie województwa 

podkarpackiego będzie kontynuowana realizacja większości dotychczasowych zadań  

i jednocześnie zaplanowano realizację nowych zadań wynikających z konieczności wdrożenia 

do polskiego systemu monitoringu nowych wymagań UE. Wiele uwagi zostanie poświęcone 

monitoringowi wód, który ze względu na istotne przeobrażenia, związane z dostosowaniem 

monitoringu do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej, wymaga dalszych działań 

dotyczących sposobu interpretacji wyników w odniesieniu do wrażliwości ekosystemu 

wodnego. W tym celu szczególny nacisk położony zostanie na sposób prezentacji wyników 

klasyfikacji wód, w tym uzupełnienie oceny stanu jednolitych części wód o część opisową. 

Ważnym zadaniem w cyklu PMŚ w latach 2013-2015 jest pełne wdrożenie nowego 

systemu gromadzenia, udostępniania i przekazywania danych i informacji o stanie środowiska 

wytwarzanych w ramach PMŚ m.in. z wykorzystaniem Geograficznego Systemu Informacji 

(GIS), a także wdrożenie raportowania o stanie środowiska opartego o jednolitą infrastrukturę 

informacji przestrzennej w Europie (INSPIRE).  

Informacje wytworzone w ramach realizacji Programu PMŚ będą stanowiły materiał 

do opracowania kolejnego raportu o stanie środowiska w województwie oraz posłużą do 

przygotowania kolejnego raportu o stanie środowiska w Polsce opracowywanego przez GIOŚ. 

Wyniki badań i pomiarów zrealizowanych w ramach PMŚ umożliwią wojewódzkiemu 

inspektorowi ochrony środowiska pozyskanie kompleksowej informacji o stanie środowiska 

w regionie na potrzeby informowania organów administracji samorządowej, zgodnie z art. 8a 

ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r.  

Nr 44, poz. 287, z późn. zm.). 

Wyniki badań i pomiarów uzyskane w ramach realizacji Programu PMŚ  

w województwie podkarpackim będą stanowić również szerokie spektrum informacji 

środowiskowej podlegającej upowszechnianiu, zgodnie z zapisami ustawy 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 z późn. zm.). 

Niezwykle istotnym elementem nowego programu PMŚ są również zadania związane  

z zapewnieniem wysokiej jakości wyników pomiarów i ocen w odniesieniu do wszystkich 

zadań realizowanych w ramach PMŚ. Jakość wytwarzanych danych jest bowiem kluczem do 

podejmowania efektywnych i skutecznych działań zarządczych.  

Wszystkie zadania ujęte w Programie zostały opisane z uwzględnieniem 

obowiązujących bądź będących w projektach aktów prawnych.  

Zmiany wnoszone do „Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 

podkarpackiego na lata 2010-2012” będą wprowadzane w formie aneksów do niniejszego 

dokumentu.  

Pełne wykonanie zadań zapisanych w „Programie Państwowego monitoringu 

środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015” będzie uzależnione przede 

wszystkim od możliwości finansowych, kadrowych i sprzętowych Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 
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1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska 

Państwowy Monitoring Środowiska zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), zwanej 

dalej ustawą – Poś, stanowi systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Gromadzone 

informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez systematyczne 

informowanie organów administracji i społeczeństwa o: 

 jakości elementów przyrodniczych, dotrzymywaniu standardów jakości środowiska lub 

innych poziomów określonych przepisami oraz obszarach występowania przekroczeń 

tych standardów lub innych wymagań, 

 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych, przyczynach tych zmian, 

w tym powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisjami 

i stanem elementów przyrodniczych. 

W ramach PMŚ są wytwarzane i gromadzone dane dotyczące stanu środowiska, do 

których przekazywania Rzeczpospolita Polska jest obowiązana na mocy zobowiązań 

międzynarodowych (art. 26 ust. 3 ustawy - Poś). 

Informacje wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są m.in. w procesach 

strategicznego planowania i operacyjnego zarządzania środowiskiem, takich jak postępowanie 

w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia na wprowadzanie do środowiska 

substancji lub energii, programy i plany ochrony środowiska jako całości i jego 

poszczególnych elementów, plany zagospodarowania przestrzennego. Ponadto, są podstawą 

do strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz służą do planowania 

zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania. Gromadzone informacje są 

dodatkowo wykorzystywane dla potrzeb związanych z rozwojem regionalnym, a także 

wykorzystaniem funduszy strukturalnych i funduszy spójności. 

Jednym z głównych celów realizacji zadań PMŚ jest wytwarzanie danych  

i sporządzanie ocen niezbędnych do wypełnienia podpisanych i ratyfikowanych przez Polskę 

umów międzynarodowych, konwencji środowiskowych oraz wypełnianie obowiązków 

raportowania o stanie poszczególnych komponentów środowiska do instytucji i agend 

unijnych (Komisja Europejska i Europejska Agencja Środowiska). 

Informacje wytwarzane w systemie PMŚ są ponadto wykorzystywane w pracach nad 

formułowaniem stanowisk negocjacyjnych Polski dotyczących propozycji nowych 

uregulowań prawnych Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska.  

Państwowy Monitoring Środowiska zapewnia dane podlegające udostępnianiu w myśl 

przepisów ustawy 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, z późn. zm.), regulujących sprawy 

swobodnego dostępu do informacji o środowisku. 

Ustawowe cele Państwowego Monitoringu Środowiska będą realizowane poprzez 

zadania cząstkowe obejmujące wykonywanie badań wskaźników charakteryzujących 

poszczególne komponenty środowiska, prowadzenie obserwacji elementów przyrodniczych, 

gromadzenie i analizę wyników badań i obserwacji, pozyskiwanie informacji o presjach na 

poszczególne elementy środowiska, ocenę stanu i trendów zmian jakości poszczególnych 

elementów środowiska w oparciu o ustalone kryteria, identyfikację obszarów przekroczeń 

standardów jakości środowiska, analizy przyczynowo-skutkowe, opracowywanie zestawień, 
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raportów, komunikatów i ich udostępnianie w formie drukowanej lub zapisu elektronicznego. 

W celu zapewnienia łatwego dostępu do bieżących danych pomiarowych i wyników prac 

prowadzonych w ramach PMŚ systematycznie będą aktualizowane tematyczne strony 

internetowe WIOŚ w Rzeszowie.  

Informacje wytwarzane przez Inspekcję Ochrony Środowiska będą sukcesywnie 

dostosowywane do wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2007/2/WE 

z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie 

Europejskiej (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007, str.1).  

Wiarygodność i rzetelność danych jest niezwykle ważnym elementem prac 

realizowanych w ramach PMŚ stąd działania związane z zapewnieniem jakości danych będą 

obejmowały kontynuację procesu wdrażania systemów jakości w podsystemach monitoringu 

oraz akredytacji laboratoriów badawczych i pomiarowych, modernizację infrastruktury 

pomiarowej, opracowania metodyczne, organizację i udział w krajowych  

i międzynarodowych badaniach porównawczych oraz pomoc merytoryczną w postaci szkoleń 

w zakresie procedur systemowych i wymagań prawnych. 

W odniesieniu do wszystkich rodzajów zadań cząstkowych, zarówno tych o charakterze 

pomiarowo/badawczo/analitycznym jak i informacyjnym, w PMŚ obowiązuje zasada 

cykliczności oraz zasada jednolitości metod (art. 26 ust. 2 ustawy - Poś). 

W celu efektywnego wdrażania nowych programów i technik monitoringowych, oraz 

systematycznej poprawy jakości informacji wytwarzanych w ramach systemu PMŚ, będą 

w miarę możliwości analizowane wyniki dostępnych prac badawczo-naukowych z zakresu 

monitoringu środowiska oraz raporty i dokumenty na ten temat przygotowywane przez 

instytucje międzynarodowe, w tym Komisję Europejską i Europejską Agencję Środowiska.  
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2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 

Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku będących 

wynikiem pomiarów i ocen jego stanu jak i analizą wpływu różnych czynników, w tym presji 

będących wynikiem działalności człowieka. W celu zapewnienia tak szerokiego spektrum 

informacji zadania PMŚ podobnie jak w latach poprzednich realizowane będą w ramach 

struktury opartej na modelu DPSIR (driving forces/czynniki sprawcze - pressures/presje - 

state/stan - impact/oddziaływanie - response/środki przeciwdziałania) stosowanej przez 

Komisję Europejską, Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz 

Europejską Agencję Środowiska do sporządzania ocen zintegrowanych oraz ocen 

skuteczności polityki ekologicznej. Struktura ta pozwala na generowanie kompleksowej, 

opartej na badaniach, analizach i ocenach informacji o środowisku zarówno dla potrzeb 

społeczeństwa jak i administracji rządowej, samorządowej oraz instytucji międzynarodowych. 

Wyżej wymienione kategorie informacji zostały ujęte w trzech blokach PMŚ:, bloku- 

presje, bloku- stan oraz bloku-oceny i prognozy różniących się istotnie pod względem 

funkcji jakie pełnią w systemie. Zadania w ramach bloku- stan będą realizowane w ramach 

podsystemów. 

W ramach bloku- presje będą pozyskiwane informacje o źródłach i ładunkach 

substancji odprowadzanych do środowiska, a w szczególności informacje o emisjach 

pozyskiwane z systemu administracyjnego, statystyki publicznej oraz wytwarzane przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska i stanowić będą niezbędne źródło informacji do wykonywania 

ocen i prognoz stanu środowiska. Informacje te będą miały również podstawowe znaczenie 

przy planowaniu programów pomiarowych realizowanych w ramach bloku- stan.  

Podstawowym blokiem w systemie PMŚ jest blok-stan, obejmujący działania 

związane z pozyskiwaniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem informacji 

o poziomach substancji i innych wskaźników charakteryzujących stan poszczególnych 

elementów przyrodniczych. W oparciu o dane zgromadzone w ramach tego bloku 

wykonywane będą oceny dla poszczególnych komponentów. Programy pomiarowo-badawcze 

realizowane będą w ramach podsystemów reprezentujących poszczególne komponenty 

środowiska lub specyficzne oddziaływania.  

Informacje gromadzone w ramach bloków presje i stan zasilą blok- oceny i prognozy 

w ramach którego będą wykonywane zintegrowane oceny i prognozy stanu środowiska, 

analizy przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami 

kształtującymi ten stan, mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności 

człowieka. Oceny te będą także uwzględniać ocenę skuteczności podejmowanych działań 

naprawczych i zapobiegawczych m.in. w oparciu o wyniki działalności kontrolnej inspekcji. 

Dla potrzeb PMŚ wykorzystywane będą dane społeczno-gospodarcze gromadzone 

w systemie statystyki publicznej oraz w innych systemach administracyjnych. Ponadto w celu 

prawidłowego funkcjonowania PMŚ konieczny będzie nieodpłatny dostęp do danych 

wytwarzanych przez służby państwowe zobligowane prawem do ich wytwarzania, w tym do 

danych meteorologicznych i hydrologicznych. 

Na rys. 2.1. przedstawiono w formie blokowej strukturę funkcjonalną PMŚ.  
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                     Rys. 2.1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska 

 

Działalność Państwowego Monitoringu Środowiska z mocy art. 24 ustawy z dnia  

20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ( Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287, z późn. 

zm.) koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska.  

Na poziomie województwa, zadania Inspekcji Ochrony Środowiska związane  

z Państwowym Monitoringiem Środowiska wykonuje wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska jako organ rządowej administracji zespolonej w województwie (art. 3 i art. 5 

ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 

287, z późn. zm.)). Na poziomie krajowym zadania PMŚ wykonuje Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska; jest on również koordynatorem działań prowadzonych dla potrzeb 

Państwowego Monitoringu Środowiska.  

W realizacji zadań PMŚ uczestniczą również inne jednostki zobowiązane do tego na 

mocy prawa np. organy administracji rządowej i samorządowej, służby, zarządzający 

drogami, lotniskami, koleją, prowadzący instalacje, jak również instytuty naukowo-badawcze 

wykonujące zadania w ramach umów z GIOŚ. Strukturę organizacyjną PMŚ przedstawiono 

na rys. 2.2.  

Dane dot. czynników 

sprawczych np. działalności 
społ.-gosp., warunków 

meteorologicznych, 

hydrologicznych, napływów 
transgranicznych, dane 

o emisjach wytwarzane 

poza systemem PMŚ  

 

BLOK - OCENY I PROGNOZY 

BLOK - STAN 
 

PODSYSTEMY: 

 

1.  Monitoring jakości powietrza 

2. Monitoring jakości wód 

3.  Monitoring jakości gleby i ziemi 

4. Monitoring przyrody   

5.  Monitoring hałasu 

6. Monitoring pól elektromagnetycznych 

7. Monitoring promieniowania jonizującego 

BLOK - PRESJE 

 Państwowy Monitoring Środowiska 

Informacja o środowisku 
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Rys. 2.2. Struktura organizacyjna Państwowego Monitoringu Środowiska 

3. Blok - presje 

Kompleksowa informacja o presjach na poszczególne elementy środowiska jest 

podstawą do efektywnej realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, zarówno na 

poziomie krajowym jak i wojewódzkim.  

Informacja o presjach jest bowiem niezbędna do prawidłowej realizacji zadań w bloku - 

stan oraz bloku - oceny i prognozy. Dla każdego z tych bloków rola ta jest nieco inna.  

W odniesieniu do bloku-stan informacje o presjach mają fundamentalne znaczenie dla 

weryfikacji oraz prawidłowego planowania rozwoju programów i sieci pomiarowych. Są one 

również niezbędne do oceny jakości poszczególnych komponentów środowiska  

z zastosowaniem metod modelowania matematycznego. Dodatkowo informacje o presjach są 

niezbędnym elementem analiz stanu i trendów wykonywanych w ramach bloku-stan.  

Główny Inspektor  

Ochrony Środowiska 

(nadzoruje  i koordynuje realizację  zadań PMŚ, 

realizuje zadania na poziomie krajowym) 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzcy Inspektorzy 

Ochrony Środowiska  

(realizują zadania na poziomie 

 wojewódzkim i lokalnym) 

 

 

Wojewodowie 

przepływ informacji wytwarzanych 

w ramach PMŚ 

Minister Środowiska 

(zatwierdza programy PMŚ) 

nadzór  nad realizacją zadań PMŚ  

Instytuty naukowo-badawcze 

 

organy 

administracji 

publicznej 

 

służby  

i inspekcje 

zarządzający 

drogami, 

lotniskami, koleją 

 

prowadzący 

instalacje  

lub/i urządzenia 
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 Blok - oceny i prognozy wykorzystuje informacje o wynikach badań zgromadzone  

w ramach bloku - stan oraz informacje o presjach w powiązaniu z analizą czynników 

sprawczych do wieloaspektowych analiz zjawisk zachodzących w środowisku, ocen 

przyczynowo-skutkowych, ocen skuteczności działań w zakresie ochrony środowiska. 

Mając na uwadze konieczność zasilania systemu PMŚ informacjami o presjach, art. 26 

ust.1 ustawy - Poś włącza do zasobów informacyjnych PMŚ dane o rodzajach i ilości 

substancji i energii wprowadzanych do powietrza, wód, gleby i ziemi. 

W obecnym Programie PMŚ zakłada się, iż blok-presje będzie zasilany danymi 

wytwarzanymi w ramach innych systemów lub obowiązków wykonywanych z mocy prawa 

przez inne organy administracji lub podmioty gospodarcze jak i danymi wytwarzanymi przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska. 

Istotnym źródłem danych o emisjach będzie system statystyki publicznej, z którym 

jednak wiążą się ograniczenia wynikające z braku dostępu do indywidualnych danych 

statystycznych dotyczących podmiotów gospodarczych oraz, w przypadku wód, prowadzony 

przez krajowy i regionalne zarządy gospodarki wodnej, kataster wodny. Rola systemu 

statystycznego będzie się stopniowo zmniejszała na rzecz systemów informacyjnych, które 

stanowią coraz bardziej istotne źródło danych o emisjach. 

W bloku - presje będą wykorzystywane dane o emisjach, zgromadzone w systemie 

teleinformatycznym Ekoinfonet, pochodzące od podmiotów gospodarczych, które zgodnie 

z art. 149 ust. 1 oraz art. 286 ust. 1b ustawy - Poś są zobligowane do przekazywania 

informacji o wielkościach emisji wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 

Istotnym źródłem informacji o presjach będą również przekazywane przez podmioty 

objęte rozporządzeniem nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 

2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń i zmieniającym dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L 33 

z 4.02.2006, str. 1) gromadzone w Krajowym Rejestrze Uwalniania i Transferu 

Zanieczyszczeń, wyniki pomiarów wielkości emisji prowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie 

w ramach kontroli podmiotów oraz informacje uzyskiwane  z systemu handlu uprawnieniami 

do emisji dwutlenku węgla. 

W celu pozyskania możliwie szerokiej i wiarygodnej informacji o antropogenicznych 

presjach na środowisko, w ramach bloku - presje będą realizowane zadania związane  

z pozyskiwaniem informacji o: 

 źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do powietrza dla potrzeb ocen 

rocznych i ocen mających na celu ustalenie odpowiedniego sposobu oceny jakości 

powietrza, 

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

wód, 

 źródłach i wielkościach emisji hałasu i pól elektromagnetycznych do środowiska. 

Zadania te będą realizowane zarówno na poziomie wojewódzkim jak i krajowym. 

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych do 

powietrza dla potrzeb rocznej i wstępnej oceny jakości powietrza oraz prognoz 

krótkoterminowych wraz z rozwiązaniami systemowymi 

Zadanie obejmuje gromadzenie zarówno przez WIOŚ jak i GIOŚ danych o źródłach  

i wielkościach emisji zanieczyszczeń objętych systemem oceny jakości powietrza dla potrzeb 

rocznych ocen jakości powietrza, w tym wspomagania oceny metodami modelowania 
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matematycznego (pkt 4.1. zadanie: Badanie i ocena jakości powietrza w strefach i zadanie: 

Opracowanie systemu wspomagania ocen jakości powietrza metodami modelowania 

matematycznego), ocen mających na celu ustalenie odpowiedniego sposobu oceny jakości 

powietrza (pkt 4.1 zadanie: Wstępna ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia 

odpowiedniego sposobu wykonywania rocznych ocen jakości powietrza) oraz prognoz 

krótkoterminowych (pkt 4.1. zadanie: Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia 

powietrza). 

W latach 2013-2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

prowadził będzie inwentaryzacje emisji zanieczyszczeń do powietrza, między innymi na 

podstawie danych gromadzonych w ramach działalności kontrolnej oraz pochodzących od 

prowadzących instalacje, którzy są zobowiązani do prowadzenia pomiarów wielkości emisji  

i przekazywania ich wyników do WIOŚ, informacji o korzystaniu ze środowiska, tworzonych 

na podstawie ewidencji prowadzonej przez podmioty korzystające ze środowiska W miarę 

dostępności danych inwentaryzacja ta obejmie również  wielkości emisji ze źródeł liniowych  

i powierzchniowych szacowanych na podstawie danych o natężeniu i strukturze ruchu 

drogowego oraz aktywności sektora komunalno-mieszkaniowego. W razie potrzeby, 

inwentaryzacje te będą uzupełniane przez inwentaryzację źródeł emisji na poziomie 

krajowym wykonywane przez GIOŚ.  

W przypadku uzyskania bezpłatnego dostępu GIOŚ oraz WIOŚ do zasobów bazy 

danych o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji ulokowanej w Krajowym 

Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) informacje te wykorzystane 

zostaną do inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza na poziomie wojewódzkim.  

Zgromadzone przez Inspekcję dane o emisjach zanieczyszczeń do powietrza,  

w 2014 r., zostaną wykorzystane przez WIOŚ w Rzeszowie na potrzeby ustalenia 

odpowiedniego sposobu oceny jakości powietrza w poszczególnych strefach województwa 

podkarpackiego (obowiązek wynikający z art. 88 ust. 2 ustawy - Poś).  

Jednocześnie w celu zapewnienia danych o emisjach zanieczyszczeń do powietrza 

w zakresie niezbędnym do wdrożenia w skali kraju wspomagania ocen jakości powietrza 

metodami modelowania matematycznego oraz wdrożenia prognoz krótkoterminowych, od 

roku 2013, prowadzone będą prace nad systemem gromadzenia danych o emisjach 

zanieczyszczeń do powietrza.  

W ramach tworzenia tego systemu określone zostaną szczegółowo zadania WIOŚ  

i GIOŚ w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych o emisjach zanieczyszczeń do 

powietrza, opracowane zostaną założenia do wykonywania inwentaryzacji źródeł i ładunków 

substancji odprowadzanych do powietrza z uwzględnieniem formatów danych, wytyczne do 

szacowania wielkości emisji w zakresie substancji objętych systemem ocen jakości powietrza 

oraz przeprowadzona zostanie analiza możliwości pozyskiwania informacji o emisjach  

i istotnych czynnikach sprawczych od instytucji i organów posiadających te informacje  

(np. KOBIZE, urzędów marszałkowskich, urzędów miast, wojewódzkich urzędów 

statystycznych, zarządzających drogami). Prace te będą wykonywane w ramach projektu 

„Wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia 

norweskie”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG). 

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o emisjach zanieczyszczeń do wód 

Zadanie obejmuje gromadzenie zarówno przez WIOŚ jak i GIOŚ danych o źródłach  

i wielkościach emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do wód lub do ziemi dla potrzeb 

rocznych ocen jakości wód powierzchniowych. Celem realizacji niniejszego zadania jest 
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dokumentowanie rodzaju i ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód śródlądowych, 

niezbędnych do: 

 oceny jakości wód śródlądowych wykonywanej w bloku stan środowiska, 

 weryfikacji lokalizacji punktów pomiarowych i modyfikacji programów monitoringu 

stosownie do stanu presji na obszarze zlewni, 

 zaprojektowania monitoringu operacyjnego, 

 śledzenia zmian w obciążeniu dorzeczy ładunkami zanieczyszczeń odprowadzanych do 

wód, 

 określenia bilansu zanieczyszczeń odprowadzanych z obszaru zlewni do Morza 

Bałtyckiego, a w efekcie gromadzenie danych na potrzeby Konwencji Helsińskiej oraz 

wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/UE z dnia 17 czerwca 

2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska 

morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz. Urz. WE L 164  

z 25.06.2008 r., str. 19). 

Dane dotyczące źródeł punktowych, pozyskane w ramach działalności kontrolnej oraz 

dane przekazane na mocy prawa przez zakłady przemysłowe i inne podmioty korzystające 

gospodarczo ze środowiska, gromadzone będą między innymi w „Informatycznym Systemie 

Wspomagania Kontroli” oraz systemach PRTR i systemie „EKOINFONET” prowadzonych 

przez WIOŚ. 

Informacje dotyczące punktowych źródeł zanieczyszczeń będą pozyskiwane także  

w ramach kontroli związanych z wdrażaniem Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK) na obszarze województwa. W ramach tego zadania prowadzona 

będzie analiza osiągnięcia efektu ekologicznego planowanych inwestycji (analiza 

terminowości zadań KPOŚK). 

Źródłem danych o emisji zanieczyszczeń do wód będą także Krajowy i regionalne 

zarządy gospodarki wodnej, które gromadzą dane o emisji zanieczyszczeń do wód zgodnie  

z kompetencjami określonymi w ustawie Prawo wodne. 

Na potrzeby opracowania projektu nowych sieci i zakresu badań monitoringu 

operacyjnego, WIOŚ będzie wykorzystywał wyniki prac przeprowadzonych na zlecenie 

GIOŚ w ramach projektu HELCOM pod nazwą: „Szósta Okresowa Ocena Ładunków 

Zanieczyszczeń odprowadzanych do Morza Bałtyckiego – PLC-6”. Dodatkowo, WIOŚ będzie 

prowadził prace mające na celu uzupełnienie zestawień danych o źródłach punktowych  

w oparciu o metodyki opracowane w ramach projektu PLC-6, dotyczące bilansowania 

ładunków powierzchniowych. 

Zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach hałasu i pól elektromagnetycznych 

wprowadzanych do środowiska 

W oparciu o dane gromadzone w ramach monitoringu hałasu oraz działalności 

kontrolnej, WIOŚ będzie prowadził ewidencję źródeł hałasu. Źródłem danych o emisji hałasu 

do środowiska będą także mapy akustyczne dla aglomeracji oraz głównych źródeł 

komunikacyjnych, o których mowa w art. 118 ustawy - Poś. 

Jednocześnie WIOŚ w ramach działalności kontrolnej i działalności monitoringowej, 

będzie pozyskiwał informacje dotyczące instalacji i urządzeń emitujących pola 

elektromagnetyczne, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, do których zalicza się:  

 stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu 

znamionowym wynoszącym nie mniej niż 110 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km,  
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 instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola 

elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie 

mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 

300 GHz. 

Dodatkowo informacje o źródłach pól elektromagnetycznych stanowić może: 

 baza danych o pozwoleniach radiowych wydanych przez Urząd Komunikacji 

Elektronicznej, 

 informacja od Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. 
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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 oraz międzynarodowe i krajowe wymagania sprawozdawcze, 

w bloku-stan na terenie województwa podkarpackiego przyjęto następującą strukturę 

podsystemów: 

 podsystem monitoringu jakości powietrza, 

 podsystem monitoringu jakości wód, 

 podsystem monitoringu hałasu, 

 podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych. 

WIOŚ w Rzeszowie nie będzie realizował badań w ramach podsystemu monitoringu 

jakości gleby i ziemi oraz monitoringu wód podziemnych. Do opracowania rocznych 

informacji o stanie środowiska wykorzystane zostaną wyniki pomiarów realizowane przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na poziomie krajowym. 

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. 

4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza 

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 stanowić będą podstawę do zarządzania 

jakością powietrza w województwie podkarpackim m.in. poprzez programy ochrony 

powietrza oraz plany działań krótkoterminowych. 

W ramach obowiązków sprawozdawczych, uzyskane dane będą przekazywane do 

Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Środowiska i do organów konwencji 

międzynarodowych. 
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W ramach podsystemu monitoringu jakości powietrza, w latach 2013-2015  

w województwie podkarpackim będą realizowane zadania:  

a) badanie i ocena stanu zanieczyszczenia powietrza zgodnie z ustawą - Poś transponującą 

wymagania dyrektywy 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) oraz 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 (Dz. Urz. UE L 23  

z 26.01.2005). Zadanie to obejmować będzie: 

 badanie i ocenę jakości powietrza w strefach, 

 wstępną ocenę jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu 

wykonywania rocznych ocen jakości powietrza, 

 opracowanie systemu wspomagania ocen jakości powietrza metodami modelowania 

matematycznego, 

 monitoring tła miejskiego pod kątem WWA, 

 pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania 

procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia. 
 

b) związane z wdrażaniem krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza. 

c) 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.  

 

Zadania te w większości będą kontynuacją dotychczasowych programów pomiarowych. 

Ze względu jednak na konieczność przystosowania systemu pomiarów i ocen jakości 

powietrza do dynamicznie zmieniających się przepisów prawodawstwa unijnego, w tym 

wymogów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, a także decyzji wykonawczej 

Komisji 2011/850/WE ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE  

i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej 

wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza 

wprowadzone zostaną zadania nowe np.: zadanie „Krótkoterminowe prognozy 

zanieczyszczenia powietrza”, a zakres niektórych z dotychczas realizowanych zadań ulegnie 

znacznemu poszerzeniu. Dotyczy to przede wszystkim zadania „Badanie i ocena jakości 

powietrza w strefach”, które poszerzone zostanie o program działań związanych ze 

wspomaganiem rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania matematycznego. 

Jednocześnie, w ramach tego zadania prowadzona będzie większość prac związanych  

z wdrożeniem nowych wymagań sprawozdawczych, określonych w decyzji wykonawczej 

Komisji 2011/850/WE ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE  

i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej 

wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza (Dz. Urz. 

UE L 335 z 17.12.2011), w tym prace nad dostosowaniem systemu elektronicznego 

raportowania i przetwarzania danych o jakości powietrza do wymogów ww. decyzji. 

Zadanie: Badanie i ocena jakości powietrza w strefach  

Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika 

z art. 89-94 ustawy - Poś transponującej do prawa polskiego wymagania dyrektywy 

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) oraz 
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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 (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005).  

Celem realizacji zadania jest uzyskanie dla stref w województwie podkarpackim 

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.  

Zadanie będzie realizowane na poziomie wojewódzkim przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie i koordynowane przez GIOŚ.  

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska – odpowiedzialny za pomiary 

i ocenę poziomu substancji w powietrzu na obszarze województwa podkarpackiego –  

w latach 2013-2015 będzie kontynuował monitoring stężeń pyłu PM10 i PM2,5, SO2, NO2, 

NO, NOx, O3, benzenu, 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.  

Zgodnie z art. 89 ustawy – Poś, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie będzie kontynuował wykonywanie rocznych ocen jakości powietrza wraz  

z klasyfikacją stref na obszarze województwa podkarpackiego. Jednocześnie poprzez 

wykorzystanie systemu modelowania jakości powietrza opracowanego przez GIOŚ, 

wzmacniany będzie system wspomagania rocznych ocen jakości powietrza w województwie 

podkarpackim metodami modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu 

atmosferycznym w zakresie pyłu PM10 i PM2,5, SO2, NO2, NOx, benzenu oraz 

benzo(a)pirenu w pyle PM10, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 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).  

Wyniki badań i rocznej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim będą 

wykorzystane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego do opracowania/aktualizacji 

programów ochrony powietrza w strefach wskazanych do ich wykonania oraz do 

monitorowania skuteczności wcześniej opracowanych programów. Wyniki ocen rocznych za 

2012, 2013 i 2014 r. wykonanych przez WIOŚ w Rzeszowie posłużą GIOŚ do wykonania 

zbiorczych ocen jakości powietrza w Polsce.  

Raport z oceny rocznej jakości powietrza oraz wyniki badań jakości powietrza  

w województwie podkarpackim posłużą także do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych 

wynikających z prawa wspólnotowego, tj. decyzji Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 

12 grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji 

oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza oraz wytycznych Komisji 

Europejskiej do tej decyzji. 

W zakresie PM10 i PM2,5, SO2, NO2, NO, NOx, CO, oraz Pb, As, Cd, Ni  

i benzo(a)pirenu w pyle PM10 program pomiarów jakości, który będzie realizowany przez 

WIOŚ w Rzeszowie w latach 2013-2015 jest zgodny z przepisami prawa polskiego,  

a program na lata 2013-2014 jest również zgodny z wynikami oceny pięcioletniej, zwłaszcza  

w odniesieniu do wymogów co do liczby stałych stanowisk pomiarowych zgodnie  

z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r.  

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy. Brakujące stanowiska 
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automatyczne ozonu i benzenu zostały przewidziane do uruchomienia w ramach realizacji 

programu pomiarowego na lata 2013-2015. Ich uruchomienie uzależnione będzie od 

otrzymania sprzętu pomiarowego, planowanego do zakupów centralnych GIOS ze środków 

Mechanizmu Finansowego MF EOG. 
Tabela 4.1.1. Badanie i ocena jakości powietrza w strefach 

Blok Zadanie 

STAN  

 Badanie i ocena jakości powietrza w strefach 
 

Podsystem 

Monitoring jakości powietrza 

 

 

 

 

 

 

 

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 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania 

oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu  

i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia 

powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 1034 ); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu  

i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 227, poz. 1485). 

Zakres przedmiotowy 

rok 2013 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w ramach systemu oceny jakości powietrza będzie 

prowadził pomiary stężeń: SO2, NO2,
 
NOx, PM10, PM2,5, CO, benzenu, O3

 
oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle 

PM10 w powietrzu. 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 innych metod, takich jak obiektywne metody szacowania, modelowanie matematyczne i in. 

Metody te stanowić będą również uzupełnienie pomiarów najwyższej jakości (automatycznych i manualnych)  

w strefach, gdzie obserwowane są stężenia powyżej górnego progu oszacowania.  

Szczegółowa lista stacji monitoringu powietrza, ich programy pomiarowe oraz zakres badań uzupełniających 

zawarte zostały w tabeli 4.1.4. 
 

Na podstawie uzyskanych danych w roku 2012 dla ww. substancji Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska wykona roczną ocenę jakości powietrza w  strefach województwa podkarpackiego,  klasyfikację 

stref wg kryteriów określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska, identyfikację obszarów przekroczeń 

poziomów dopuszczalnych (z uwzględnieniem marginesów tolerancji), poziomów docelowych oraz poziomów 

celów długoterminowych.   
 

lata 2014-2015 
W ramach systemu oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim będzie kontynuowany monitoring 

SO2, NO2, NOx, PM10, PM2,5, CO, benzenu, O3 oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 w strefach. 

W 2014 r. i 2015 r. zostanie wykonana roczna ocena jakości powietrza odpowiednio dla lat 2013 i 2014. 

Poza programem pomiarowym obejmującym substancje, dla których ustalone zostały kryteria oceny jakości 

powietrza, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie uwzględnił w wojewódzkim programie 

monitoringu środowiska na lata 2013-2015 inne substancje (formaldehyd i wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne), biorąc pod uwagę specyficzne źródła zanieczyszczeń zlokalizowane na obszarze województwa.  

Wykonawcy 
Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ  WIOŚ - wojewódzka baza danych  

o jakości powietrza  

GIOŚ -krajowa baza danych o jakości 

powietrza  

WIOŚ  – ocena jakości powietrza  

w województwie 
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Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący wyniki 

Rodzaj i forma 

przekazywanych 

wyników badań 

Minimalna częstotliwość 

przekazywania wyników 

badań 

Miejsce 

przekazania 

wyników badań 
WIOŚ  

 

- wyniki pomiarów ze stacji 

objętych wojewódzkim 

programem monitoringu 

środowiska  

- od trybu ciągłego do rocznego 

wg rozporządzenia MŚ 

dotyczącego zakresu i sposobu 

przekazywania informacji 

dotyczących zanieczyszczenia 

powietrza 

GIOŚ 

 

WIOŚ  

 

- dane o przekroczeniach 

poziomów informowania  

i alarmowych poziomów 

substancji w powietrzu 

- w trybie dobowym,  GIOŚ, zarząd 

województwa, 

wojewódzki zespół 

zarządzania 

kryzysowego  

WIOŚ - dane o ryzyku wystąpienia 

przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego lub 

docelowego substancji  

w powietrzu 

- w możliwie najkrótszym czasie 

od powzięcia informacji  

o ryzyku wystąpienia 

przekroczenia  

GIOŚ, zarząd 

województwa 

WIOŚ  

 

- wyniki rocznej oceny jakości 

powietrza i klasyfikacji stref na 

poziomie województw 

- jeden raz w roku GIOŚ, zarząd 

województwa 

 

Upowszechnianie wyników 
Podmiot 

upowszechniający 

wyniki 
 

Forma upowszechnianej 

informacji wynikowej 
 

Minimalna częstotliwość 

upowszechniania informacji 

wynikowej 

Odbiorca 

informacji 

wynikowej 
 

WIOŚ  

 

- komunikaty - od trybu godzinowego do 

rocznego 

administracja 

rządowa i 

samorządowa, 

uczelnie, szkoły, 

biblioteki, 

społeczeństwo 

WIOŚ - raporty tematyczne - fakultatywnie 

WIOŚ  - strona internetowa WIOŚ 

 

- od trybu godzinowego do 

rocznego 
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Rys. 4.1.1. Schemat przepływu informacji dotyczących jakości powietrza na poziomie 

wojewódzkim 

Zadanie:  Wstępna ocena jakości powietrza na potrzeby ustalenia odpowiedniego 

sposobu wykonywania rocznych ocen jakości powietrza 

Obowiązek wykonywania weryfikacji systemu oceny jakości powietrza w strefach 

wynika z art. 88 ustawy - Poś transponującej do prawa polskiego wymagania dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

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 

 

 

Podkarpacki 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 

 

Zarząd Województwa 

Podkarpackiego 

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 Podkarpacki 

informowanie społeczeństwa 

o stanach alarmowych i przekroczeniach 

norm jakości powietrza 
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powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008) oraz 

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 (Dz. Urz. UE L 23 z 26.01.2005).  

W 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokona 

weryfikacji systemu pomiarów i ocen jakości powietrza w strefach województwa 

podkarpackiego za lata 2009-2013 
 

na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu 

wykonywania ocen prowadzonych corocznie dla SO2, NO2, NOx, O3, PM10, PM2,5, benzenu, 

CO oraz Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 i odpowiednio na podstawie wyników tej oceny 

zmodyfikuje wojewódzki system pomiarów i ocen jakości powietrza.  

Wyniki tej oceny wykonanej przez WIOŚ w Rzeszowie posłużą GIOŚ do wykonania 

zbiorczego raportu z oceny pięcioletniej i do planowania rozwoju systemów pomiarowych  

w kontekście zmieniających się wymagań międzynarodowych, rozwoju technik pomiarowych 

i analitycznych. Posłuży ona również do wypełnienia obowiązków sprawozdawczych 

wynikających z prawa wspólnotowego, tj. decyzji Komisji Europejskiej 2011/850/UE z dnia 

12 grudnia 2011 r. ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji 

oraz sprawozdań dotyczących jakości otaczającego powietrza oraz wytycznych Komisji 

Europejskiej do tej decyzji. 

Zadanie: Opracowanie systemu wspomagania ocen jakości powietrza metodami 

modelowania matematycznego 

W celu wzmocnienia systemu rocznych ocen jakości powietrza metodami modelowania 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, zgodnie z wymaganiami 

dyrektywy 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) od 

roku 2013, WIOS w Rzeszowie w miarę potrzeb będzie uczestniczył w pracach GIOS nad 

stworzeniem systemu modelowania jakości powietrza dla potrzeb ocen rocznych w oparciu  

o projekt wspomagania system oceny jakości powietrza metodami analiz przestrzennych 

opracowany w roku 2012. 

Prace te będą prowadzone w ramach projektu „Wzmocnienie systemu oceny jakości 

powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie”, finansowanego ze środków 

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (MF EOG). 

Na potrzeby realizacji tego zadania w latach 2013-2015 WIOŚ w Rzeszowie będzie 

prowadził inwentaryzację emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze województwa 

podkarpackiego w ramach bloku Presje (zadanie: Pozyskiwanie informacji o źródłach  

i ładunkach substancji odprowadzanych do powietrza dla potrzeb rocznej i wstępnej oceny 

jakości powietrza oraz prognoz krótkoterminowych wraz z rozwiązaniami systemowymi). 

Inwentaryzacja ta w miarę potrzeb, przekazywana będzie instytucjom wykonującym 

modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w skali kraju na zlecenie GIOŚ. 

 Wyniki modelowania wykorzystywane będą przez WIOŚ w Rzeszowie do oceny 

jakości powietrza atmosferycznego w regionie.  

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 (Dz. Urz. WE L 23 z 26.01.2005). 
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Celem zadania jest określenie udziału benzo(a)pirenu w wielopierścieniowych 

węglowodorach aromatycznych zawartych w pyle PM10. Benzo(a)piren, dla którego został 

określony poziom docelowy, ze względu na udowodnione właściwości rakotwórcze 

uznawany jest bowiem za reprezentanta całej grupy związków zbudowanych z kilku 

skondensowanych pierścieni aromatycznych.   

W latach 2013-2015 na stacji monitoringu tła miejskiego w Jaśle, na której prowadzone 

są 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. Pobór i analiza prób będą 

prowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie.  

Wyniki pomiarów WWA w pyle PM10 wykorzystane zostaną do analizy 

zanieczyszczenia powietrza wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi w Polsce. 

Dane ze stacji w Jaśle będą gromadzone w wojewódzkiej i krajowej bazie danych 

monitoringu jakości powietrza i będą zasilać system oceny jakości powietrza, ponadto 

zgodnie z wymogami dotyczącymi raportowania będą przekazywane do europejskiej bazy 

danych (AIRBASE) lub bezpośrednio udostępniane EAŚ/KE. 

Zadanie: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb 

monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia 

Obowiązek pomiarów pyłu PM2,5 dla potrzeb wyznaczenia krajowego 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 (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008), 

transponowanego do polskiego prawodawstwa ustawą z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie 

ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 460). 

Celem zadania jest monitorowanie narażenia ludzi na pył drobny poprzez 

monitorowanie procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia i pułapu stężenia 

ekspozycji na pył PM2,5. 

W latach 2013-2015 w województwie podkarpackim pomiary pyłu PM2,5 dla potrzeb 

wyznaczenia krajowego wskaźnika średniego narażenia prowadzone będą na jednym 

stanowisku pomiarowym zlokalizowanym w Rzeszowie, mieście o liczbie mieszkańców 

przekraczającej 100 tys. 

Informacja na temat punktu pomiarowego pyłu PM2,5 w Rzeszowie, w którym 

prowadzone są pomiary dla wskaźnika średniego narażenia wraz z wynikami pomiarów 

prezentowane będą na stronie internetowej GIOŚ, ponadto w terminie do 31 października 

każdego roku na stronie tej udostępniana będzie informacja na temat wartości wskaźników 

średniego narażenia dla Rzeszowa, oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia. 

Dane ze stacji w Rzeszowie będą gromadzone w wojewódzkiej i krajowej bazie danych 

monitoringu jakości powietrza lub w krajowej bazie danych monitoringu jakości powietrza, 

działającej w ramach w ramach SI EKOINFONET i będą zasilać system oceny jakości 

powietrza, ponadto zgodnie z wymogami dotyczącymi raportowania będą przekazywane do 

europejskiej bazy danych (AIRBASE) lub bezpośrednio udostępniane EAŚ/KE. 
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Tabela 4.1.2. Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla potrzeb monitorowania 

procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia  

Blok Zadanie 

STAN  

Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dla 

potrzeb monitorowania procesu osiągania krajowego celu 

redukcji narażenia 

Podsystem 

Monitoring jakości powietrza 

 

 

 

 

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. 86a-86c, art. 94; 

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 460); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu 

obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny 

dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz. U. z 2012 r., poz. 1029); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie krajowego celu 

redukcji narażenia (Dz. U. z 2012 r., poz. 1030);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914). 

Zakres przedmiotowy 
W latach 2013-2015 na jednej stacji monitoringu w województwie podkarpackim, zlokalizowanej w Rzeszowie - 

obszarze miejskim o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. prowadzone będą pomiary pyłu PM2,5 dla potrzeb 

monitorowania wskaźnika średniego narażenia dla aglomeracji i miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.  

W latach 2013-2015, w terminie do 30 czerwca każdego roku, w oparciu o pomiary prowadzone przez WIOŚ  

w Rzeszowie w roku poprzednim, GIOŚ obliczał będzie wskaźniki średniego narażenia dla Rzeszowa, a następnie 

wskaźnik posłuży do obliczania krajowego wskaźnika średniego narażenia.  

Wykonawcy 
Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ  WIOŚ - wojewódzka baza danych o jakości powietrza 

GIOŚ – krajowa baza danych o jakości powietrza 

GIOŚ  

Przekazywanie wyników badań/ocen 
Podmiot 

przekazujący wyniki 
 

Rodzaj i forma przekazywanych 

wyników badań 

Minimalna częstotliwość 

przekazywania wyników 

badań  

Miejsce 

przekazania 

wyników badań 
 

WIOŚ  

 

- wyniki pomiarów ze stanowiska 

pomiarowego pyłu PM2,5, na 

którym prowadzone są pomiary 

pyłu PM2,5 dla potrzeb 

wyznaczenia krajowego 

wskaźnika średniego narażenia 

- od trybu miesięcznego do 

rocznego wg rozporządzenia 

MŚ dotyczącego zakresu i 

sposobu przekazywania 

informacji dotyczących 

zanieczyszczenia powietrza 

GIOŚ 

 

Upowszechnianie wyników 
Podmiot 

upowszechniający 

wyniki 

Forma upowszechnianej 

informacji wynikowej 
 

Minimalna częstotliwość 

upowszechniania informacji 

wynikowej 

Odbiorca 

informacji 

wynikowej 

WIOŚ 

 

 

 - raporty tematyczne  

- fakultatywnie 

  

administracja 

rządowa  

i samorządowa,  

uczelnie, szkoły, 

biblioteki, 

społeczeństwo 

WIOŚ  - strona internetowa WIOŚ 

 

-w trybie rocznym 
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Zadanie: Krótkoterminowe prognozy zanieczyszczenia powietrza  

Celem zadania jest zapewnienie bieżącej informacji o prognozowanych stężeniach 

zanieczyszczeń w powietrzu. Informacje te są niezbędne do ostrzegania społeczeństwa  

o ryzyku wystąpienia wysokich, zagrażających zdrowiu, stężeń zanieczyszczeń jak  

i uruchamiania działań przewidzianych w planach działań krótkoterminowych zgodnych  

z wymaganiami dyrektywy 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 latach 2013-2015, na poziomie krajowym, opracowane i wdrożone zostanie 

operacyjne prognozowanie z użyciem modelowania w postaci platformy informacyjnej  

o prognozach krótkoterminowych (24 h, 48 h, 72 h) w zakresie ozonu troposferycznego. 

Prognozy te, będą wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 30 września i będą 

wykorzystywane przez WIOŚ w Rzeszowie na potrzeby informowania odpowiednich 

organów administracji rządowej i samorządowej o stanach ostrzegawczo-alarmowych 

prognozowanych stężeń ozonu w powietrzu zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 1 i art. 94 ust.1c 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150, z późn. zm.). Informacja prezentująca prognozy krótkoterminowe będzie zamieszczona: 

na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie, jako prognoza wojewódzka. 

Dodatkowo WIOŚ w Rzeszowie na potrzeby realizacji tego zadania wykorzystywał 

będzie prognozy krótkoterminowe w zakresie SO2, NO2, CO, PM10, PM2.5, O3 

przygotowywane w ramach EKO-prognozy - operacyjnej prognozy jakości powietrza dla 

województwa podkarpackiego. Projekt realizowany jest jako praca badawcza Politechniki 

Warszawskiej oraz Fundacji EkoPrognoza na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Podkarpackiego. 

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).  

W województwie podkarpackim monitoring chemizmu opadów atmosferycznych 

prowadzony będzie w latach 2013-2015 na stacji IMGW w Lesku (powiat leski). Analizy 

składu fizyko-chemicznego opadów wykonywane będą przez Laboratorium Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

Szacowanie miesięcznych i rocznych depozycji będzie wykonywał wrocławski oddział 

IMGW, sprawujący merytoryczny nadzór nad realizacją programu. Wyniki badań chemizmu 

opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń do podłoża uzyskane w ramach 

sieci krajowej będą przekazywane raz do roku do wszystkich WIOŚ.  

Wyniki badań chemizmu opadów atmosferycznych i oceny depozycji zanieczyszczeń 

do podłoża za lata 2013-2015 wykorzystane zostaną przez WIOŚ w Rzeszowie do oceny 



 25 

jakości środowiska w województwie. Wyniki badań zawarte zostaną w rocznych raportach  

o stanie środowiska w województwie podkarpackim, których odbiorcami są: administracja 

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

Tabela 4.1.3. Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do 

podłoża 

Blok Zadanie 

STAN 
Monitoring chemizmu opadów atmosferycznych i ocena 

depozycji zanieczyszczeń do podłoża 
Podsystem 

Monitoring jakości powietrza 

Przepisy prawne Brak specyficznych regulacji prawnych 

Zakres przedmiotowy 
Badania będące kontynuacją dotychczasowych prac realizowanych na poziomie krajowym, w ramach którego 

funkcjonują 23 stacje monitorujące chemizm opadów oraz ok. 162 stacje dostarczające 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 2013-2015 na stacji IMGW w Lesku 

W ramach zadania w opadach atmosferycznych badane będą stężenia: 

- anionów: SO4
2-

, NOx
-
, Cl

-
,  

- kationów: NH4
+
, Na

+
, Ca 

2+
, Mg 

2+
, K

+
 ,  

- metali ciężkich (Zn, Cu,  Pb, Ni, Cd, Cr),  

- azotu ogólnego i fosforu ogólnego, 

oraz prowadzone będą pomiary pH i przewodności elektrolitycznej. 

Próby opadu mokrego (wet only) będą pobierane za pomocą automatycznych kolektorów opadu na stacjach 

synoptycznych IMGW-PIB. Analizy prób opadu mokrego ze stacji w Lesku będą wykonywane przez 

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie. Szacowanie miesięcznych i rocznych depozycji oraz ocenę w powiązaniu  

z wrażliwością receptorów (gleb, ekosystemów glebowo-leśnych, wód powierzchniowych) będzie wykonywał 

wrocławski oddział IMGW-PIB, sprawujący merytoryczny nadzór nad realizacją programu. Wyniki badań będą 

prezentowane w systemie GIS z podziałem na jednostki administracyjne oraz jednostki hydrograficzne. 

Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 
IMGW-PIB - pobór prób 

 

WIOŚ - analizy laboratoryjne prób 

 

IMGW-PIB o. Wrocław /GIOŚ 

 

GIOŚ we współpracy z IMGW-

PIB o. Wrocław  

 

Przekazywanie wyników badań /ocen 

Podmiot 

przekazujący 

wyniki 

Rodzaj i forma przekazywanych 

wyników badań 

Minimalna 

częstotliwość 

przekazywania 

wyników badań 

Miejsce przekazania 

wyników badań 

WIOŚ  - wyniki analiz prób opadu - co miesiąc IMGW-PIB o. Wrocław 

GIOŚ/IMGW-

PIB o. Wrocław 

 

 

 - zestawienia wyników pomiarów stężeń 

oraz wyników obliczeń depozycji w 

formie tabel i map dla województwa 

- jeden raz w roku  

 

 

WIOŚ  

Upowszechnianie wyników  

Podmiot 

upowszechniający 

wyniki 

Forma upowszechnianej 

informacji wynikowej 

Minimalna częstotliwość 

upowszechniania informacji 

wynikowej 

Odbiorca informacji 

wynikowej 

WIOŚ 

 

 

 - raporty tematyczne - fakultatywnie 

  

administracja rządowa 

i samorządowa, 

uczelnie, szkoły, 

biblioteki, 

społeczeństwo 
WIOŚ  - strona internetowa WIOŚ -w trybie rocznym 
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Tabela 4.1.4. Wykaz stanowisk działających w wojewódzkim systemie oceny jakości powietrza w latach 2013-2015 i stanowisk uzupełniających 

Lp Kod krajowy stacji Wskaźnik 
Czas 

uśredn. 

strefy   

Nazwa stacji Typ stacji Typ pomiaru 
Właściciel 
stanowiska 

Współrzędne geograficzne 
Stanowisko w 

WPMŚ [tak/nie] 

Stanowisko 

WPMŚ, 
które 

zostanie 

uruchomione 
w roku 2013 

[tak/nie] 

długość szerokość 

2013 2014 2015 
Nazwa strefy 

Kod 

strefy 
ddºmm'ss,ss'' ddºmm'ss,ss'' 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 PkJasloWIOSSikorskiego PM10 24 godziny 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

2 PkJasloWIOSSikorskiego Banzo(a)piren 7 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 
WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

3 PkJasloWIOSSikorskiego Benzo(a)antracen 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

4 PkJasloWIOSSikorskiego Benzo(b)fluoranten 7 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 
WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

5 PkJasloWIOSSikorskiego Benzo(j)fluoranten 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

6 PkJasloWIOSSikorskiego Benzo(k)fluoranten 7 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 
WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

7 PkJasloWIOSSikorskiego Indeno(1,2,3-cd)piren 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

8 PkJasloWIOSSikorskiego Dibenzo(a,h)antracen 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

9 PkJasloWIOSSikorskiego As  7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

10 PkJasloWIOSSikorskiego Cd  7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

11 PkJasloWIOSSikorskiego Ni  7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

12 PkJasloWIOSSikorskiego Pb  7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

13 PkJasloWIOSSikorskiego SO2 1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

14 PkJasloWIOSSikorskiego NO2 1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

15 PkJasloWIOSSikorskiego NO  1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

16 PkJasloWIOSSikorskiego NOx 1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

17 PkJasloWIOSSikorskiego O3 1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 
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18 PkJasloWIOSSikorskiego Benzen 1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' nie tak tak nie 

19 PkJasloWIOSSikorskiego PM10 1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

20 PkJasloWIOSSikorskiego PM2,5 1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

21 PkJasloWIOSSikorskiego PM1,0 1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

22 PkJasloWIOSSikorskiego Benzen 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

23 PkJasloWIOSSikorskiego Toluen 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

24 PkJasloWIOSSikorskiego n-oktan 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

25 PkJasloWIOSSikorskiego n-heksan 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

26 PkJasloWIOSSikorskiego m,p ksylen 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

27 PkJasloWIOSSikorskiego n-heptan 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

28 PkJasloWIOSSikorskiego o-ksylen 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

29 PkJasloWIOSSikorskiego cykloheksan 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jasło-Sikorskiego 

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 49o44'41.59'' 21o27'16.62'' tak tak tak nie 

30 PkJarosWIOSPWSTE PM10 24 godziny 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jarosław-

PWSTE-WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 50o00'43.50'' 22o40'29.18'' tak tak tak nie 

31 PkJarosWIOSPWSTE Banzo(a)piren 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Jarosław-

PWSTE-WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 50o00'43.50'' 22o40'29.18'' tak tak tak nie 

32 PkKrosnoWIOSKletowki PM10 24 godziny 
strefa 
podkarpacka PL1802 Krosno-Kletówki tło miejskie manualny WIOŚ 49o41'24.61'' 21o44'58.92'' tak tak tak nie 

33 PkKrosnoWIOSKletowki PM2,5 24 godziny 

strefa 

podkarpacka PL1802 Krosno-Kletówki tło miejskie manualny WIOŚ 49o41'24.61'' 21o44'58.92'' tak tak tak nie 

34 PkKrosnoWIOSKletowki Banzo(a)piren 7 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 Krosno-Kletówki tło miejskie manualny WIOŚ 49o41'24.61'' 21o44'58.92'' tak tak tak nie 

35 PkKrosnoWIOSKletowki As 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 Krosno-Kletówki tło miejskie manualny WIOŚ 49o41'24.61'' 21o44'58.92'' tak tak tak nie 

36 PkKrosnoWIOSKletowki Cd 7 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 Krosno-Kletówki tło miejskie manualny WIOŚ 49o41'24.61'' 21o44'58.92'' tak tak tak nie 

37 PkKrosnoWIOSKletowki Ni 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 Krosno-Kletówki tło miejskie manualny WIOŚ 49o41'24.61'' 21o44'58.92'' tak tak tak nie 

38 PkKrosnoWIOSKletowki Pb 7 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 Krosno-Kletówki tło miejskie manualny WIOŚ 49o41'24.61'' 21o44'58.92'' tak tak tak nie 

39 PkKrosnoWIOSKletowki Benzen 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 Krosno-Kletówki tło miejskie pasywny WIOŚ 49o41'24.61'' 21o44'58.92'' tak tak tak tak 
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40 PkMielWIOSZarzStr PM10 24 godziny 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Mielec-Zarząd 

Strefy tło miejskie manualny WIOŚ 50o18'14.43'' 21o28'16.32'' tak tak tak nie 

41 PkMielWIOSZarzStr Banzo(a)piren 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Mielec-Zarząd 

Strefy tło miejskie manualny WIOŚ 50o18'14.43'' 21o28'16.32'' tak tak tak nie 

42 PkMielWIOSZarzStr Benzen 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Mielec-Zarząd 

Strefy tło miejskie pasywny WIOŚ 50o18'14.43'' 21o28'16.32'' tak tak tak nie 

43 PkMielWIOSZarzStr Formaldehyd 14 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Mielec-Zarząd 

Strefy tło miejskie pasywny WIOŚ 50o18'14.43'' 21o28'16.32'' tak tak tak nie 

44 PkNiskoWIOSSzklar PM10 24 godziny 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Nisko-

Szklarniowa-

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 50o31'47.61'' 22o06'44.88'' tak tak tak nie 

45 PkNiskoWIOSSzklar PM2.,5 24 godziny 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Nisko-

Szklarniowa-
WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 50o31'47.61'' 22o06'44.88'' tak tak tak nie 

45 PkNiskoWIOSSzklar Banzo(a)piren 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Nisko-

Szklarniowa-

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 50o31'47.61'' 22o06'44.88'' tak tak tak nie 

47 PkNiskoWIOSSzklar SO2 1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Nisko-

Szklarniowa-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 50o31'47.61'' 22o06'44.88'' tak tak tak nie 

48 PkNiskoWIOSSzklar NO2 1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Nisko-
Szklarniowa-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 50o31'47.61'' 22o06'44.88'' tak tak tak nie 

49 PkNiskoWIOSSzklar NO  1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Nisko-
Szklarniowa-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 50o31'47.61'' 22o06'44.88'' tak tak tak nie 

50 PkNiskoWIOSSzklar NOx 1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Nisko-
Szklarniowa-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 50o31'47.61'' 22o06'44.88'' tak tak tak nie 

51 PkNiskoWIOSSzklar CO 1- godzina 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Nisko-

Szklarniowa-
WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 50o31'47.61'' 22o06'44.88'' tak tak tak nie 

52 PkNiskoWIOSSzklar O3 1- godzina 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Nisko-

Szklarniowa-
WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 

50o31'47.61'' 22o06'44.88'' 
nie tak tak nie 

53 PkNiskoWIOSSzklar Benzen 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Nisko-

Szklarniowa-

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 50o31'47.61'' 22o06'44.88'' tak tak tak nie 

54 PkPrzemyslWIOSGrunw PM10 24 godziny 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-

Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

55 PkPrzemyslWIOSGrunw Banzo(a)piren 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-
Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

56 PkPrzemyslWIOSGrunw As 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-
Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 
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57 PkPrzemyslWIOSGrunw Cd 7 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Przemysl-

Grunwaldzka-
WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

58 PkPrzemyslWIOSGrunw Ni 7 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Przemysl-

Grunwaldzka-
WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

59 PkPrzemyslWIOSGrunw Pb 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-

Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

60 PkPrzemyslWIOSGrunw SO2 1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-

Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

61 PkPrzemyslWIOSGrunw NO2 1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-
Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

62 PkPrzemyslWIOSGrunw NO  1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-
Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

63 PkPrzemyslWIOSGrunw NOx 1- godzina 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Przemysl-

Grunwaldzka-
WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

64 PkPrzemyslWIOSGrunw PM10 1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-

Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

65 PkPrzemyslWIOSGrunw PM2,5 1- godzina 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Przemysl-

Grunwaldzka-
WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

66 PkPrzemyslWIOSGrunw PM1,0 1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-

Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

67 PkPrzemyslWIOSGrunw O3 1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-

Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' nie tak tak nie 

68 PkPrzemyslWIOSGrunw Benzen  30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-
Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' tak tak tak tak 

69 PkPrzemyslWIOSGrunw Benzen  1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Przemysl-
Grunwaldzka-

WIOS tło miejskie automatyczny WIOŚ 49o47'03.62'' 22o45'22.46'' nie tak tak nie 

70 PkRzeszWIOSNoweMiasto PM10 24 godziny 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie manualny WIOŚ 50o01'27.27'' 22o00'38.07'' tak tak tak tak 

71 PkRzeszWIOSNoweMiasto PM2.5 24 godziny 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie manualny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak nie 

72 PkRzeszWIOSNoweMiasto As 7 dni 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie manualny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

73 PkRzeszWIOSNoweMiasto Cd 7 dni 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie manualny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 
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74 PkRzeszWIOSNoweMiasto Ni 7 dni 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie manualny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

75 PkRzeszWIOSNoweMiasto Pb 7 dni 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie manualny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

76 PkRzeszWIOSNoweMiasto Banzo(a)piren 7 dni 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie manualny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

77 PkRzeszWIOSNoweMiasto SO2 1- godzina 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie automatyczny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

78 PkRzeszWIOSNoweMiasto NO2 1- godzina 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie automatyczny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

79 PkRzeszWIOSNoweMiasto NO  1- godzina 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie automatyczny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

80 PkRzeszWIOSNoweMiasto NOx 1- godzina 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie automatyczny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

81 PkRzeszWIOSNoweMiasto CO 1- godzina 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie automatyczny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

82 PkRzeszWIOSNoweMiasto benzen 1-godzina 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie automatyczny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

83 PkRzeszWIOSNoweMiasto O3 1- godzina 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie automatyczny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

84 PkRzeszWIOSNoweMiasto PM2,5 1- godzina 

miasto 

Rzeszów PL1801 

Rzeszów-Nowe 

Miasto tło miejskie automatyczny WIOŚ 
50o01'27.27'' 22o00'38.07'' 

tak tak tak tak 

85 PkSanokWIOSSadowa PM10 24 godziny 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Sanok-Sadowa-

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o34'18.23'' 22o11'45.21'' tak tak tak nie 

86 PkSanokWIOSSadowa Banzo(a)piren 7 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Sanok-Sadowa-

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 49o34'18.23'' 22o11'45.21'' tak tak tak nie 

87 PkSanokWIOSSadowa benzen 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Sanok-Sadowa-

WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 49o34'18.23'' 22o11'45.21'' tak tak tak tak 

88 PkTarnobWIOSDabrow PM10 24 godziny 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Tarnobrzeg-
M.Dabrowskiej-

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 50o34'32.67'' 21o41'18.12'' tak tak tak nie 

89 PkTarnobWIOSDabrow Banzo(a)piren 7 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Tarnobrzeg-

M.Dabrowskiej-
WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 50o34'32.67'' 21o41'18.12'' tak tak tak nie 

90 PkTarnobWIOSDabrow benzen 30 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Tarnobrzeg-

M.Dabrowskiej-
WIOS tło miejskie pasywny WIOŚ 50o34'32.67'' 21o41'18.12'' tak tak tak tak 

91 PkKrempWIOSŻydow SO2 30 dni 

strefa 

podkarpacka PL1802 Żydowskie-WIOS 

tło 

regionalne pasywny WOŚ 49o28'10.99'' 21o29'00.99'' tak tak tak nie 

92 PkKrempWIOSŻydow NO2 30 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 Żydowskie-WIOS 

tło 
regionalne pasywny WIOŚ 49o28'10.99'' 21o29'00.99'' tak tak tak nie 

93 PkDebicaWIOSGrottgera PM10 24 godziny 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Dębica-Grottgera-

WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 50o03'12.94'' 21o24'54.01'' nie tak tak nie 

94 PkDebicaWIOSGrottgera Banzo(a)piren 7 dni 
strefa 
podkarpacka PL1802 

Dębica-Grottgera-
WIOS tło miejskie manualny WIOŚ 50o03'12.94'' 21o24'54.01'' nie tak tak nie 

95 PkKrempnaWIOSMPN SO2 1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Krępna-MPN-

WIOS 

tło 

regionalne automatyczny WIOŚ 49o30'40.67'' 21o29'54.98'' nie tak tak nie 
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96 PkKrempnaWIOSMPN NO2 1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Krępna-MPN-

WIOS 

tło 

regionalne automatyczny WIOŚ 49o30'40.67'' 21o29'54.98'' nie tak tak nie 

97 PkKrempnaWIOSMPN NO 1- godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Krępna-MPN-

WIOS 

tło 

regionalne automatyczny WIOŚ 49o30'40.67'' 21o29'54.98'' nie tak tak nie 

98 PkKrempnaWIOSMPN NOx 1 - godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Krępna-MPN-

WIOS 

tło 

regionalne automatyczny WIOŚ 49o30'40.67'' 21o29'54.98'' nie tak tak nie 

99 PkKrempnaWIOSMPN O3 1-godzina 

strefa 

podkarpacka PL1802 

Krępna-MPN-

WIOS 

tło 

regionalne automatyczny WIOŚ 49o30'40.67'' 21o29'54.98'' nie tak tak nie 

 
Stanowisko pomiarowe pyłu PM2,5, z którego wyniki posłużą do obliczenia wskaźnika średniego narażenia.  
Nowe stanowiska pomiarowe w  wojewódzkim programie PMŚ od 1 stycznia 2013 roku lub stanowiska, które będą uruchamiane w roku 2013. 
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Tabela 4.1.5. Liczba stanowisk działających  w roku 2013 w ramach podkarpackiego wojewódzkiego 

systemu oceny jakości powietrza i stanowisk uzupełniających 

Parametr Typ pomiaru 

Liczba stanowisk według właściciela 

WIOŚ 
Inst. 

nauk-bad. 

Zakł. 

przemysł. 

Samorząd 

teryt. 
Fundacja Inny Razem 

Zanieczyszczenia gazowe          

SO2 

automatyczny 4      4 

manualny 0      0 

pasywny 1      1 

NO2 

automatyczny 4      4 

manualny 0      0 

pasywny 1      1 

NO automatyczny 4      4 

NOx automatyczny 4      4 

NH3 
automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

O3 automatyczny 2      2 

CO 
automatyczny 2      2 

manualny 0      0 

benzen 

automatyczny 1      1 

manualny 0      0 

pasywny 7      7 

etylobenzen 
automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

formaldehyd 
manualny 0      0 

pasywny 1      1 

ksylen 
automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

m,p-ksylen 
automatyczny 0      0 

pasywny 1      1 

o-ksylen 
automatyczny 0      0 

pasywny 1      1 

toluen 

automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

pasywny 1      1 

n-oktan pasywny 1      1 

n-heksan pasywny 1      1 

n-heptan pasywny 1      1 

cykloheksan pasywny 1      1 

prekursory ozonu - lotne 

związki organiczne 

automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

Hg 
automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

H2S automatyczny 0      0 

Pył PM10 i 

zanieczyszczenia 

oznaczane  w pyle PM10 

  

       

PM10 
automatyczny 2      2 

manualny 9      9 

As manualny 4      4 



 33 

Cd manualny 4      4 

Ni manualny 4      4 

Pb manualny 4      4 

benzo(a)piren manualny 9      9 

benzo(a)antracen manualny 1      1 

benzo(b)fluoranten manualny 1      1 

benzo(j)fluoranten manualny 1      1 

benzo(k)fluoranten manualny 1      1 

dibenzo(a,h)antracen manualny 1      1 

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

Pył PM2,5 i składniki 

oznaczane w pyle PM2,5 
  

       

PM2,5 
automatyczny 3      3 

manualny 3      3 

SO4
2- manualny 0      0 

NO3
- manualny 0      0 

Cl- manualny 0      0 

NH4
+ manualny 0      0 

K+ manualny 0      0 

Na+ manualny 0      0 

Mg2+ manualny 0      0 

Ca2+ manualny 0      0 

węgiel organiczny manualny 0      0 

węgiel elementarny manualny 0      0 

Pył PM1.0 automatyczny 2      2 

Suma końcowa 88 0 0 0 0 0 88 
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Tabela 4.1.6. Liczba stanowisk działających  w latach 2014-2015 w ramach podkarpackiego 

wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza i stanowisk uzupełniających 

Parametr Typ pomiaru 

Liczba stanowisk według właściciela 

WIOŚ 
Inst. 

nauk-bad. 

Zakł. 

przemysł. 

Samorząd 

teryt. 
Fundacja Inny Razem 

Zanieczyszczenia gazowe          

SO2 

automatyczny 5      5 

manualny 0      0 

pasywny 1      1 

NO2 

automatyczny 5      5 

manualny 0      0 

pasywny 1      1 

NO automatyczny 5      5 

NOx automatyczny 5      5 

NH3 
automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

O3 automatyczny 5      5 

CO 
automatyczny 2      2 

manualny 0      0 

benzen 

automatyczny 3      3 

manualny 0      0 

pasywny 7      7 

etylobenzen 
automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

formaldehyd 
manualny 0      0 

pasywny 1      1 

ksylen 
automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

m,p-ksylen 
automatyczny 0      0 

pasywny 1      1 

o-ksylen 
automatyczny 0      0 

pasywny 1      1 

toluen 

automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

pasywny 1      1 

n-oktan pasywny 1      1 

n-heksan pasywny 1      1 

n-heptan pasywny 1      1 

cykloheksan pasywny 1      1 

prekursory ozonu - lotne 

związki organiczne 

automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

Hg 
automatyczny 0      0 

manualny 0      0 

H2S automatyczny 0      0 

Pył PM10 i 

zanieczyszczenia 

oznaczane  w pyle PM10 

  

       

PM10 
automatyczny 2      2 

manualny 10      10 

As manualny 4      4 
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Cd manualny 4      4 

Ni manualny 4      4 

Pb manualny 4      4 

benzo(a)piren manualny 10      10 

benzo(a)antracen manualny 1      1 

benzo(b)fluoranten manualny 1      1 

benzo(j)fluoranten manualny 1      1 

benzo(k)fluoranten manualny 1      1 

dibenzo(a,h)antracen manualny 1      1 

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

Pył PM2,5 i składniki 

oznaczane w pyle PM2,5 
  

       

PM2,5 
automatyczny 3      3 

manualny 3      3 

SO4
2- manualny 0      0 

NO3
- manualny 0      0 

Cl- manualny 0      0 

NH4
+ manualny 0      0 

K+ manualny 0      0 

Na+ manualny 0      0 

Mg2+ manualny 0      0 

Ca2+ manualny 0      0 

węgiel organiczny manualny 0      0 

węgiel elementarny manualny 0      0 

Pył PM1.0 automatyczny 2      2 

Suma końcowa 99 0 0 0 0 0 99 
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Rys. 4.1.2. Lokalizacja automatycznych i manualnych stacji pomiarowych zanieczyszczeń 

powietrza włączonych do wojewódzkiego systemu monitoringu powietrza na lata 2013-2015 
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Rys. 4.1.3. Lokalizacja pasywnych stanowisk pomiarowych zanieczyszczeń powietrza 

włączonych do wojewódzkiego systemu monitoringu powietrza na lata 2013-2015 
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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 2012 r., poz. 145) 

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 zgodnie z cyklem gospodarowania wodami, 

wynikającym z przepisów prawa krajowego, transponujących wymagania Ramowej 

Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. 

Zakres i sposób badań oraz kryteria oceny stanu wód określają rozporządzenia do 

ustawy – Prawo wodne:  

 rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550); 

 rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545); 

 rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu 

ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549); 

 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 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). 

 Od roku 2013 program monitoringu wód zostanie uzupełniony o badania i oceny 

ichtiofauny i makrobezkręgowców bentosowych. W celu wzmocnienia jakości wyników  

i pewności ocen określone zostaną warunki brzegowe dotyczące serii danych niezbędnych do 

wykonania oceny dla poszczególnych wskaźników chemicznych i fizykochemicznych. 

Województwo podkarpackie położone jest w obszarze dwóch dorzeczy: dorzecza Wisły  

i dorzecza Dniestru. Prawie cały teren województwa leży w regionie wodnym Górnej Wisły. 

Niewielki obszar, obejmujący zlewnie rzek: Rata i Sołokija (dopływy Bugu), znajduje się  

w granicach regionu wodnego Środkowej Wisły. Obszar dorzecza Dniestru obejmuje swym 

zasięgiem położone 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. 
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W ramach podsystemu monitoringu jakości wód powierzchniowych - wody śródlądowe, 

w latach 2013-2015 w województwie podkarpackim będą realizowane następujące zadania: 

 badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych, 

 badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach, 

 badania elementów hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód 

powierzchniowych. 

Zadania obejmujące badania i ocenę jakości osadów dennych w rzekach oraz badania 

elementów hydromorfologicznych wód powierzchniowych będą wykonywane na poziomie 

krajowym. Jednakże na potrzeby oceny stanu elementów hydromorfologicznych WIOŚ 

będzie prowadził obserwacje elementów hydrologicznych i morfologicznych podczas poboru 

prób biologicznych. Wyniki prac uzyskanych w ramach realizacji obydwu zadań 

wykorzystane zostaną przez WIOŚ przy sporządzaniu ocen stanu wód powierzchniowych  

w województwie. 

Program monitoringu realizowany będzie w ramach monitoringu diagnostycznego 

(jednolite części wód w obszarach ochrony siedlisk i gatunków), operacyjnego (rzeki, w tym 

zbiorniki zaporowe), badawczego oraz monitoringu obszarów chronionych.  

Monitoring obszarów chronionych będzie prowadzony w częściach znajdujących się na 

obszarach:  

 zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych,  

 wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 

 przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym kąpieliskowego,  

 położonych na obszarach sieci Natura 2000 i innych obszarach chronionych, których 

stan jest zależny od jakości wód powierzchniowych.  

Na terenie województwa podkarpackiego nie będzie prowadzony monitoring 

jednolitych części wód na obszarach wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze 

źródeł rolniczych, ponieważ w regionie wodnym Górnej Wisły i w obszarze dorzecza 

Dniestru tego typu obszary chronione nie zostały wyznaczone. Dane monitoringowe uzyskane 

w latach 2013-2015 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 pomiarowo-kontrolne monitoringu lokalizowane będą w oparciu o wykazy wód, 

zaktualizowane charakterystyki jednolitych części wód, wykazy wielkości emisji,  

o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo wodne, przekazane przez Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej (KZGW), oraz dane o emisjach do wód będące w posiadaniu WIOŚ  

i wytyczne Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Przy projektowaniu sieci ppk  

i określaniu zakresu pomiarowego w poszczególnych programach monitoringu uwzględniono 

również zapisy projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, które wejdzie w życie 

w 2013 r. 

Zadanie: Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych 

Lata 2013-2015 w zakresie badań i oceny stanu jednolitych części wód rzecznych 

(w tym zbiorników zaporowych) będą drugą i końcową częścią sześcioletniego cyklu 

gospodarowania wodami (2010-2015). Głównym celem zadania jest dostarczenie wiedzy 

o stanie ekologicznym (lub potencjale ekologicznym w przypadku wód silnie zmienionych  
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i sztucznych) oraz stanie chemicznym rzek województwa podkarpackiego, niezbędnej do 

gospodarowania wodami w dorzeczach, w tym do ich ochrony przed eutrofizacją  

i zanieczyszczeniami antropogenicznymi. 

W województwie podkarpackim w okresie objętym niniejszym Programem prowadzone 

będą badania stanu wód rzek i zbiorników zaporowych wg programu obejmującego 

monitoring operacyjny, monitoring badawczy oraz monitoring obszarów chronionych 

(monitoring diagnostyczny i operacyjny). Badania wykonane zostaną w 92 jednolitych 

częściach wód, w tym 43 naturalnych częściach wód, 46 silnie zmienionych częściach wód 

oraz 3 silnie zmienionych częściach wód będących zbiornikami zaporowymi.  

Sieć pomiarowa monitorowania wód powierzchniowych, ustalona na lata 2013-2015 

liczyć będzie ogółem 106 punktów pomiarowo-kontrolnych, w tym 101 punktów 

zlokalizowanych na rzekach i 5 punktów pomiarowo-kontrolnych położonych na zbiornikach 

zaporowych. Spośród nich do sieci SoE w systemie WISE (System Informacji o Wodach  

w Europie) wyznaczonych zostało 16 punktów pomiarowo-kontrolnych  

Częstotliwość i zakres badań będą zróżnicowane i zależeć będą od rodzaju punktu oraz 

celu, dla którego dany punkt pomiarowo-kontrolny został wyznaczony, przy czym w jednym 

punkcie mogą być realizowane różne programy monitoringowe.  

Reprezentatywne punkty monitorowania stanu lub potencjału ekologicznego i/lub stanu 

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych zostaną objęte monitoringiem 

operacyjnym i będą przebadane w ramach przynajmniej jednego cyklu rocznego. Badania 

wykonane zostaną w 80 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzekach  

i 3 punktach pomiarowo-kontrolnych na zbiornikach zaporowych. Ogółem badania i ocena 

stanu wód obejmie 83 jednolite części wód.  

Częstotliwości i zakres oznaczania poszczególnych wskaźników jakości wód  

w rocznym cyklu badań ustalone zostały zgodnie z rozporządzeniem w sprawie form  

i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  

i podziemnych. Podstawowy zakres badań rzek i zbiorników zaporowych obejmuje elementy 

biologiczne najbardziej wrażliwe na presję, której dana jednolita część wód jest poddana oraz 

elementy fizykochemiczne (wskaźniki charakteryzujące warunki termiczne, warunki tlenowe, 

zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne). 

Reprezentatywne punkty pomiarowo-kontrolne objęte monitoringiem operacyjnym, 

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 zrealizowanego w latach 2010-2012 monitoringu diagnostycznego wskazały, 

że jedna z tych substancji występuje w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia, objęte 

będą badaniami w zakresie tych substancji corocznie. 

Jednolite części wód przekraczające granicę państwową z Ukrainą, obejmujące zlewnie 

rzek: Strwiąż, Wisznia, Szkło, Rata oraz część zlewni rzek: San, Wiar, Lubaczówka  

i Sołotwa, objęte zostaną monitoringiem granicznym.  

W 3 jednolitych częściach wód rzecznych realizowany będzie monitoring badawczy, 

przy czym w 2 częściach wód, obejmujących zlewnie rzeki Wisznia i Szkło,  

corocznie będzie wykonywany program pomiarowy ustalony w ramach międzynarodowej 

współpracy polsko-ukraińskiej na rzekach granicznych. Ogółem monitoring badawczy będzie 

prowadzony w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych. 

W razie konieczności, w trakcie realizacji niniejszego Programu, ustanawiany będzie 

lokalnie monitoring badawczy. Zakres, częstotliwość badań oraz czas prowadzenia 

monitoringu badawczego ustalany będzie każdorazowo indywidualnie pod kątem przyczyn 
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jego ustanowienia. Decyzja o rozpoczęciu w danej jednolitej części wód monitoringu 

badawczego oraz zakres badań i terminy poboru prób nie wymagają akceptacji Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska i aneksowania wojewódzkich programów monitoringu 

środowiska. 

W latach 2013-2015 monitoring obszarów chronionych w województwie podkarpackim 

będzie prowadzony w 92 jednolitych częściach wód położonych na obszarach zagrożonych 

eutrofizacją ze źródeł komunalnych, przeznaczonych do wykorzystania rekreacyjnego, w tym 

kąpieliskowego, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia oraz położonych na obszarach ochrony siedlisk lub gatunków, których stan jest 

zależny od jakości wód powierzchniowych.  

Podstawowymi dokumentami przy ustalaniu sieci punktów pomiarowo-kontrolnych 

monitoringu obszarów chronionych były wykazy obszarów chronionych zawarte  

w aktualnych Planach Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły oraz dorzecza 

Dniestru. Wykorzystane zostały również informacje będące w posiadaniu WIOŚ, m.in. dane  

o średnim poborze wody powierzchniowej z ujęć zlokalizowanych w poszczególnych 

jednolitych częściach wód powierzchniowych i dostarczających wodę na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia oraz aktualny wykaz kąpielisk w województwie 

ustanowionych na mocy uchwał rad gminy, o których mowa w art.34a ust.1 ustawy – Prawo 

wodne. 

W latach 2013-2015 sieć pomiarową monitoringu obszarów chronionych tworzyć 

będzie 98 punktów pomiarowo-kontrolnych ustalonych w jednolitych częściach rzecznych  

i 5 punktów pomiarowo-kontrolnych położonych w jednolitych częściach wód będących 

zbiornikami zaporowymi.  

Zakres i częstotliwość badań realizowanych w punktach monitorowania obszarów 

chronionych będą zróżnicowane i dla każdego programu ustalone zostały w oparciu  

o zapisy w rozporządzeniu w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 

części wód powierzchniowych i podziemnych. W niektórych punktach, z uwagi na 

przynależność jednolitej części wód do kilku obszarów chronionych, realizowanych będzie 

kilka programów pomiarowych.   

W jednolitych częściach wód powierzchniowych, w tym w zbiornikach zaporowych, 

położonych na obszarach zagrożonych eutrofizacją wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych, badania wykonane zostaną w 82 punktach 

pomiarowo-kontrolnych, w jednym cyklu rocznym. Zakres badań zawiera element 

biologiczny najbardziej wrażliwy na presję ze strony źródeł komunalnych oraz wskaźniki 

charakteryzujące zanieczyszczenia organiczne i substancje biogenne. 

Punkty monitorowania jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do 

poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w tym 

zbiorników zaporowych, przebadane zostaną corocznie w 17 punktach pomiarowo-

kontrolnych. Zakres badań obejmuje wybrany element biologiczny, wskaźniki 

charakteryzujące warunki termiczne, warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, 

zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne, substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego, w tym wybrane substancje priorytetowe oraz wskaźniki 

mikrobiologiczne. Pełny zakres wskaźników jakości wraz z elementem biologicznym, 

ustalony w rozporządzeniu, będzie wykonany w ramach jednego cyklu rocznego. 

Jednolite części wód powierzchniowych przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych monitorowane będą w jednym cyklu rocznym, w zakresie wskaźników 

ustalonym w programie monitoringu operacyjnego. Badania wykonane zostaną w 2 punktach 

pomiarowo-kontrolnych. 
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W jednolitych częściach wód, występujących na obszarach ochrony siedlisk lub 

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

ochronie, prowadzony będzie w 15 punktach pomiarowo-kontrolnych monitoring 

diagnostyczny w zakresie i z częstotliwością określoną w rozporządzeniu w sprawie form  

i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  

i podziemnych. Zakres pomiarowy obejmuje elementy biologiczne właściwe dla typu rzeki, 

wskaźniki fizykochemiczne (charakteryzujące warunki termiczne, warunki tlenowe, 

zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne, specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) oraz wskaźniki chemiczne, w tym substancje 

priorytetowe.  

W jednolitych częściach wód, występujących na obszarach ochrony siedlisk lub 

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

ochronie, zaklasyfikowanych na podstawie zrealizowanego w latach 2010-2012 monitoringu 

diagnostycznego jako zagrożonych niespełnieniem określonych dla niej celów 

środowiskowych, wykonany zostanie program monitoringu operacyjnego. Badania wykonane 

zostaną w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. Są one jednocześnie reprezentatywnymi 

punktami monitorowania stanu wód, w których w latach 2013-2015 realizowany będzie 

monitoring operacyjny. 

Zestawienie programów monitoringu realizowanych w kolejnych latach w jednolitych 

częściach wód rzecznych przedstawia tabela 4.2.1.1.1, natomiast w zbiornikach zaporowych 

tabela 4.2.1.1.1.z. 

Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości rzek oraz zbiorników 

zaporowych zawierają odpowiednio tabele 4.2.1.1.2 i 4.2.1.1.2.z. Mapa rozkładu punktów 

pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych zilustrowana jest na rys. 4.2.1.1 

i 4.2.1.2. 

Szczegółowe programy badań w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych 

monitoringu rzek w kolejnych latach 2013-2015 zawierają tabele 4.2.1.1.3, 4.2.1.1.4  

i 4.2.1.1.5. Szczegółowe programy badań w poszczególnych punktach pomiarowo-

kontrolnych monitoringu zbiorników zaporowych w kolejnych latach 2013-2015 zawierają 

tabele 4.2.1.1.3.z, 4.2.1.1.4.z i 4.2.1.1.5.z. Tabele te zamieszczone są w wersji elektronicznej 

na płycie CD i stanowią integralną część niniejszego Programu. 

WIOŚ co roku wykonywał będzie ocenę stanu ekologicznego (lub potencjału 

ekologicznego w przypadku silnie zmienionych części wód) i stanu chemicznego jednolitych 

części wód objętych monitoringiem w roku poprzednim. Uwzględniona zostanie zasada 

dziedziczenia oceny. Zakres oceny wynikał będzie ze zrealizowanego w danym roku 

programu badawczego. Oceny stanu jednolitych części wód rzek zostaną uzupełnione  

o makrobezkręgowce bentosowe.  

Ocena wykonana zostanie wg metodyk i w oparciu o standardy zapisane  

w rozporządzeniach Ministra Środowiska do ustawy Prawo wodne, w szczególności  

w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, a także 

opracowane przez GIOŚ metodyki. Ocena wykonywana będzie w układzie zlewniowym,  

a wyniki ocen będą prezentowane także w układzie granic administracyjnych województwa. 

Oceny jednolitych części wód, w których zlokalizowane zostały punkty pomiarowo-

kontrolne monitoringu obszarów chronionych, wykonywane będą zgodnie z kalendarzem 

wynikającym z przepisów szczegółowych. 

Wyniki oceny stanu wód przekazywane będą do GIOŚ. Weryfikacji i scalenia wyników 

oceny dla obszarów dorzeczy dokonywał będzie Główny Inspektor Ochrony Środowiska. 
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W 2013 r. sporządzone zostanie zbiorcze zestawienie oceny stanu ekologicznego (lub 

potencjału ekologicznego) oraz stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych 

objętych monitoringiem w latach 2010-2012. Dane  monitoringu z lat 2013-2015 posłużą do 

planowanej na rok 2016 aktualizacji zestawienia zbiorczego. 

Dane z monitoringu realizowanego w latach 2013-2015 posłużą do opracowania oceny 

stopnia eutrofizacji śródlądowych wód powierzchniowych, którą WIOŚ wykona w 2016 r. 

Ocena będzie obejmowała lata 2012-2015 i wykonana zostanie wg zapisów rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych, metodyki opracowanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 

wytycznych Komisji Europejskiej.  

Wyniki prowadzonych badań monitoringowych wód powierzchniowych gromadzone 

będą w wojewódzkiej bazie danych WIOŚ w formacie arkuszy Excel i przekazywane co pół 

roku do GIOŚ, natomiast po wdrożeniu sytemu informatycznego – co kwartał. 
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Tabela 4.2.1.1.1.  Zestawienie programów monitoringu realizowanych w okresie 2013-2015 w jednolitych częściach wód rzecznych 

Rok 

  
Całkowita 

liczba 
ppk lub 

jcw
1)
 

Kod realizowanego programu 

Punkty 
reprezentatywne

2)
 

Punkty monitorowania obszarów chronionych 
Punkty monitoringu 

badawczego 

MD MO MOPI MORE MORY MORO MOEU MDNA MONA MB MBIN 

2013 

Liczba ppk objętych monitoringiem (jednolite 
części wód naturalne) 

 30  4  21  7        18  4    1   

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

 33  3  25  8        11  3    1   

Liczba monitorowanych jcw  55  7  46 15        29  7    2   

Liczba jcw ocenianych
3)
  55  49  15        29  7    2 

2014 

Liczba ppk objętych monitoringiem (jednolite 
części wód naturalne) 

 25  4  15  7  1      7  5  1  1   

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

 30  3  22  8        17  3  2  2   

Liczba monitorowanych jcw  48  7  37  15  1      24  8  3  3   

Liczba jcw ocenianych
3)
  48  39  15  1      24  8  3  3 

2015 

Liczba ppk objętych monitoringiem (jednolite 
części wód naturalne) 

 26    18  7  1      12    1  1   

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

 31    24  8        14    1  1   

Liczba monitorowanych jcw  50    42  15  1      26    2  2   

Liczba jcw ocenianych
3)
  50  42  15  1      26    2  2 

Całkowita liczba ppk objętych danym programem 
monitoringu

4)
 

 14   80  15  2       79  15  5  3   

Całkowita liczba monitorowanych jcw
5)
  14  80  15  2       79  15  5  3   

Całkowita liczba ocenianych jcw
5)
 89   15  2       79  15   5   3  

1) Całkowita liczba ppk lub jcw jest liczbą lokalizacji ppk monitoringu lub monitorowanych jcw w danym roku i może się różnić od sumy punktów / jcw objętych poszczególnymi programami monitoringu. 
2) W tym punkty wymiany informacji pomiędzy PC UE 
3) Liczba jcw ocenianych na podstawie MD, MO oraz MB i/lub dla których oceniane jest spełnianie wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych. 
4) Całkowita liczba ppk jest liczbą ppk objętych w latach 2013-2015 danym programem monitoringu i może się różnić od liczby ppk objętych tym programem w poszczególnych latach. 
5) Całkowita liczba jcw jest odpowiednio liczbą jcw monitorowanych i ocenianych w latach 2013-2015 i może się różnić od sumy jcw monitorowanych i ocenianych w poszczególnych latach. 
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              Tabela 4.2.1.1.1.z.  Zestawienie programów monitoringu realizowanych w okresie 2013-2015 w zbiornikach zaporowych 

Rok 

  

Całkowita 
liczba 

ppk lub 
jcw

1)
 

Kod realizowanego programu 

Punkty 
reprezentatywne 

Punkty monitorowania obszarów chronionych 
Punkty 

monitoringu 
badawczego 

MD MO MOPI MORE MORY MORO MOEU MDNA MONA MB 

2013 

Liczba ppk objętych monitoringiem  2      2               

Liczba monitorowanych jcw  2      2               

Liczba ocenianych jcw
2)
  2    2               

2014 

Liczba ppk objętych monitoringiem  3    1  2        1       

Liczba monitorowanych jcw  2    1  2        1       

Liczba ocenianych jcw
2)
  2  1  2        1       

2015 

Liczba ppk objętych monitoringiem  4   2   2        2       

Liczba monitorowanych jcw  3    2  2        2       

Liczba ocenianych jcw
2)
  3  2  2        2       

Całkowita liczba ppk objętych danym programem 
monitoringu

3)
 

   3  2        3       

Całkowita liczba monitorowanych jcw
4)
    3  2        3       

Całkowita liczba ocenianych jcw
4)
  3  2        3       

1) Całkowita liczba ppk lub jcw jest liczbą lokalizacji ppk monitoringu lub monitorowanych jcw w danym roku i może się różnić od sumy punktów / jcw objętych poszczególnymi programami 
   monitoringu. 
2) Liczba jcw ocenianych na podstawie MD, MO oraz MB i/lub dla których oceniane jest spełnianie wymagań dodatkowych dla obszarów chronionych. 
3) Całkowita liczba ppk jest liczbą ppk objętych w latach 2013-2015 danym programem monitoringu i może się różnić od liczby ppk objętych tym programem w poszczególnych latach. 
4) Całkowita liczba jcw jest odpowiednio liczbą jcw monitorowanych i ocenianych w latach 2013-2015 i może się różnić od sumy jcw monitorowanych i ocenianych w poszczególnych latach. 
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Tabela 4.2.1.1.2. Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu rzek 

l.p. Nazwa Punktu Kod Punktu 
Nazwa rzeki 

(MPHP) 
Nazwa JCW na której ppk 

jest zlokalizowany 

Kod JCW na której 
ppk jest zlokalizowany 
(kod ocenianej JCW) 

Typ  
abiotyczny 
ocenianej 

JCW 

Oceniana 
JCW 

naturalna 
(TAK / 
NIE) 

Dł. 
geogr.1) 

Szer. 
geogr.1) 

Kod 
obszaru 
dorzecz
a (PGW) 

RZGW 
(PGW) 

Powiat Gmina 

1 
Zgórska Rzeka - 
Wadowice Dolne PL01S1601_1875 

Zgórska 
Rzeka Zgórska Rzeka PLRW200017217469 17 NIE 21,222690 50,287131 2000 KR mielecki 

Wadowice 
Górne 

2 
Kanał Chorzelowski - 
Rożniaty PL01S1601_3447 

Kanał 
Chorzelowski Kanał Chorzelowski PLRW2000262191149 26 TAK 21,448189 50,448125 2000 KR mielecki 

Padew 
Narodowa 

3 Wisła - Gliny Małe PL01S1601_1874 Wisła 
Wisła od Dunajca do 
Wisłoki PLRW20002121799 21 NIE 21,326302 50,423998 2000 KR mielecki Borowa 

4 Potasówka - Folusz PL01S1601_3266 Potasówka Kłopotnica PLRW200012218189 12 TAK 21,389166 49,607500 2000 KR jasielski Dębowiec 

5 Wisłoka - Żółków PL01S1601_1887 Wisłoka  
Wisłoka od Dębownicy  
do Ropy PLRW200014218199 14 TAK 21,465680 49,718690 2000 KR jasielski m. Jasło 

6 Wisłoka - Gądki PL01S1601_1888 Wisłoka  
Wisłoka od Dębownicy  
do Ropy PLRW200014218199 14 TAK 21,455440 49,740940 2000 KR jasielski m. Jasło 

7 Olszynka - Siepietnica PL01S1601_3455 Olszynka Olszynka PLRW2000122182899 12 TAK 21,298778 49,756167 2000 KR jasielski Skołyszyn 

8 Ropa - Topoliny PL01S1601_1891 Ropa 
Ropa od Sitniczanki  
do ujścia PLRW200014218299 14 NIE 21,443044 49,724704 2000 KR jasielski m. Jasło 

9 Jasiołka - Stasianie PL01S1601_1893 Jasiołka Jasiołka do Panny PLRW200012218449 12 NIE 21,727361 49,468806 2000 KR krośnieński Dukla 

10 
Jasiołka - 
Szczepańcowa PL01S1601_2221 Jasiołka 

Jasiołka od Panny  
do Chlebianki PLRW2000142184599 14 TAK 21,699139 49,665000 2000 KR krośnieński Chorkówka 

11 Jasiołka - Jedlicze PL01S1601_1894 Jasiołka 
Jasiołka od Panny  
do Chlebianki PLRW2000142184599 14 TAK 21,638188 49,709459 2000 KR krośnieński m. Jedlicze 

12 Jasiołka - Jasło PL01S1601_1896 Jasiołka 
Jasiołka od Chlebianki  
do ujścia PLRW200014218499 14 TAK 21,463457 49,750261 2000 KR jasielski m. Jasło 

13 Wisłoka - Pilzno PL01S1601_1889 Wisłoka  
Wisłoka od Ropy do  
Pot. Chotowskiego PLRW200015218719 15 NIE 21,309393 49,988419 2000 KR dębicki Pilzno 

14 
Potok Chotowski - 
Chotowa PL01S1601_2233 

Potok 
Chotowski Potok Chotowski PLRW20006218729 6 NIE 21,310194 50,021056 2000 KR dębicki Czarna 

15 Grabinka - Dębica PL01S1601_2217 Grabinka Grabinka PLRW200017218769 17 NIE 21,375084 50,059695 2000 KR dębicki Dębica 

16 Wisłoka - Podgrodzie PL01S1601_1890 Wisłoka  
Wisłoka od pot. 
Chotowskiego do Rzeki PLRW200019218771 19 NIE 21,333361 50,017583 2000 KR dębicki Dębica 

17 Wisłoka - Kozłów PL01S1601_1899 Wisłoka  
Wisłoka od pot. 
Chotowskiego do Rzeki PLRW200019218771 19 NIE 21,440292 50,097599 2000 KR dębicki Dębica 

18 Rzeka - Kozłów PL01S1601_1898 Rzeka Rzeka PLRW2000122187729 12 TAK 21,444526 50,093561 2000 KR dębicki Dębica 

19 
Dopływ z Wiktorca - 
Skrzyszów PL01S1601_3302 

Dopływ z 
Wiktorca Dopływ z Wiktorca PLRW20006218872 6 TAK 21,554884 50,095535 2000 KR 

ropczycko-
sędziszowski Ostrów 

20 Brzeźnica - Brzeźnica PL01S1601_1903 Brzeźnica 

Brzeźnica od Dopł.  
z Łączek Kucharskich  
do ujścia PLRW200014218899 14 NIE 21,486465 50,106714 2000 KR dębicki Dębica 

21 Wisłoka - Przecław PL01S1601_1901 Wisłoka  
Wisłoka od Rzeki do  
Pot. Kiełkowskiego PLRW20001921895 19 NIE 21,489165 50,188868 2000 KR mielecki Przecław 

22 Wisłoka - Wojsław PL01S1601_1902 Wisłoka  
Wisłoka od pot. 
Kiełkowskiego do ujścia PLRW20001921899 19 NIE 21,430694 50,278722 2000 KR mielecki Mielec 
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l.p. Nazwa Punktu Kod Punktu 
Nazwa rzeki 

(MPHP) 
Nazwa JCW na której ppk 

jest zlokalizowany 

Kod JCW na której 
ppk jest zlokalizowany 
(kod ocenianej JCW) 

Typ  
abiotyczny 
ocenianej 

JCW 

Oceniana 
JCW 

naturalna 
(TAK / 
NIE) 

Dł. 
geogr.1) 

Szer. 
geogr.1) 

Kod 
obszaru 
dorzecz
a (PGW) 

RZGW 
(PGW) 

Powiat Gmina 

23 
Wisłoka - 
Gawłuszowice PL01S1601_1904 Wisłoka  

Wisłoka od pot. 
Kiełkowskiego do ujścia PLRW20001921899 19 NIE 21,370640 50,417110 2000 KR mielecki Gawłuszowice 

24 
Babulówka - 
Suchorzów PL01S1601_1877 Babulówka Babulówka PLRW200017219299 17 NIE 21,555821 50,510532 2000 KR tarnobrzeski 

Baranów 
Sandomierski 

25 Koniecpólka - Ślęzaki PL01S1601_1879 Koniecpólka Koniecpólka PLRW2000172196369 17 TAK 21,649102 50,454512 2000 KR tarnobrzeski 
Baranów 
Sandomierski 

26 
Mokrzyszówka - 
Mokrzyszów PL01S1601_1880 Mokrzyszówka Mokrzyszówka PLRW2000172196729 17 TAK 21,724386 50,566441 2000 KR Tarnobrzeg m. Tarnobrzeg 

27 Trześniówka - Durdy PL01S1601_3446 Trześniówka Trześniówka do Karolówki PLRW200017219634 17 NIE 21,591756 50,431692 2000 KR tarnobrzeski 
Baranów 
Sandomierski 

28 Trześniówka - Trześń PL01S1601_1878 Trześniówka 
Trześniówka od Karolówki 
do ujścia PLRW200019219699 19 NIE 21,778776 50,656638 2000 KR tarnobrzeski Gorzyce 

29 Żupawka - Sobów PL01S1601_3448 Żupawka Żupawka PLRW200017219689 17 NIE 21,773944 50,609031 2000 KR Tarnobrzeg m. Tarnobrzeg 

30 Przyrwa - Dubas PL01S1601_3449 Przyrwa  Przywra do Dąbrówki PLRW2000172198432 17 NIE 21,757000 50,275758 2000 KR kolbuszowski Kolbuszowa 

31 
Łęg - Wola 
Raniżowska PL01S1601_3239 Łęg Łęg do Turka PLRW200017219829 17 NIE 21,990139 50,285672 2000 KR kolbuszowski Raniżów 

32 Łęg - Spie PL01S1601_1881 Łęg 

Łęg od Przywry (z Przywrą 
od Dąbrówki do ujścia) do 
Murynia PLRW200019219853 19 TAK 21,905062 50,389514 2000 KR kolbuszowski 

Dzikowiec 
Stary 

33 Łęg - Gorzyce PL01S1601_1884 Łęg Łęg od Murynia do ujścia PLRW200019219899 19 NIE 21,822839 50,673866 2000 KR tarnobrzeski Gorzyce 

34 San - Procisne PL01S1601_3267 San San do Wołosatego PLRW200012221149 12 TAK 22,682297 49,197111 2000 KR bieszczadzki Lutowiska 

35 San - Rajskie PL01S1601_1905 San 
San od Wołosatego do  
zb. Solina PLRW200014221199 14 TAK 22,462028 49,284083 2000 KR leski Solina 

36 Solinka - Buk PL01S1601_3453 Solinka Solinka do Wetliny PLRW2000122212699 12 TAK 22,392358 49,255814 2000 KR leski Cisna 

37 Czarna - Chrewt PL01S1601_3244 Czarna Czarna PLRW200012221349 12 TAK 22,542142 49,303747 2000 KR bieszczadzki Czarna 

38 Kołonica - Kołonice PL01S1601_2227 Kołonica Hoczewka PLRW200012221899 12 TAK 22,270880 49,278135 2000 KR leski Baligród 

39 Osława - Rzepedź PL01S1601_3268 Osława Osława do Rzepedki PLRW20001222252 12 TAK 22,116750 49,373583 2000 KR sanocki Komańcza 

40 
Kalniczka - Tarnawa 
Górna PL01S1601_3242 Kalniczka Kalniczka PLRW20001222289 12 TAK 22,254009 49,46653 2000 KR sanocki Zagórz 

41 Płowiecki - Sanok PL01S1601_1964 Płowiecki Płowiecki PLRW200012223189 12 NIE 22,210243 49,562199 2000 KR sanocki m. Sanok 

42 Sanoczek - Nagórzany PL01S1601_2237 Sanoczek Sanoczek PLRW20001222329 12 TAK 22,046111 49,491111 2000 KR sanocki Bukowsko 

43 San - Trepcza PL01S1601_3454 San 
San od zb. Myczkowce  
do Tyrawki PLRW200015223319 15 NIE 22,192856 49,592636 2000 KR sanocki Sanok 

44 San - Mrzygłód PL01S1601_1909 San 
San od zb. Myczkowce  
do Tyrawki PLRW200015223319 15 NIE 22,270390 49,613770 2000 KR sanocki Sanok 

45 
Tyrawka - Tyrawa 
Solna PL01S1601_1914 Tyrawka Tyrawka PLRW2000122233299 12 NIE 22,276000 49,614030 2000 KR sanocki Sanok 

46 Dynówka - Dynów PL01S1601_3240 Dynówka Dynówka PLRW200012223534 12 TAK 22,234640 49,817439 2000 KR rzeszowski Dynów 
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l.p. Nazwa Punktu Kod Punktu 
Nazwa rzeki 

(MPHP) 
Nazwa JCW na której ppk 

jest zlokalizowany 

Kod JCW na której 
ppk jest zlokalizowany 
(kod ocenianej JCW) 

Typ  
abiotyczny 
ocenianej 

JCW 

Oceniana 
JCW 

naturalna 
(TAK / 
NIE) 

Dł. 
geogr.1) 

Szer. 
geogr.1) 

Kod 
obszaru 
dorzecz
a (PGW) 

RZGW 
(PGW) 

Powiat Gmina 

47 San - Krasice PL01S1601_2236 San 
San od Tyrawki do 
Olszanki PLRW20001522379 15 NIE 22,622556 49,751417 2000 KR przemyski Krasiczyn 

48 San - Ostrów PL01S1601_1916 San San od Olszanki do Wiaru PLRW200015223999 15 NIE 22,698664 49,777450 2000 KR przemyski Przemyśl 

49 Bonie - Nehrybka PL01S1601_3245 Bonie Bonie PLRW20006224989 6 TAK 22,809556 49,752361 2000 KR przemyski Przemyśl 

50 Wiar - Makowa PL01S1601_3451 Wiar Wiar do Sopotnika PLRW20001222452 12 TAK 22,681167 49,654808 2000 KR przemyski Fredropol 

51 Wiar - Sierakośce PL01S1601_1918 Wiar 
Wiar od Sopotnika do 
granicy państwa PLRW20009224571 9 TAK 22,777579 49,656171 2000 KR przemyski Fredropol 

52 Wiar - Przemyśl PL01S1601_1920 Wiar 
Wiar od granicy państwa 
do ujścia PLRW2000922499 9 NIE 22,823573 49,783599 2000 KR Przemyśl m. Przemyśl 

53 San - Hureczko PL01S1601_3307 San San od Wiaru do Huczek PLRW200019225131 19 NIE 22,842379 49,803040 2000 KR przemyski Medyka 

54 Wisznia - Gaje PL01S1601_1944 Wisznia Wisznia PLRW200019225299 19 NIE 22,967084 49,919167 2000 KR przemyski Stubno 

55 Wisznia - Michałówka PL01S1601_1945 Wisznia Wisznia PLRW200019225299 19 NIE 22,889778 49,945382 2000 KR jarosławski Radymno 

56 Rada - Radymno PL01S1601_1923 Rada Rada PLRW200016225329 16 TAK 22,815170 49,972310 2000 KR jarosławski Radymno 

57 Szkło - Budzyń PL01S1601_1946 Szkło 
Szkło od granicy państwa 
do ujścia PLRW200019225499 19 TAK 23,124915 49,984695 2000 KR jarosławski Radymno 

58 Szkło - Węgry PL01S1601_1947 Szkło 
Szkło od granicy państwa 
do ujścia PLRW200019225499 19 TAK 22,834397 49,983033 2000 KR jarosławski Laszki 

59 Wyrwa - Kąty PL01S1601_1924 Wyrwa Wyrwa PLRW200017225589 17 TAK 22,719091 50,063430 2000 KR jarosławski Wiązownica 

60 
Sołotwa - Glinianka 
Basznia Górna PL01S1601_3246 Glinianka Sołotwa do Glinianki PLRW2000162256469 16 TAK 23,245201 50,169017 2000 KR lubaczowski Lubaczów 

61 
Lubaczówka - 
Szczutków PL01S1601_1948 Lubaczówka 

Lubaczówka od granicy 
państwa z Sołotwą od 
Glinianki do Łukawca PLRW200019225659 19 NIE 23,0969 50,10811 2000 KR lubaczowski Lubaczów 

62 Lubaczówka - Radawa PL01S1601_3452 Lubaczówka 
Lubaczówka od Łukawca 
do ujścia PLRW200019225699 19 TAK 22,765918 50,136339 2000 KR jarosławski Wiązownica 

63 
Szewnia - Leżachów 
Osada PL01S1601_1925 Szewnia Szewnia PLRW200017225729 17 TAK 22,621076 50,133476 2000 KR jarosławski Jarosław 

64 San - Radymno PL01S1601_2238 San 
San od Huczek do Wisłoka, 
bez Wisłoka PLRW2000192259 19 TAK 22,847791 49,954810 2000 KR jarosławski Radymno 

65 San - Ubieszyn PL01S1601_1922 San 
San od Huczek do Wisłoka, 
bez Wisłoka PLRW2000192259 19 TAK 22,585288 50,166415 2000 KR przeworski Tryńcza 

66 
Wisłok - Rudawka 
Rymanowska PL01S1601_1926 Wisłok Wisłok do zb. Besko PLRW20001222613 12 NIE 21,925628 49,532112 2000 KR krośnieński Zarszyn 

67 Morwawa - Iskrzynia PL01S1601_1929 Morwawa Morwawa PLRW20001222629 12 NIE 21,864226 49,677171 2000 KR krośnieński Korczyna 

68 
Ślączka - Krosno 
Kopalnia  PL01S1601_1931 Ślączka Ślączka PLRW2000122263149 12 TAK 21,786914 49,695698 2000 KR Krosno m. Krosno 

69 
Iwoniczanka - Iwonicz-
Zdrój PL01S1601_2219 Iwoniczanka Lubatówka PLRW200012226329 12 NIE 21,780472 49,552222 2000 KR krośnieński 

m. Iwonicz-
Zdrój 

70 Lubatówka - Krosno PL01S1601_1930 Lubatówka Lubatówka PLRW200012226329 12 NIE 21,761639 49,693944 2000 KR Krosno m. Krosno 
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l.p. Nazwa Punktu Kod Punktu 
Nazwa rzeki 

(MPHP) 
Nazwa JCW na której ppk 

jest zlokalizowany 

Kod JCW na której 
ppk jest zlokalizowany 
(kod ocenianej JCW) 

Typ  
abiotyczny 
ocenianej 

JCW 

Oceniana 
JCW 

naturalna 
(TAK / 
NIE) 

Dł. 
geogr.1) 

Szer. 
geogr.1) 

Kod 
obszaru 
dorzecz
a (PGW) 

RZGW 
(PGW) 

Powiat Gmina 

71 Marcinek - Sporne PL01S1601_1932 Marcinek Marcinek PLRW200012226332 12 TAK 21,761876 49,720976 2000 KR krośnieński m. Krosno 

72 Wisłok - Iskrzynia PL01S1601_3456 Wisłok 
Wisłok od Zb. Besko do 
Czarnego Potoku PLRW2000142263337 14 NIE 21,860767 49,681300 2000 KR krośnieński Korczyna 

73 Wisłok - Odrzykoń PL01S1601_3309 Wisłok 
Wisłok od Zb. Besko do 
Czarnego Potoku PLRW2000142263337 14 NIE 21,726001 49,737000 2000 KR krośnieński Wojaszówka 

74 Wisłok - Dobrzechów PL01S1601_1933 Wisłok 
Wisłok od Czarnego 
Potoku do Stobnicy PLRW2000142263337 14 NIE 21,746067 49,868395 2000 KR strzyżowski Strzyżów 

75 
Kopytko - Wysoka 
Strzyżowska PL01S1601_3238 Kopytko Kopytko PLRW200012226389 12 TAK 21,742306 49,861861 2000 KR strzyżowski Strzyżów 

76 
Dopływ spod Góry 
Czarnej - Przysietnica PL01S1601_2213 

Dopływ spod 
Góry Czarnej Stobnica do Łądzierza PLRW20001222644 12 NIE 22,053972 49,703389 2000 KR brzozowski m. Brzozów 

77 Stobnica - Stara Wieś PL01S1601_2241 Stobnica Stobnica do Łądzierza PLRW20001222644 12 NIE 22,010028 49,714000 2000 KR brzozowski Brzozów 

78 Stobnica - Godowa PL01S1601_1936 Stobnica 
Stobnica od Łądzierza  
do ujścia PLRW200014226499 14 NIE 21,798835 49,863811 2000 KR strzyżowski Strzyżów 

79 Wisłok - Zwięczyca PL01S1601_1934 Wisłok 
Wisłok od Stobnicy do 
zb.Rzeszów PLRW200015226559 15 NIE 21,972539 49,993405 2000 KR Rzeszów m. Rzeszów 

80 Strug - Biała PL01S1601_1939 Strug 
Strug od Chmielnickiej 
Rzeki do ujścia PLRW2000142265699 14 NIE 22,000690 49,996720 2000 KR Rzeszów m. Rzeszów 

81 Mrowla - Nowa Wieś PL01S1601_1938 Mrowla Mrowla PLRW20001722669 17 NIE 22,054110 50,097314 2000 KR rzeszowski Trzebownisko 

82 Wisłok - Czarna PL01S1601_3310 Wisłok 
Wisłok od Zb. Rzeszów  
do Starego Wisłoka PLRW200019226739 19 NIE 22,187001 50,104002 2000 KR łańcucki Czarna 

83 Mikośka - Wola Dalsza PL01S1601_1941 Mikośka Mikośka PLRW200016226756 16 NIE 22,26692 50,10756 2000 KR łańcucki Białobrzegi 

84 Sawa - Wola Dalsza PL01S1601_2240 Sawa Sawa PLRW200016226769 16 NIE 22,294363 50,111022 2000 KR łańcucki Białobrzegi 

85 Mleczka - Gniewczyna PL01S1601_1942 Mleczka 

Mleczka od Łopuszki do 
ujścia z Mleczką 
Wschodnią od Węgierki PLRW200019226899 19 TAK 22,493653 50,108451 2000 KR przeworski Tryńcza 

86 Wisłok - Tryńcza PL01S1601_1940 Wisłok 
Wisłok od Starego Wisłoka 
do ujścia PLRW20001922699 19 NIE 22,547405 50,162474 2000 KR przeworski Tryńcza 

87 Błotnia - Wierzawice PL01S1601_3243 Błotnia Błotnia PLRW200017227189 17 TAK 22,467643 50,247686 2000 KR leżajski Leżajsk 

88 Złota I  - Kuryłówka PL01S1601_1951 Złota I Złota I PLRW20001722729 17 NIE 22,458424 50,296355 2000 KR leżajski Kuryłówka 

89 Żyłka - Wola Zarczycka PL01S1601_3241 Żyłka Żyłka PLRW20001722748 17 TAK 22,248737 50,290733 2000 KR leżajski Nowa Sarzyna 

90 Trzebośnica - Grzęba PL01S1601_1954 Trzebośnica 
Trzebośnica od Krzywego 
do ujścia PLRW200019227499 19 NIE 22,353527 50,341545 2000 KR leżajski Nowa Sarzyna 

91 Brusienka - Nowe Sioło PL01S1601_3450 Brusienka Brusienka PLRW200016228249 16 TAK 23,149038 50,239143 2000 KR lubaczowski Cieszanów 

92 Brusienka - Niemstów PL01S1601_3269 Brusienka Brusienka PLRW200016228249 16 TAK 23,084911 50,270833 2000 KR lubaczowski Cieszanów 

93 
Tanew - Wólka 
Tanewska PL01S1601_1958 Tanew Tanew od Łady do ujścia PLRW20001922899 19 TAK 22,266213 50,494357 2000 KR niżański Ulanów 

94 
Barcówka  - Stalowa 
Wola PL01S1601_1956 Barcówka Barcówka PLRW20001722929 17 NIE 22,086847 50,554608 2000 KR stalowowolski Stalowa Wola 
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l.p. Nazwa Punktu Kod Punktu 
Nazwa rzeki 

(MPHP) 
Nazwa JCW na której ppk 

jest zlokalizowany 

Kod JCW na której 
ppk jest zlokalizowany 
(kod ocenianej JCW) 

Typ  
abiotyczny 
ocenianej 

JCW 

Oceniana 
JCW 

naturalna 
(TAK / 
NIE) 

Dł. 
geogr.1) 

Szer. 
geogr.1) 

Kod 
obszaru 
dorzecz
a (PGW) 

RZGW 
(PGW) 

Powiat Gmina 

95 
Bukowa - Chłopska 
Wola PL01S1601_1959 Bukowa 

Bukowa od Rakowej do 
ujścia PLRW200019229499 19 TAK 22,080131 50,597769 2000 KR stalowowolski Pysznica 

96 
Jodłówka - Wola 
Rzeczycka PL01S1601_1961 Jodłówka Jodłówka PLRW20001722989 17 TAK 21,991995 50,668507 2000 KR stalowowolski 

Radomyśl  
n.Sanem 

97 San - Stare Miasto PL01S1601_1950 San San od Wisłoka do Złotej PLRW20002122733 21 TAK 22,440470 50,291310 2000 KR leżajski Leżajsk 

98 San - Krzeszów PL01S1601_3308 San San od Złotej do Rudni PLRW20002122779 21 TAK 22,333004 50,401002 2000 KR niżański Krzeszów 

99 San - Wrzawy PL01S1601_1955 San San od Rudni do ujścia PLRW20002122999 21 NIE 21,870348 50,709048 2000 KR tarnobrzeski Gorzyce 

100 Rata - Prusie PL01S1601_1962 Rata 
Rata od źródeł do granic 
RP PLRW20007266123 6 TAK 23,518412 50,244226 2000 WA lubaczowski 

Horyniec - 
Zdrój 

101 Strwiąż - Krościenko PL03S1601_0001 Strwiąż Strwiąż do granicy państwa PLRW9000127691 12 TAK 22,695393 49,481179 9000 KR bieszczadzki Ustrzyki Dolne 
         1) WGS 84 
 

    

     Tabela 4.2.1.1.2.z.  Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu zbiorników zaporowych 

l.p. Nazwa Punktu Kod Punktu 
Nazwa 

zbiornika 

Nazwa JCW na 
której ppk jest 
zlokalizowany 

Kod JCW na której 
ppk jest zlokalizowany 
(kod ocenianej JCW) 

Typ 
zbiornika 

Dł. geogr.
1)
 

Szer. 
geogr.

1)
 

Kod 
obszaru 
dorzecza 
(PGW) 

RZGW 
(PGW) 

Powiat Gmina 

1 
Zbiornik Solina - 
Polańczyk PL01S1601_1966 

Zbiornik 
Solina 

Zbiornik Solina do 
zapory w 
Myczkowcach PLRW20000221559 L 22,450750 49,374194 2000 KR leski Solina 

2 
Zbiornik Solina - 
ujęcie PL01S1601_3457 

Zbiornik 
Solina 

Zbiornik Solina do 
zapory w 
Myczkowcach PLRW20000221559 L 22,442014 49,374467 2000 KR leski Solina 

3 
Zbiornik Besko - 
Sieniawa PL01S1601_1968 

Zbiornik 
Besko Zbiornik Besko PLRW20000226159 L 21,931197 49,563831 2000 KR krośnieński Rymanów 

4 
Zbiornik Besko - 
ujęcie PL01S1601_3458 

Zbiornik 
Besko Zbiornik Besko PLRW20000226159 L 21,930097 49,564897 2000 KR krośnieński Rymanów 

5 
Zbiornik Rzeszów - 
Rzeszów PL01S1601_1965 

Zbiornik 
Rzeszów Zbiornik Rzeszów PLRW20000226579 R 21,995864 50,015758 2000 KR Rzeszów m. Rzeszów 

1) WGS 84 
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Rys. 4.2.1.1. Mapa rozkładu reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych na potrzeby 

monitoringu operacyjnego i punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu badawczego  

w latach 2013-2015 
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4.2.1.2. Mapa rozkładu punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych 

w latach 2013-2015 
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Tabela 4.2.1.1.6.  Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych 

Blok Zadanie 

STAN 
Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników zaporowych Podsystem 

Monitoring jakości wód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 2012 r., poz. 145) - 

art. 38a ust. 2 i 3, art. 47, art. 155a, art. 155b, art. 156; 

- rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  

i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  

(Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji 

stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258,  

poz. 1549); 

- 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 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 MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu  

i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 227, poz. 1485). 

Zakres przedmiotowy 
Badania prowadzone będą w 101 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) zlokalizowanych na rzekach  

i 5 punktach pomiarowo-kontrolnych na zbiornikach zaporowych. Zakres i częstotliwość badań zostaną 

ustalone zgodnie z zapisami ww. rozporządzeń i będą zależały od programu przypisanego do danego ppk . 

Rok 2013: Prowadzone będą badania jakości rzek wg programu obejmującego monitoring operacyjny 

 i monitoring obszarów chronionych oraz badania zbiorników zaporowych w ramach monitoringu obszarów 

chronionych. Wykonana zostanie ocena stanu jednolitych części wód rzecznych (w tym zbiorników 

zaporowych) za rok 2012 oraz zbiorcze zestawienie oceny stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) 

oraz stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych objętych monitoringiem w latach 2010-2012.  

Rok 2014: Prowadzone będą badania jakości rzek i zbiorników zaporowych wg programu obejmującego 

monitoring operacyjny i monitoring obszarów chronionych. Wykonana zostanie ocena stanu jednolitych części 

wód rzecznych (w tym zbiorników zaporowych) objętych monitoringiem w roku 2013. 

Rok 2015: Prowadzone będą badania jakości rzek i zbiorników zaporowych wg programu obejmującego 

monitoring operacyjny i monitoring obszarów chronionych. Wykonana zostanie ocena stanu jednolitych części 

wód rzecznych (w tym zbiorników zaporowych) objętych monitoringiem w roku 2014. 

Programem monitoringu operacyjnego objęte zostaną jednolite części wód płynących, w tym zbiorniki 

zaporowe, zagrożone nieosiągnięciem celów środowiskowych, zgodnie z wykazem sporządzonym przez 

Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Programem monitoringu obszarów chronionych zostaną 

objęte jednolite części wód powiązane z obszarami chronionymi, o których mowa w art. 113 ustawy – Prawo 

wodne. 

W roku 2016 wykonana zostanie ocena stopnia eutrofizacji wód rzecznych, w tym zbiorników zaporowych. 

Ocena będzie obejmowała lata 2012-2015 i sporządzona zostanie wg zapisów rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych, metodyki opracowanej 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz wytycznych Komisji Europejskiej. 

Dane z monitoringu operacyjnego z okresu 2013-2015 wykorzystane zostaną do planowanej na rok 2016 
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oceny spełnienia celów środowiskowych przez jednolite części wód zagrożone niespełnieniem celów 

środowiskowych, oraz do kolejnej oceny eutrofizacji wód, która sporządzona zostanie w 2016 r. 
Wykonawcy 

Pomiary Bazy danych Nadzór i klasyfikacja 

WIOŚ (w uzasadnionych przypadkach 

również GIOŚ) 

WIOŚ – baza monitoringu wód 

powierzchniowych (planowane stopniowe 

wdrażanie systemu informatycznego; do 

tego czasu dane gromadzone będą w 

arkuszach w formacie.xls) 

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 

Minimalna częstotliwość 

przekazywania wyników badań 

Miejsce 

przekazania 

wyników badań 
WIOŚ  -  wyniki pomiarów wg 

ustalonego formatu, po 

wdrożeniu systemu 

informatycznego  - w tym 

systemie; 

- co pół roku; po wdrożeniu systemu 

informatycznego; – co kwartał; 

 

GIOŚ  

 

WIOŚ 

 

 

 

GIOŚ 

 

 

 

-  oceny stanu wód  

w województwie oraz  

w układzie zlewniowym  

(w ppk i w JCW); 

-  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 punktów pomiarowo-

kontrolnych monitoringu 

obszarów chronionych. 

-  zgodnie z odpowiednimi 

przepisami. 

 

KZGW, WIOŚ 

 

 

Upowszechnianie wyników 

Podmiot 

upowszechniający 

wyniki 

Forma upowszechnianej 

informacji wynikowej 

Minimalna częstotliwość 

upowszechniania informacji 

wynikowej 

Odbiorca 

informacji 

wynikowej 
WIOŚ 

 

 

 

 

WIOŚ 

- komunikaty, raporty 

  tematyczne; 

 

 

 

 

- strony internetowe WIOŚ.  

- fakultatywnie, po zrealizowaniu 

programu monitoringu (za lata 

2010-2012 oraz 2013-2015); 

 

 

- aktualizacja roczna. 

administracja rządowa  

i samorządowa, 

uczelnie, szkoły, 

biblioteki, 

społeczeństwo. 
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 Rys. 4.2.1.3. Schemat przepływu informacji dotyczących jakości wód powierzchniowych  

na poziomie wojewódzkim 

Zadanie: Badania i ocena jakości osadów dennych w rzekach i jeziorach 

Celem monitoringu osadów dennych rzek i jezior jest analiza długoterminowych 

trendów zmian stężeń substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń ulegających 

bioakumulacji, a także kontrola stężeń metali ciężkich i szkodliwych substancji organicznych 

akumulowanych w osadach. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie prowadzi badań związanych  

z realizacją tego zadania, będzie jednak wykorzystywał wyniki prac realizowanych w jego 

ramach przez GIOŚ. 

 

oceny stanu wód powierzchniowych 

wyniki pomiarów jakości wód powierzchniowych 

wykazy wód, analizy presji i oddziaływań 

inne dane  

Krajowy Zarząd 

Gospodarki Wodnej 
 

Raporty dla KE 

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 
 

Badania elementów 

hydromorfologicznych  

Podmioty gospodarcze 

 
Dane o emisjach 

zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych 

Regionalne Zarządy 

Gospodarki Wodnej 
 

Terenowe organy 

administracji publicznej 

poziom wojewódzki 

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 
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Zadanie: Badania elementów hydromorfologicznych dla potrzeb oceny stanu 

ekologicznego wód powierzchniowych  

Monitoring elementów hydromorfologicznych jest jednym z elementów oceny stanu 

ekologicznego i potencjału ekologicznego wód powierzchniowych. W celu zdobycia 

informacji dotyczących warunków hydrologicznych i morfologicznych wspierających ocenę 

stanu jednolitych części wód, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska będzie prowadził 

podczas poboru prób biologicznych obserwacje elementów hydrologicznych  

i morfologicznych. Wyniki tych obserwacji będą zapisywane w protokołach terenowych. 

Badanie elementów hydromorfologicznych wykonywane będzie przez Państwową 

Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną - zgodnie z obowiązkiem ustawowym zawartym  

w art. 155a ustawy - Prawo wodne.  

4.2.2. Monitoring jakości wód podziemnych  

Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny wód podziemnych są ujęte w art. 38a ust. 1, 

art. 47 oraz art. 155a i 155b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r.  

Nr 0, poz. 145 z późn. zm.). Szczegółowe regulacje odnośnie oceny stanu wód podziemnych 

są zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896), 

natomiast szczegółowe regulacje dotyczące badań monitoringowych są zawarte  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, 

poz. 1550).  

Monitoring jakości wód podziemnych jest systemem oceny stanu i oceny zmian stanu 

chemicznego wód podziemnych, polegającym na prowadzeniu w wybranych, 

reprezentatywnych punktach pomiarowych (otwory studzienne, piezometry), powtarzalnych 

pomiarów i badań, a także interpretacji wyników tych badań.  

Przedmiot oceny stanową jednolite części wód podziemnych.  

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali 

kraju, na potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności 

podejmowanych działań ochronnych.  

Na poziomie krajowym monitoring jakości wód podziemnych prowadzi Państwowy 

Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska. Na terenie województwa podkarpackiego monitoringiem tym objętych 

jest 8 jednolitych części wód podziemnych, w obszarze których realizowane będą badania 

chemizmu wód, w oparciu o zweryfikowaną sieć punktów pomiarowych spełniających 

kryteria zgodne z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Badania będą prowadzone  

w ok. 40 punktach pomiarowych sieci krajowej. 

WIOŚ w Rzeszowie nie będzie prowadził badań w zakresie monitoringu wód 

podziemnych na poziomie wojewódzkim (regionalnym).  

Nie będą również prowadzone badania poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych 

azotanami ze źródeł rolniczych, ponieważ na terenie województwa podkarpackiego nie 

występują obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenia azotanami ze źródeł rolniczych 

(OSN-y).  

Badania stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych realizowane będą  

w ramach: 
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 monitoringu diagnostycznego, którym objęte są wszystkie jednolite części wód 

podziemnych, 

 monitoringu operacyjnego, którym objęte są jednolite części wód podziemnych uznane 

za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych, 

 monitoringu badawczego, ustanawianego w razie potrzeb, którego zakres  

i częstotliwość będzie ustalana każdorazowo pod kątem przyczyn jego ustanowienia.  

Harmonogram badań, prowadzonych przez PIG w latach 2013 – 2015, przedstawia się 

następująco:  

- 2013 rok – monitoring operacyjny (2 x rok);  

- 2014 rok – monitoring operacyjny (2 x rok);  

- 2015 rok – monitoring diagnostyczny (1 x rok).  

Zakres badań realizowanych w ramach monitoringu diagnostycznego 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.  

Zostaną także wykonane oznaczenia wskaźników organicznych: pestycydów, 

trichloroetenu, tetrachloroetenu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

(WWA), indeksu fenolowego, w próbkach wody pobranych z punktów pomiarowych, 

dotychczas nie objętych badaniami związków organicznych.  

Zakres badań w ramach monitoringu diagnostycznego może ulec poszerzeniu  

o elementy fizykochemiczne charakteryzujące rodzaj oddziaływań antropogenicznych, 

mających wpływ na badane wody podziemne.  

Zakres badań w ramach monitoringu operacyjnego obejmie elementy fizykochemiczne 

charakteryzujące rodzaj zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych, mających 

wpływ na badane wody podziemne, oraz elementy fizykochemiczne, których wartości 

stwierdzone na podstawie monitoringu diagnostycznego przekraczały wartości graniczne 

określone dla III klasy jakości wód podziemnych, które są wartościami progowymi dla 

dobrego stanu chemicznego wód podziemnych. W wybranych punktach pomiarowych 

zostaną także wykonane oznaczenia wskaźników organicznych: pestycydów, trichloroetenu, 

tetrachloroetenu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), indeksu 

fenolowego.  

Wyniki badań, w zakresie pomiarów jakości wód, zgromadzone w krajowej bazie 

danych monitoringu wód podziemnych, będą sukcesywnie przekazywane przez GIOŚ 

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 wojewódzkich raportach o stanie środowiska.  

W roku 2013 zostanie opracowana kolejna (trzecia) kompleksowa ocena stanu 

(chemicznego i ilościowego) 161 jednolitych części wód podziemnych wydzielonych na 

terenie Polski. Do jej sporządzenia będą wykorzystane badania stanu chemicznego 

jednolitych części wód podziemnych prowadzone w ramach PMŚ (w szczególności wyniki 
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monitoringu diagnostycznego z 2012 r.) oraz informacje pozyskiwane poza systemem PMŚ: 

dane o zasobach dostępnych i poborze wody w jednolitych częściach wód podziemnych oraz 

wyniki badań położenia zwierciadła wód podziemnych w jednolitych częściach wód 

podziemnych, niezbędne do określenia stanu ilościowego, charakterystyki i modele pojęciowe 

jednolitych części wód podziemnych oraz dane o presji oddziaływującej na wody podziemne. 

Ponadto corocznie będzie opracowana (na podstawie wyników monitoringu operacyjnego) 

ocena stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych zagrożonych nieosiągnięciem 

dobrego stanu.  

4.3. Podsystem monitoringu hałasu 

Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), jednym z zadań Państwowego Monitoringu 

Środowiska jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego 

środowiska. 

Celem funkcjonowania podsystemu jest zapewnienie informacji dla potrzeb ochrony 

przed hałasem.  

Zadanie uwzględnia stan prawny wynikający z wymogów dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny  

i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L 189 z 18.07.2002, str. 12) 

wprowadzonych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.).  

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska 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 (art. 117 ust. 1 ustawy - Poś). 

Na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska starosta sporządza mapy akustyczne 

dla aglomeracji (art. 118 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 (art. 179 ustawy - Poś). 

Na zarządzających w/w obiektami spoczywa m.in. obowiązek przekazania do 

wykorzystania (do właściwego WIOŚ), niezwłocznie po wykonaniu, fragmentu mapy 

akustycznej obejmującej określone województwo. 

Obowiązek opracowania map akustycznych w przypadku aglomeracji spoczywa na 

staroście; w przypadku źródeł liniowych i lotnisk – na zarządzających tymi obiektami.  

Na pozostałych obszarach nie objętych procesem opracowania map akustycznych, 

oceny stanu akustycznego środowiska dokonuje wojewódzki inspektor ochrony środowiska.  

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2002/49/WE i przepisami prawa krajowego do 

dnia 30 czerwca 2012 r. realizowany był drugi etap mapowania akustycznego (miasta  

o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys. oraz wszystkie główne drogi, przez które rocznie 

przejeżdża ponad 3 mln pojazdów, główne linie kolejowe, po których rocznie przejeżdża  

30 tys. pociągów), w tym kolejny cykl zakończonego w 2007 r. pierwszego etapu mapowania 

dla miast o liczbie mieszkańców mających ponad 250 tys. mieszkańców, wszystkie główne 

drogi, przez które rocznie przejeżdża ponad 6 mln pojazdów, główne linie kolejowe, po 

których rocznie przejeżdża 60 tys. pociągów oraz główne porty lotnicze, na których odbywa 
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się ponad 50 tys. przemieszczeń rocznie, wykazujące stan w poprzednim roku 

kalendarzowym.  

Zadanie: Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

W ramach podsystemu monitoringu hałasu, będą realizowane zadania związane  

z pomiarami i oceną hałasu emitowanego przez źródła: przemysłowe i komunikacyjne.  

Zadanie to będzie obejmować wyznaczanie równoważnego poziomu hałasu i warunków 

poza akustycznych. Ponadto, dla potrzeby prowadzenia długookresowej polityki w zakresie 

ochrony przed hałasem wyznaczone zostaną wartości wskaźników LDWN i LN  

z uwzględnieniem danych meteorologicznych. 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska został ustawowo zobowiązany do 

dokonania oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nie objętych obowiązkiem 

opracowywania map akustycznych. W  odniesieniu do obszarów, na których mapy akustyczne 

są wykonywane ma obowiązek gromadzenia danych nt. wykonanych map (zgodnie z art. 120 

ustawy Poś) i przechowywania ich w rejestrze (art. 120a).  

W odniesieniu do obszarów, na których obligatoryjne mapy akustyczne nie są i nie będą 

wykonywane, WIOŚ w Rzeszowie w latach 2013 – 2015 będzie realizował badania hałasu 

drogowego w ramach Państwowego monitoringu środowiska oraz pomiary hałasu 

przemysłowego zgodnie z planem kontroli WIOŚ. W miarę możliwości organizacyjno-

technicznych badania te zostaną rozszerzone o badania hałasu kolejowego. 

W przypadku hałasu drogowego badania będą prowadzone corocznie na terenie 

województwa podkarpackiego i obejmą różne typy obszarów. Planuje się, że w latach 2013-

2015 WIOŚ w Rzeszowie przeprowadzi pomiary w obrębie 14 miejscowości, w tym jeden 

obszar obejmujący hałas kolejowy.  

Szczegółowe zestawienie obszarów wytypowanych do badań przedstawiono w tabelach 

4.4.2. – 4.4.4, a lokalizacje zaznaczono na rys. 4.4.1. 

W każdym wytypowanym rejonie badań zlokalizowane zostaną punkty pomiarowe,  

w których wykonane będą pomiary hałasu drogowego, prowadzące do określenia wartości 

wskaźników hałasu (LAeqD, LAeqN, LDWN, LN), w oparciu o obowiązujące w tym zakresie 

metody referencyjne. 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 liczby osób zagrożonych hałasem.  

W celu określenia wartości wskaźników długookresowych - minimalna długość 

pomiarów 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 oraz  1 dobę w okresie weekendu, w porze letniej. 

 Przyjęto następującą długość trwania okresów:  

- wiosennego: marzec-czerwiec, 

- letniego: lipiec-sierpień, 

- jesienno-zimowego: wrzesień-luty. 

 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 wykonania pomiarów 
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hałasu (art. 147 i art. 175 ustawy - Poś). Mierzonymi wskaźnikami poziomu hałasu 

przemysłowego będą poziomy LAeqD oraz LAeqN, których wartości są wykorzystywane do 

ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska. Zebrane dnae zostaną umieszczone 

w wojewódzkim rejestrze o stanie akustycznym środowiska oraz zostaną wykorzystane przy  

sporządzaniu oceny klimatu akustycznego w województwie. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska będzie dokonywał corocznych ocen 

klimatu akustycznego na terenie województwa biorąc pod uwagę: obszary priorytetowe 

(wskazane w ustawie - Poś),  sieć i natężenie ruchu drogowego i kolejowego oraz źródła 

przemysłowe (w powiązaniu z planem ich kontroli) z wykorzystaniem w/w wyników badań 

oraz danych zawartych na mapach akustycznych. 

Informacje z rejestru za rok poprzedni zostaną przekazane Głównemu Inspektorowi 

Ochrony Środowiska w terminie do dnia 31 marca każdego roku z informacjami za rok 

poprzedni (art. 120a ust. 3 ustawy - Poś). Wyniki ocen rocznych posłużą GIOŚ do wykonania 

zbiorczych ocen stanu klimatu akustycznego środowiska w Polsce. 

Tabela 4.3.1. Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska 

Blok  Zadanie  

STAN 

Pomiary i ocena stanu akustycznego środowiska  Podsystem  

Monitoring hałasu  

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 10 listopada 2010 r. w sprawie sposobu ustalania 

wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz. U. z 2010 r. Nr 215, poz. 1414); 

- 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 2012 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1109); 

- 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 25 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących rejestru zawierającego informacje o stanie 

akustycznym 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 innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. z 2008 r. 

Nr 215, poz. 1366);  

- rozporządzenie MŚ  z dnia 16 czerwca 2011 r. sprawie wymagań w zakresie 

prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub 

portem (Dz.U. z 2011 r. Nr 140, poz. 824 z późn.zm.); 

- 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 
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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); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu  

i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 

227, poz. 1485). 

Zakres przedmiotowy  
W latach 2013  - 2015 zadanie obejmuje pomiary oraz gromadzenie uzyskiwanych od innych podmiotów prawnie 

zobowiązanych wyników pomiarów w zakresie równoważnego poziomu dźwięku A emitowanego przez źródła: 

przemysłowe i komunikacyjne (drogowego, kolejowego, lotniczego), równoważnego poziomu tła akustycznego A, 

warunków meteorologicznych oraz ocenę stanu klimatu akustycznego i obserwację zmian.  

W wybranych obszarach wyznaczone zostaną  wartości długookresowych średnich poziomów dźwięku (LDWN  

i LN). 

WIOŚ w Rzeszowie kontynuował będzie działania związane z:  

- prowadzeniem wojewódzkiego rejestru stanu akustycznego środowiska; 

- sukcesywnym gromadzeniem map akustycznych przekazywanych przez podmioty zobowiązane do ich 

opracowywania oraz programów ochrony przed hałasem, 

- przekazywaniem zawartości wojewódzkiego rejestru do GIOŚ. 

WIOŚ będzie wykonywał corocznie ocenę klimatu akustycznego na terenie województwa biorąc pod uwagę: 

obszary priorytetowe (wskazane w ustawie - Poś),  sieć i natężenie ruchu drogowego i kolejowego oraz źródła 

przemysłowe (w powiązaniu z planem ich kontroli) z wykorzystaniem wyników pomiarów monitoringowych oraz 

danych zawartych na mapach akustycznych. 

Wykonawcy  

Pomiary  Bazy danych  Nadzór i ocena  

zarządzający drogą, linią 

kolejową, portem, 

lotniskiem, starosta  

 

WIOŚ - wojewódzki rejestr stanu 

akustycznego  

 

WIOŚ - ocena w skali województwa  

 

WIOŚ (w tym pomiary 

kontrolne)  

 

starosta, zarządzający – 

wyniki mapowania 

akustycznego  

WIOŚ – wojewódzki rejestr stanu 

akustycznego 

 

WIOŚ – wojewódzki rejestr stanu 

akustycznego, map akustycznych 

WIOŚ – nadzór i ocena w skali 

województwa 

 

WIOŚ – ocena w skali województwa 

Przekazywanie wyników badań/ocen  

Podmiot 

przekazujący 

wyniki  

Rodzaj i forma 

przekazywanych wyników 

badań  

Minimalna częstotliwość 

przekazywania wyników 

badań 

Miejsce przekazania 

wyników badań  

starosta - mapy akustyczne; wyniki 

pomiarów własnych  

 - 2013, 2014 rok  WIOS 

zarządzający drogą, 

linią kolejową, 

portem, lotniskiem 

 

 

- wyniki pomiarów własnych, 

w szczególności wyniki analiz 

po realizacyjnych i przeglądów 

ekologicznych 

- dane z map akustycznych 

- sukcesywnie, w miarę 

pozyskiwanych wyników 

badań 

 

- 2013, 2014 rok 

WIOŚ 

 

 

 

WIOŚ 

WIOŚ - wyniki pomiarów własnych  

i innych jednostek ujętych w 

wojewódzkim programie 

monitoringu 

- raz w roku wg Programu 

Badań Statystycznych 

GIOŚ 

WIOŚ 

 

 

- wyniki pomiarów  

z opracowaniem 

 

- raz w roku, interwencyjne 

na bieżąco 

 

starosta 
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Upowszechnianie wyników  

Podmiot 

upowszechniający 

wyniki  

Forma upowszechnianej 

informacji wynikowej  

Minimalna częstotliwość 

upowszechniania 

informacji wynikowej 

Odbiorca informacji 

wynikowej  

WIOŚ  

 

 

WIOŚ 

 

- raporty tematyczne  

 

 

- strona internetowa  

- fakultatywnie 

 

 

- aktualizacja roczna  

administracja rządowa  

i samorządowa, uczelnie, 

szkoły, biblioteki, 

społeczeństwo. 
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Rys. 4.3.1. Schemat przepływu informacji dotyczących stanu akustycznego środowiska na 

poziomie wojewódzkim 

Państwowy 

Wojewódzki 

Inspektor 

Sanitarny 

 

 Starosta i 

marszałek 

województwa  

 

Prowadzący instalację lub 

właściciel urządzenia 
 

pomiary hałasu emitowanego z urządzeń  

i instalacji 

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  

 

 

 

 

 

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 
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Tabela 4.3.2. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu w województwie podkarpackim w roku 2013 
 

 

 

Objaśnienia: 

LD – wskaźnik długookresowy poziomu hałasu  dla pory dnia (6:00 – 18:00) 

LW – wskaźnik długookresowy poziomu hałasu  dla pory wieczoru (18:00 – 22:00) 

LN – wskaźnik długookresowy poziomu hałasu  dla pory nocy (22:00 – 6:00) 

LAeqD -  wskaźnik „krótkookresowy” poziomu  hałasu  dla pory dnia (6:00 – 22:00) 

LAeqN – wskaźnik „krótkookresowy” poziomu  hałasu  dla pory nocy (22:00 – 6:00) 

Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie 1 doby,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów 

ekspozycyjnych 

 

 

Lp. 

Miejscowość 

lub źródło 

liniowe 

Obiekt 

objęty 

obowiązkiem 

mapowania 

akustycznego 

tak/nie 

Liczba 

punktów 

pomiarowych 

 

 

                          Wskaźnik akustyczny  

 

 

Przyjęta metodyka  

badań 

Planowany okres 

pomiarowy: 

wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 

Sposób 

udostępniania 

wyników badań 

[raport/internet] 

    LD LW LN LAeqD LAeqN P.c. M.pr. SEL   

Hałas drogowy 

1. Dukla nie 1 1 1 1 - - x   
wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 
raport/internet 

2. Jarosław nie 7 1 1 1 6 6 x x x 
wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 
raport/internet 

3. 
Nowy 

Żmigród 
nie 1 - - - 1 1  x x letni raport/internet 

4. Mielec nie 7 1 1 1 6 6 x x x 
wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 
raport/internet 

5. Zarszyn nie 1 - - - 1 1  x x letni raport/internet 

Hałas kolejowy 

1. - - - - - - - - - - - - - 

Hałas instalacyjny, porty 

1. - - - - - - - - - - - - - 

Hałas tramwajowy 

1. - - - - - - - - - - - - - 

Hałas lotniczy 

1. - - - - - - - - - - - - - 
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Tabela 4.3.3. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu w województwie podkarpackim w roku 2014 

 

 

 

Lp. 

Miejscowość 

lub źródło 

liniowe 

Obiekt 

objęty 

obowiązkiem 

mapowania 

akustycznego 

tak/nie 

Liczba 

punktów 

pomiarowych 

 

 

                          Wskaźnik akustyczny  

 

 

Przyjęta metodyka  

badań 

Planowany okres 

pomiarowy: 

wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 

Sposób 

udostępniania 

wyników badań 

[raport/internet] 

    LD LW LN LAeqD LAeqN P.c. M.pr. SEL   

Hałas drogowy 

1. 
Iwonicz- 

Zdrój 
nie 1 - - - 1 -  x x letni raport/internet 

2. Jasło nie 6 1 1 1 5 1 x x x 
wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 
raport/internet 

3. Lubaczów nie 5 1 1 1 4 4 x x x 
wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 
raport/internet 

4. Polańczyk 
nie 

1 1 1 1 - - x   
wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 

raport/internet 

5. 
Rymanów- 

Zdrój 

nie 
1 - - - 1 -  x x letni 

raport/internet 

Hałas kolejowy 

1. - - - - - - - -   - - - 

Hałas instalacyjny, porty 

1. - - - - - - - - - - - - - 

Hałas tramwajowy 

1. - - - - - - - - - - - - - 

Hałas lotniczy 

1. - - - - - - - - - - - - - 

Objaśnienia: 

LD – wskaźnik długookresowy poziomu hałasu  dla pory dnia (6:00 – 18:00) 

LW – wskaźnik długookresowy poziomu hałasu  dla pory wieczoru (18:00 – 22:00) 

LN – wskaźnik długookresowy poziomu hałasu  dla pory nocy (22:00 – 6:00) 

LAeqD -  wskaźnik „krótkookresowy” poziomu  hałasu  dla pory dnia (6:00 – 22:00) 

LAeqN – wskaźnik „krótkookresowy” poziomu  hałasu  dla pory nocy (22:00 – 6:00) 

Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie 1 doby,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów 

ekspozycyjnych 
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Tabela 4.3.4. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu w województwie podkarpackim w roku 2015 
 

 

 

Lp. 

Miejscowość 

lub źródło 

liniowe 

Obiekt 

objęty 

obowiązkiem 

mapowania 

akustycznego 

tak/nie 

Liczba 

punktów 

pomiarowych 

 

 

                          Wskaźnik akustyczny  

 

 

Przyjęta metodyka  

badań 

Planowany okres 

pomiarowy: 

wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 

Sposób 

udostępniania 

wyników badań 

[raport/internet] 

    LD LW LN LAeqD LAeqN P.c. M.pr. SEL   

Hałas drogowy 

1. Dębica nie 4 1 1 1 3 3 x x x 
wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 
raport/internet 

2. Przeworsk nie 6 1 1 1 5 5 x x x 
wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 
raport/internet 

3. Tarnobrzeg nie 6 1 1 1 5 5 x x x 
wiosenny, letni, 

jesienno-zimowy 
raport/internet 

Hałas kolejowy 

1. Żurawica nie 4 - - - 4 4   x letni raport/internet 

Hałas instalacyjny, porty 

1. - - - - - - - - - - - - - 

Hałas tramwajowy 

1. - - - - - - - - - - - - - 

Hałas lotniczy 

1. - - - - - - - - - - - - - 

Objaśnienia: 

LD – wskaźnik długookresowy poziomu hałasu  dla pory dnia (6:00 – 18:00) 

LW – wskaźnik długookresowy poziomu hałasu  dla pory wieczoru (18:00 – 22:00) 

LN – wskaźnik długookresowy poziomu hałasu  dla pory nocy (22:00 – 6:00) 

LAeqD -  wskaźnik „krótkookresowy” poziomu  hałasu  dla pory dnia (6:00 – 22:00) 

LAeqN – wskaźnik „krótkookresowy” poziomu  hałasu  dla pory nocy (22:00 – 6:00) 

Przyjęta metodyka badań: P.c. – metoda pomiarów ciągłych w ograniczonym czasie 1 doby,  M. pr. – metoda próbkowania,  SEL – metoda pomiarów poziomów 

ekspozycyjnych 
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Rys. 4.3.2. Lokalizacja obszarów monitoringu hałasu w województwie podkarpackim  

w latach 2013-2015 

4.4. Podsystem monitoringu pól elektromagnetycznych 

 Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonywana jest w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska, zgodnie z art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).  

 W świetle przepisów ustawy przez pola elektromagnetyczne (PEM) rozumie się pola 

elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 

300 GHz, stanowiące promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące.  



 68 

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego jest podstawowym 

instrumentem ochrony przed ponadnormatywnymi poziomami PEM. 

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 PEM na danym obszarze nie są dotrzymane, ochrona ta polega na 

zmniejszaniu przekroczonych poziomów PEM co najmniej do dopuszczalnych.  

 W latach 2013-2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

w ramach podsystemu monitoringu PEM, będzie kontynuował obserwacje poziomów 

sztucznie wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze województwa 

podkarpackiego z uwzględnieniem zmian zachodzących na przestrzeni lat objętych 

monitoringiem. Podstawowym założeniem tej obserwacji jest śledzenie zmian poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku, w powiązaniu z informacją o występowaniu źródeł pól 

elektromagnetycznych, mogących powodować przekroczenia wartości dopuszczalnych 

określonych dla miejsc dostępnych dla ludności w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

30 października 2003 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku oraz sposobów dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 

1883). 

Zadanie: Pomiary i ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku 

Obowiązek wykonywania ocen poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  

i obserwacji zmian wynika z art. 26 i art. 123 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm). 

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 głównie przez obiekty 

radiokomunikacyjne, w tym: stacje nadawcze radiowe i telewizyjne oraz stacje bazowe 

telefonii komórkowych. 

Prowadzenie pomiarów monitoringowych oraz ocena poziomów PEM jest zadaniem 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zakres i sposób prowadzenia badań 

poziomów PEM 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 2007 r. Nr 221, poz. 1645). 

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.  

W latach 2013-2015 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., w pozostałych miastach i na terenach wiejskich.  

W roku 2013 zakończy się drugi trzyletni cykl pomiarowy poziomów PEM, obejmujący 

lata 2011-2013. Pomiary poziomów PEM w latach 2014 i 2015 będą prowadzone w ramach 

kolejnego, trzeciego, trzyletniego cyklu pomiarowego obejmującego lata 2014-2016. 

Lokalizacja punktów pomiarowych w miejscach dostępnych dla ludności określona 

została w ramach badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych w latach 

2010-2012. 
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Szczegółowy program badań monitoringowych pól elektromagnetycznych  

w województwie podkarpackim w latach 2013 - 2015 przedstawiono w tabelach 4.5.2-4.5.4., 

natomiast lokalizację punktów pomiarowych przedstawiono na rys. 4.5.2. 

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.  

W ocenie poziomów PEM będą mogły zostać uwzględnione informacje oraz wyniki 

pomiarów PEM pochodzące od organów administracji rządowej i samorządowej.  

 Wyniki pomiarów i ocen uzyskane w ramach realizacji niniejszego programu oraz 

wyniki pomiarów przeprowadzonych w ramach działalności kontrolnej WIOŚ, będą 

sukcesywnie przekazywane do GIOŚ. 

 Wszystkie zgromadzone dane będą wykorzystywane do opracowywania rocznych  

i trzyletnich ocen poziomów PEM w miejscach dostępnych dla ludności na obszarze 

województwa. Wyniki pomiarów i ocen będą także wykorzystywane w ramach udostępniania 

informacji o środowisku i jego ochronie. 

 Zgodnie z art. 124 ustawy - Poś, WIOŚ prowadził będzie aktualizowany corocznie 

rejestr zawierający informacje 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. 

Tabela 4.4.1. Pomiary i ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w województwie 

podkarpackim  

Blok Zadanie 

STAN 

Pomiary i ocena poziomu pól elektromagnetycznych 

w środowisku 

Podsystem 

Monitoring pól 

elektromagnetycznych 

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 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu  

i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 

r. Nr 227, poz. 1485);  

- 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). 
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Zakres przedmiotowy 

WIOŚ w latach 2013-2015 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 pomiarowym, dla trzech kategorii 

terenów dostępnych dla ludności tj. w: centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców 

przekraczającej 50 tyś,  w pozostałych miastach i na terenach wiejskich. 

Niezależnie WIOŚ, w ramach działalności kontrolnej, będzie wykonywał pomiary poziomów pól 

elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności.  

W oparciu o wyniki pomiarów monitoringowych w powiązaniu z informacją o występowaniu źródeł pól 

elektromagnetycznych, WIOŚ będzie opracowywał oceny roczne poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku na obszarze województwa podkarpackiego. Dodatkowo w roku 2014 zostanie wykonana 

ocena na podstawie trzyletniego cyklu pomiarowego obejmującego lata 2011-2013. 

Wykonawcy 
Pomiary Bazy danych Nadzór i ocena 

WIOŚ – monitoring/ 

kontrola 

 

WIOŚ – wprowadzanie danych z pomiarów na 

poziomie wojewódzkim do bazy danych monitoringu 

promieniowania niejonizującego – pól 

elektromagnetycznych  

GIOŚ wspólnie z 

wybraną jednostką 

naukowo-badawczą  

Przekazywanie wyników badań/ocen 

Podmiot przekazujący 

wyniki 

Rodzaj i forma przekazywanych 

wyników 

Minimalna częstotliwość 

przekazywania wyników badań 

Miejsce 

przekazania 

wyników 

administracja rządowa 

i samorządowa 

- zbiory danych - jeden raz na rok WIOŚ 

WIOŚ  - zbiory danych wraz wynikami 

obliczeń 

- jeden raz na rok  GIOŚ  

Upowszechnianie wyników  
Podmiot 

upowszechniający 

wyniki 

Forma upowszechnianej 

informacji wynikowej 

Minimalna częstotliwość 

upowszechniania informacji 

wynikowej 

Odbiorca informacji 

wynikowej 

WIOŚ 

 

- raporty tematyczne 

 

- fakultatywnie 

 

administracja rządowa  

i samorządowa, uczelnie, 

szkoły, biblioteki,  

społeczeństwo  
WIOŚ  

 

- strona internetowa;  

 

 

- aktualizowanie raz na rok  
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Rys. 4.4.1. Schemat przepływu informacji dotyczących pól elektromagnetycznych na poziomie 

wojewódzkim  
 

 

 

 

 

ocena poziomów pól elektromagnetycznych 

wyniki pomiarów promieniowania elektromagnetycznego 

inne dane 

Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska 

 
koordynacja działań dotyczących pomiarów 

i ocen poziomu pól elektromagnetycznych,  

krajowa baza danych 

 

 

Instytuty naukowo-

badawcze i uczelnie 
pomiary poziomów 

promieniowania 

elektromagnetycznego 

 

 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 

 

 

 

 

poziom wojewódzki 

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 

Główny Urząd 

Statystyczny 
  

 

  

 

rejestr terenów, na 

których stwierdzono 

przekroczenia 

poziomów 

dopuszczalnych pól 

elektromagnetycznych 
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Tabela 4.4.2. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  

w województwie podkarpackim w 2013 r. 

Lp. Miejscowość 
Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Współrzędne geograficzne  

punktów pomiarowych * 

(°,’, ",1/100") Szerokość 

ddºmm'ss,s'' 

Długość 

ddºmm'ss,s'' 
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 Mogielnica Obszar wsi Mogielnica 49º58’43,5”* 21º53’31,3”* 

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” 

* punkty dla których współrzędne geograficzne zostały zmienione 
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Tabela 4.4.3. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  

w województwie podkarpackim w 2014 r. 
 

Lp. Miejscowość 
Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Współrzędne geograficzne  

punktów pomiarowych * 

(°,’, ",1/100") Szerokość 

ddºmm'ss,s'' 

Długość 

ddºmm'ss,s'' 

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 Jodłówka Obszar wsi Jodłówka 49º53’40,2”* 22º28’0,80”* 

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” 

* punkty dla których współrzędne geograficzne zostały zmienione 
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Tabela 4.4.4. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych  

w województwie podkarpackim w 2015 r. 

Lp. Miejscowość 
Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Współrzędne geograficzne  

punktów pomiarowych * 

(°,’, ",1/100") Szerokość 

ddºmm'ss,s'' 

Długość 

ddºmm'ss,s'' 

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 50º18’36,7”* 21º25’39,5”* 

9 Mielec Osiedle Wolności 50º17’15,9”* 21º27’02,1”* 

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 50º34’02,6”* 22º04’23,0”* 

15 Stalowa Wola Osiedle Hutników 50º32’23,2”* 22º04’46,2”* 

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 50º02’09,3”* 21º22’46,5”* 

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 Brzegi Dolne Obszar wsi Brzegi Dolne 49º26’33,7”* 22º37’1,0”* 

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 50º20’38,4”* 22º07’52,5”* 

40 Wadowice Górne Obszar wsi Wadowice Górne 50º15’46,2”* 21º17’25,2”* 

41 Tarnowska Wola Obszar wsi Tarnowska Wola  50º27’10,6”* 21º44’14,1”* 

42 Zaklików Obszar wsi Zaklików 50º45’29,5” 22º06’05,0” 

43 Wólka Tanewska  Obszar wsi Wólka Tanewska 50º30’00,1”* 22º15’38,7”* 

44 Raniżów Obszar wsi Raniżów 50º15’33,2” 21º58’23,4” 

45 Wylewa Obszar wsi Wylewa 50º11’29,2”* 22º37’17,1”* 

* punkty dla których współrzędne geograficzne zostały zmienione 
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Rys. 4.4.2. Lokalizacja punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych na 

obszarze województwa podkarpackiego w latach 2013-2015   

5. Blok – oceny i prognozy 

Dane uzyskiwane w wyniku realizacji programów badawczo-pomiarowych PMŚ 

wymagają odpowiedniego przetworzenia w celu przygotowania czytelnej informacji, która 

będzie mogła być wykorzystana do wspomagania procesów zarządzania środowiskiem  
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i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w oparciu o wiedzę, stosownie do potrzeb 

dwóch głównych grup użytkowników informacji: ośrodków decyzyjnych oraz społeczeństwa. 

W strukturze PMŚ wydzielono w związku z tym odrębny blok – oceny i prognozy,  

w ramach którego, będą wykonywane:  

 analizy i oceny stanu poszczególnych elementów środowiska w powiązaniu  

z czynnikami presji,  

 analizy i oceny określonych problemów i zjawisk zachodzących w środowisku,  

 prognozy przebiegu zjawisk, głównie w oparciu o analizy trendów, sukcesywnie  

z wykorzystaniem modelowania,  

 analizy i oceny powiązań pomiędzy procesami zachodzącymi w środowisku  

a społeczno-gospodarczym rozwojem kraju.  

Oceny będą dokonywane w różnych skalach przestrzennych i czasowych, zgodnie  

z wymogami ustawowymi w ujęciu przyczynowo-skutkowym, przede wszystkim na 

podstawie informacji zgromadzonych w bloku - stan oraz bloku – presje uzupełnianych 

informacjami z systemu statystyki publicznej oraz innych źródeł administracyjnych.  

W analizach i ocenach wykonywanych zarówno w skali kraju jak i na poziomie 

województwa będzie kontynuowane wdrażanie ocen opartych na modelu D-P-S-I-R (Driving 

Forces/czynniki sprawcze – Pressures/presje – State/stan – Impact/oddziaływanie – Response/ 

środki przeciwdziałania). Model ten umożliwia nie tylko diagnozę, ale także wskazanie 

przyczyn istniejącego stanu, tym samym wskazanie możliwych kierunków działań 

naprawczych. 

 
 

Rys. 5.1. Integracja Programu PMŚ z systemem zarządzania środowiskiem 

według modelu DPSIR 

 

Wyniki ocen będą stanowiły podstawę do opracowania krajowych i wojewódzkich 

raportów o stanie środowiska oraz raportów tematycznych i problemowych. 
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WIOŚ w Rzeszowie  realizując zadania w ramach Państwowego monitoringu 

środowiska jest głównym dostawcą informacji środowiskowej w regionie opartej  

o wiarygodne wyniki badań i pomiarów, wykonywanych przez akredytowane Laboratorium 

WIOŚ, posiadające wdrożony system jakości.  

W latach 2013 -2015 WIOŚ będzie opracowywał analizy i oceny w formie 

kompleksowych raportów o stanie środowiska w województwie oraz opracowań  i raportów 

tematycznych dotyczących stanu poszczególnych elementów środowiska oraz oddziaływań 

lub raportów problemowych, wykorzystując do tego celu dane własne, wytworzone w ramach 

realizacji Programu Państwowego monitoringu środowiska, wyniki badań wykonywane na 

poziomie krajowym na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz dane 

statystyki publicznej, organów administracji publicznej itp.  

W zakresie oceny jakości gleby i ziemi zostaną wykorzystane wyniki badań 

przeprowadzonych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach  

w ramach monitoringu krajowego – „Monitoring chemizmu gleb ornych Polski”. Oceną 

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. 

Lista sporządzanych corocznie przez WIOŚ opracowań i raportów tematycznych jest 

otwarta i zależy w dużej mierze od bieżących potrzeb na informację środowiskową  

w regionie. Istotne znaczenie ma tutaj współpraca z jednostkami administracji publicznej, 

mediami i społeczeństwem. 

Planuje się, że kompleksowe raporty o stanie środowiska na obszarze województwa 

będą opracowywane corocznie i wydawane w formie publikacji książkowej w serii Biblioteka 

Monitoringu Środowiska, Wydanie drukiem publikacji będzie uzależnione od posiadanych 

środków finansowych.  

 Planuje się, że po zakończeniu realizacji niniejszego programu PMŚ na lata 2013-2015 

w 2016 r. WIOŚ opracuje kompleksowy Raport o stanie środowiska w województwie, 

określając trendy zachodzących zmian w oparciu o model D-P-S-I-R z wykorzystaniem 

zestawu wskaźników opracowanych przez GIOŚ oraz własnych wskaźników specyficznych 

dla danego województwa.  

 W 2013 r. na potrzeby sporządzanego przez GIOŚ Raportu o stanie środowiska  

w Polsce  w  latach  2009-2012,  WIOŚ  przygotuje  wsad do części wojewódzkiej w układzie 

P-S-R według jednolitego zestawu wskaźników przygotowanego przez GIOŚ.  

Wyniki ocen, analiz i prognoz, w tym ww. raporty są udostępniane w formie 

drukowanej lub/i na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: www.wios.rzeszow.pl. Wzorem 

lat ubiegłych będą również upowszechniane w trakcie konferencji, sesji powiatowych oraz 

omawiane na spotkaniach z kadrą pedagogiczną, młodzieżą szkolną i akademicką. Odrębną 

formę popularyzowania wyników stanowi realizacja indywidualnych wniosków  

o udostępnienie informacji o środowisku.  

6. System jakości w PMŚ; laboratoria i sieci pomiarowe 

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie realizuje politykę jakości, której celem jest 

zapewnienie miarodajnych wyników badań, spełniających aktualne krajowe i europejskie 

standardy jakościowe. Wiarygodne, rzetelne i użyteczne wyniki badań zapewniają wysoką 

jakość wyników ocen wykonywanych w ramach PMŚ i ich niezawodność. 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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Istotną rolę w budowaniu i umocnieniu zaufania do wyników badań i ocen odgrywa 

formalne potwierdzenie kompetencji laboratorium poprzez akredytację w odniesieniu do 

wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji 

laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Akredytacja jest obiektywnym dowodem, że 

organizacja działa zgodnie z najlepszą praktyką. 

Laboratorium dokłada wszelkich starań, aby w całym obszarze badań wykonywanych  

w ramach PMŚ wdrożyć i utrzymywać skuteczny i efektywny system zarządzania zgodny  

z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025. Certyfikat akredytacji laboratorium WIOŚ  

w Rzeszowie, udzielonej przez Polskie Centrum Akredytacji, ważny jest do 19.10.2015 r. 

Laboratorium corocznie rozszerza zakres akredytacji potwierdzający kompetencje techniczne 

do wykonywania poszczególnych badań, w szczególności w obszarze badań biologicznych  

i substancji priorytetowych w wodach. 

Wykorzystywanie do badań monitoringowych odpowiednich metod badawczych ma 

fundamentalne znaczenie dla zapewnienia jakości danych o środowisku i ich 

porównywalności. W celu potwierdzenia przydatności metody badawczej do stosowania  

w programie PMŚ laboratorium przeprowadza walidację metody na etapie wdrażania,  

a następnie monitoruje stabilność poziomu jakości badań realizując plany kontroli jakości, 

obejmujące również pobieranie próbek.  

Laboratorium wychodzi naprzeciw rosnącym wymaganiom prawnym zapewnienia 

jakości wyników w odniesieniu do granic oznaczalności i niepewności pomiaru, modyfikując 

stosowane metody badawcze i wdrażając nowe techniki badań.  

Laboratorium podejmuje zadania stałego rozwoju i ciągłego doskonalenia zwracając 

szczególną uwagę na kluczowe aspekty zapewnienia jakości, takie jak: 

 szkolenia personelu, 

 walidacja metod badawczych, 

 wymagania metrologiczne dotyczące wyposażenia pomiarowego, 

 spójność pomiarowa wyników badań, 

 odpowiednie warunki środowiskowe pomiarów, 

 stosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia, 

 systematyczna wewnętrzna i zewnętrzna kontrola jakości badań, 

 stosowanie procedur weryfikacji i zatwierdzania wyników badań. 

Ważnym narzędziem zapewnienia jakości są porównania międzylaboratoryjne. Udział 

w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości pozwala na obiektywne wykazanie 

kompetencji laboratorium w zakresie prowadzonych badań i umożliwia porównanie wyników 

uzyskanych różnymi metodami badawczymi. Laboratorium zabiega o jak najczęstsze 

uczestnictwo w różnorodnych porównaniach, przede wszystkim z tego względu, że 

dostarczają one istotnych informacji o poprawności uzyskiwanych wyników badań. Skromne 

środki finansowe nie pozwalają jednak na pełne wykorzystanie tego narzędzia sterowania 

jakością badań. 

Priorytetowym kierunkiem działań WIOŚ w Rzeszowie w latach 2013 – 2015 będzie 

zapewnienie wymaganej jakości wyników badań w odniesieniu do kryteriów określonych  

w prawie krajowym. 

Do realizacji powyższych wymagań jakościowych jest niezbędne zaangażowanie GIOŚ 

w doposażenie laboratorium w nowoczesny sprzęt pomiarowy i badawczy, organizację 

szkoleń i porównań międzylaboratoryjnych. 
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Opis działań związanych z zapewnieniem jakości w poszczególnych podsystemach  

w PMŚ przedstawiony jest poniżej. 

6.1. System jakości w monitoringu powietrza 

W sieci monitoringu jakości powietrza laboratorium WIOŚ w Rzeszowie wdraża  

i utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.  

Badania manualne zanieczyszczeń powietrza wykonywane są z zastosowaniem metod 

referencyjnych, natomiast pomiary automatyczne realizowane są w oparciu o procedury 

badawcze własne z uwagi na brak tłumaczenia na język polski norm opisujących metody 

referencyjne. 

Laboratorium uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na następujące 

manualne badania wchodzące w zakres monitoringu powietrza: 

 stężenie pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, 

 zawartość metali (kadmu, niklu, arsenu i ołowiu) w pyle zawieszonym, 

 zawartość w pyle zawieszonym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, 

takich jak: (benzo(a)piren, dibenzo(ah)antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, indeno(123-cd)piren, benzo(j)fluoranten, 

 stężenie węglowodorów aromatycznych, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu  

i formaldehydu w powietrzu z pobieraniem próbek metodą dyfuzyjną. 

Rutynowe działania laboratorium prowadzone w celu zapewnienia wiarygodności 

wyników pomiarów i badań realizowanych w ramach monitoringu jakości powietrza 

obejmują m. in.: stosowanie udokumentowanych procedur QA/QC, szkolenia personelu, 

wzorcowanie, sprawdzanie i obsługę zapobiegawczą wyposażenia pomiarowego, zapewnienie 

właściwych warunków środowiskowych pomiarów oraz weryfikację i walidację uzyskanych 

danych. W szczególności należy podkreślić, że Laboratorium obecnie dysponuje 

nowoczesnym pokojem wagowym, spełniającym wymagania metod referencyjnych  

w zakresie warunków wykonywania pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5. 

W latach 2013 – 2015 laboratorium WIOŚ w Rzeszowie będzie uczestniczyć  

w porównanich międzylaboratoryjnych w zakresie pomiarów pyłu zawieszonego PM10  

i PM2,5 oraz zanieczyszczeń gazowych (SO2, NO-NO2, CO, O3 i benzenu), organizowanych 

co dwa lata przez Krajowe Laboratorium Referencyjne i Wzorcujące (KLRiW) z siedzibą  

w Krakowie. Ponadto w latach objętych niniejszym programem PMŚ jednorazowo zostanie 

przeprowadzona przez KLRiW akcja kalibracji analizatorów i sprawdzenia układów 

pobierania próbek na każdej stacji monitoringu powietrza. 

W celu zapewnienia spójności pomiarowej wyników pomiarów automatycznych 

Laboratorium będzie korzystać z usług KLRiW w zakresie wzorcowania analizatorów 

gazowych i sprawdzeń butli z mieszaninami gazów. 

W odniesieniu do pomiarów metali i wielopierścieniowych węglowodorów 

aromatycznych w pyle zawieszonym stosowane będą procedury wewnętrznego sterowania 

jakością z systematycznym wykorzystaniem certyfikowanych materiałów odniesienia. 

Sieć monitoringu jakości powietrza będzie kontrolowana przez GIOŚ w zakresie 

poprawności lokalizacji poszczególnych stacji i przestrzegania procedur sytemu zarządzania. 

W latach 2013 – 2014 zostanie wzmocnione wyposażenie techniczne stacji monitoringu 

powietrza w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego 

EOG 2009-2014. Nowe zakupy powinny zmniejszyć duże trudności z realizacją wymagań 



 80 

przepisów prawnych w zakresie zapewnienia minimalnego pokrycia czasu i uzyskania 

ważnych danych, spowodowane awaryjnością przyrządów pomiarowych.  

6.2. System jakości w monitoringu wód  

W latach 2013 – 2015 Laboratorium WIOS w Rzeszowie zapewni realizację programu 

monitoringu jakości wód we własnym zakresie z wyłączeniem jedynie części badań substancji 

priorytetowych. W okresie objętym niniejszym programem PMŚ planowane jest rozszerzenie 

zakresu badań prowadzonych przez Laboratorium o kolejne substancje priorytetowe m.in. 

alkilofenole. W 2013 r. zostaną wdrożone ostatnie metodyki do badań elementów 

biologicznych. 

Jakość danych wytwarzanych w ramach monitoringu wód jest zapewniana przez 

stosowanie referencyjnych metod badawczych i realizację wymagań normy  

PN-EN ISO/IEC-17025. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie uzyskało akredytację obejmującą 

praktycznie pełny zakres metod badań chemicznych i 50% metod badań elementów 

biologicznych oraz metody pobierania próbek. W latach 2013 – 2015 planowane jest podjęcie 

prac nad rozszerzeniem akredytacji o metodyki do badań i ocen elementów biologicznych.  

Laboratorium wdrożyło w szerokim zakresie zasady zapewnienia jakości badań 

realizowanych w ramach PMŚ, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 

listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 

powierzchniowych i podziemnych. Do procedur kontroli jakości badań Laboratorium 

zaimplementowało wytyczne przedstawione w  specyfikacji technicznej ISO/TS 13530:2009 

„Water quality -- Guidance on analytical quality control for chemical and physicochemical 

water analysis”. Potwierdzeniem skuteczności systemu wewnętrznego sterowania jakością są 

wyniki porównań międzylaboratoryjnych i badań biegłości. W celu pełnej realizacji wymagań 

rozporządzenia niezbędne jest wsparcie GIOŚ w zakresie opracowania procedur szacowania 

poziomów ufności i dokładności wyników dla elementów biologicznych oraz organizacji 

badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych, aby zapewnić ich odpowiednią 

częstotliwość. 

Ponadto Laboratorium będzie doskonalić kompetencje techniczne poprzez uczestnictwo 

personelu w  szkoleniach organizowanych przez GIOŚ oraz wyspecjalizowane jednostki. 

6.3. System jakości w monitoringu hałasu 

Gwarancją jakości pomiarów w monitoringu hałasu w województwie podkarpackim jest 

wieloletnia akredytacja referencyjnej metody pomiarów, doświadczona kadra podnosząca 

stale swoje kwalifikacje, systematyczny udział Laboratorium w badaniach biegłości oraz 

stosowanie innowacyjnych rozwiązań – mobilnego systemu pomiarów hałasu. 

W latach 2013-2015 planowane jest utrzymanie ciągłości akredytacji w zakresie 

pomiarów hałasu. Ponadto działania na rzecz zapewnienia jakości pomiarów wykonywanych 

w ramach monitoringu hałasu będą obejmowały coroczne uczestnictwo przedstawicieli 

Laboratorium w porównaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez GIOŚ dla 

zespołów pomiarowych ze wszystkich wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska.  

Z uwagi na to, że nie jest możliwy udział w powyższych badaniach biegłości całego 

personelu, który wykonuje rutynowo pomiary akustyczne, Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie 

będzie kontynuować wewnętrzną kontrolę jakości polegającą na organizacji we własnym 

zakresie pomiarów porównawczych hałasu. Badania te pozwolą na pełne sprawdzenie  

i potwierdzenie kompetencji technicznych w rzeczywistych warunkach pomiarów. Program 

badań porównawczych będzie realizowany zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 

„Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości. 
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6.4. System jakości w monitoringu pól elektromagnetycznych 

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie zapewnia jakość pomiarów pól 

elektromagnetycznych w środowisku stosując referencyjną metodę badawczą, akredytowaną 

przez Polskie Centrum Akredytacji.  

W latach 2013-2015 będą kontynuowane działania związane z zapewnieniem jakości 

monitoringu pól elektromagnetycznych poprzez stosowanie praktyk systemu zarządzania 

jakością określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005. 

W celu utrzymania i potwierdzenia wysokiej jakości pomiarów pól 

elektromagnetycznych planowane jest uczestnictwo pracowników WIOŚ w organizowanych 

przez GIOŚ szkoleniach oraz porównaniach międzylaboratoryjnych. 

6.5. System jakości w monitoringu wód opadowych 

 Laboratorium WIOS w Rzeszowie zapewnia realizację na obszarze województwa 

podkarpackiego programu monitoringu jakości wody opadowej pochodzącej z mokrego 

opadu atmosferycznego wykonywanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,  

Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu  w ramach zadania nt: „Monitoring 

chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do podłoża”  

 Jakość danych wytwarzanych w ramach monitoringu wód jest zapewniana przez 

stosowanie referencyjnych metod badawczych i realizację wymagań normy  

PN-EN ISO/IEC-17025. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie uzyskało akredytację 

obejmującą wszystkie 22 badane wskaźniki oraz spełnia wymagania prowadzącego zadanie 

IMGW we Wrocławiu a także bierze udział w organizowanych przez koordynatora zadania 

badaniach interkalibracyjnych. 

7. System baz danych i prezentacji informacji PMŚ 

7.1. Bazy danych PMŚ w ramach SI Ekoinfonet 

System baz danych i prezentacji informacji PMŚ stanowi zbiór powiązanych ze sobą 

elementów, którego funkcją jest: rejestrowanie, gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie 

danych środowiskowych przy użyciu technik informatycznych. Docelowo w systemie 

zbierania i archiwizacji danych PMŚ w ramach SI EKOINFONET będą znajdowały się 

„tematyczne” bazy danych, zasilane z poziomu wojewódzkiego. Bazy danych utworzą 

Krajowe Repozytorium Danych o Stanie i Ochronie Środowiska, w zakresie następujących 

podsystemów: 

 monitoring jakości powietrza, 

 monitoring wód powierzchniowych, 

 monitoring hałasu, 

 monitoring promieniowania niejonizującego – pól elektromagnetycznych. 

W zależności od podsystemu tematycznego będzie on zawierał m.in.: wyniki  

z pomiarów automatycznych, manualnych i pasywnych, metainformacje dotyczące systemów 

pomiarowych (sieci, stacji i stanowisk) oraz informacje o stosowanych metodykach  

i instrumentach pomiarowych. Tematyczne bazy danych będą zawierały również zestawy 

danych słownikowych, zarządzanych przez Administratorów Krajowych Podsystemów, które 

będą wspólne i udostępnione do korzystania dla wszystkich baz wojewódzkich oraz moduły 

do analiz, weryfikacji i zarządzania danymi.  
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W zakresie udostępniania informacji system będzie realizował zadania związane  

z generowaniem odpowiednich raportów/zestawień danych na potrzeby różnych 

użytkowników systemu, w szczególności  GIOŚ i WIOŚ oraz innych organów administracji 

publicznej, instytucji i społeczeństwa. Docelowo informacja z systemu Ekoinfonet dla 

społeczeństwa prezentowania będzie poprzez Portal i Geoportal Inspekcji Ochrony 

Środowiska zasilany danymi z Hurtowni Danych i systemów GIS lub bezpośrednio  

z Krajowego Repozytorium. 

W zakresie systemu baz danych PMŚ w pierwszej kolejności głównym działaniem do 

wykonania w ramach SI Ekoinfonet będzie wdrożenie i walidacja systemu w części 

dotyczącej czterech ważnych podsystemów: JPOAT, JWODA, EHAŁAS i JELMAG, m.in.  

w oparciu o dane zasilające system w czasie rzeczywistym. Ważnym elementem w procesie 

walidacji poszczególnych podsystemów będzie również sprawdzenie wydajności pracy 

systemu.  

WIOŚ będzie uczestniczył we wdrażaniu nowych elementów systemu Ekoinfonet m.in. 

poprzez przygotowanie danych do migracji, udział pracowników w szkoleniach z zakresu 

obsługi baz danych.  

Do czasu zakończenia przez GIOŚ prac nad systemem EKOINFONET  

w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach realizacji 

„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 

2013-2015” gromadzenie, weryfikacja, przetwarzanie oraz przekazywanie i upowszechnianie 

wyników pomiarów będzie odbywać się w oparciu o dotychczas funkcjonujące systemy 

bazodanowe. Będą to, prowadzone w ramach PMŚ następujące bazy danych: 

1. monitoringu wód powierzchniowych: 

 System Oceny Jakości Wody „JaWo”. Od 1990 r. wyniki w zakresie monitoringu wód 

powierzchniowych gromadzone są w komputerowej bazie danych JaWo. Baza ta 

stanowiła do roku 2007 jedyne narzędzie do gromadzenia i przetwarzania wyników 

badań, w szczególności do sporządzania rocznych ocen. Od roku 2007  

w związku z dużymi zmianami w zakresie prowadzenia monitoringu wód w bazie 

gromadzone są jedynie wyniki badań, nie stanowi ona już narzędzia do sporządzania 

ocen stanu jednolitych części wód powierzchniowych.  

 Tymczasowa baza danych monitoringu wód powierzchniowych w zakresie gromadzenia 

wyników badań. Format bazy danych – Arkusz Excel wg wzoru opracowanego przez 

GIOŚ. 

2. monitoringu jakości powietrza: 

 JPOAT – baza danych zawierająca wyniki pomiarów ze stacji manualnych  

i automatycznych monitoringu powietrza. Funkcjonuje w WIOŚ od 2003 r. format bazy 

danych – MySQL. 

3. monitoringu hałasu: 

 OPH – baza danych o hałasie komunikacyjnym i przemysłowym emitowanym do 

środowiska. Baza funkcjonuje w WIOŚ od 1993 r., a od 2010 r. w nowej wersji. Format 

bazy danych MySQL. 

oraz bazy danych wykorzystywane na potrzeby monitoringu środowiska: 

1. monitoringu pól elektromagnetycznych: 

 Tabele zwierające wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych - Arkusz Excel. 

2. monitoringu składowisk odpadów: 
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 Karty Składowisk – Moduł danych z monitoringu składowisk – w bazie gromadzone są 

wyniki badań monitoringowych prowadzonych przez zarządzającego składowiskiem  

w zakresie wód powierzchniowych, wód podziemnych, wód odciekowych, gazu 

składowiskowego, gleby. Baza funkcjonuje w WIOŚ od 2007 r. Format bazy danych – 

MS ACCESS. 

3. Wojewódzki Bank Zanieczyszczeń Środowiska „WBZ” – rejestr punktowych źródeł 

emisji do powietrza. Baza funkcjonuje w WIOŚ od 2005 r. Format bazy danych – 

Parodox. 

4. Ewidencja oczyszczalni ścieków - Arkusz Excel. 

5. Ewidencja ujęć wód przeznaczonych do celów komunalnych i przemysłowych - Arkusz 

Excel. 

W miarę posiadanych środków, w ramach systemu informatycznego WIOŚ będzie 

również prowadził działania obejmujące: 

1. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania narzędziowego, 

2. udział w szkoleniach specjalistycznych organizowanych przez GIOŚ i inne jednostki, 

3. wdrażanie i testowanie nowych oprogramowań zakupionych centralnie na potrzeby 

PMŚ, 

4. rozwijanie i wdrażanie do wspomagania ocen i prognoz systemu informacji 

przestrzennej GIS, technik zobrazowania satelitarnego GMES oraz modelowania 

matematycznego,  

Schematy przepływu danych w ramach PMŚ 

Monitoring powietrza 

Stacje automatyczne: 

 Automatyczne stacje pomiarowe, serwer zarządzający nimi oraz baza danych wyników 

pomiarów tworzą sieć VPN, która zapewnia bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych. 

Wyniki pomiarów ze stacji automatycznych rozmieszczonych na terenie całego województwa 

spływają automatycznie w obrębie sieci VPN do centralnej bazy danych zlokalizowanej  

w budynku WIOŚ Rzeszów. Stąd po ich sprawdzeniu są udostępniane na dedykowanej do 

tego stronie WWW oraz przekazywane do lokalnej bazy JPOAT. Dane pomiarowe są 

gromadzone w relacyjnej bazie danych MSSQL Server 2005. 

 Administrator systemu ma możliwość zdalnego dostępu do stacji oraz centralnego 

zarządzania nimi. Operatorzy systemu mają możliwość sprawdzenia i walidacji danych 

pomiarowych.  

Stacje manualne: 

 Dane ze stacji manualnych po odczytaniu wprowadzane są ręcznie do systemu JPOAT 

przez operatorów w Rzeszowie. Następnie są walidowane i przesyłane do bazy krajowej  

w GIOŚ. System posiada wspólną bazę danych dla całego województwa. Wybrany zakres 

dane jest również prezentowany na dedykowanej do tego stronie WWW. Baza danych 

systemu JPOAT jest w formacie MySQL.  
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Ryc. 7.1.1. Schemat przepływu danych w automatycznym i manualnym monitoringu powietrza 

Monitoring hałasu 

 Wyniki pomiarów wprowadzane są do bazy ręcznie przez operatorów z poziomu WIOŚ 

w Rzeszowie i Delegatur. System posiada wspólną bazę danych dla całego Inspektoratu. 

Zebrane dane są przekazywane do bazy krajowej. Baza danych systemu OPH jest w formacie 

MySQL. 

 

Ryc. 7.1.2. Schemat przepływu danych w systemie monitoringu hałasu 
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7.2. Prezentacja informacji PMŚ 

 Prezentacja informacji zgromadzonych w ramach realizacji PMŚ odbywać się będzie 

poprzez: 

1. Wizualizację wyników pomiarów za pośrednictwem strony internetowej: 

  Wizualizacja wyników pomiarów jakości powietrza z funkcjonujących w ramach PMŚ 

na obszarze województwa stacji automatycznych i manulanych jest prowadzona za 

pośrednictwem dedykowanego do tego celu portalu internetowego, dostępnego z poziomu 

strony głównej Inspektoratu. Układ strony umożliwia w przystępny i szybki sposób 

prezentację wyników pomiarów jakości powietrza na wszystkich stacjach automatycznych 

będących w nadzorze WIOŚ, z możliwością analizy szczegółowej danych z pojedynczych 

stacji oraz porównań dla wszystkich funkcjonujących w województwie stacji. Układ 

tabelaryczny i graficzny prezentowanych danych pozwala na analizę wyników pomiarów  

w różnych przedziałach czasowych.  

  W trybie „on line” prezentowane są również pomiary ze stacji meteo, a wyniki tych 

pomiarów stanowią istotne źródło informacji przy interpretacji danych monitoringu jakości 

powietrza. 

2. Tematyczne prezentacje multimedialne wykonane w programie PowerPoint: 

Wyniki pomiarów i badań realizowanych w ramach PMŚ będą prezentowane w trakcie 

spotkań z przedstawicielami organów rządowych i samorządowych, przedsiębiorcami, 

młodzieżą szkolną i akademicką, organizacjami ekologicznymi. Powszechnie stosowaną 

formą przekazywania informacji środowiskowej jest prezentacja multimedialna i taką formę 

prezentacji danych w latach 2013-2015 WIOŚ będzie kontynuował. 

3. Aktualizację roczną wyników pomiarów i badań: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie 

sposobu i częstotliwości aktualizacji informacji o środowisku, WIOŚ corocznie będzie 

aktualizował zawartość zakładki „Informacja o środowisku” na stronie internetowej 

www.wios.rzeszow.pl. 

4. Popularyzację zagadnień środowiskowych za pośrednictwem strony internetowej: 

Wyniki badań uzyskane w ramach realizacji PMŚ obejmujące badania prowadzone na 

poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym stanowią podstawę sporządzania opracowań 

tematycznych, raportów, biuletynów, komunikatów. Materiały będą umieszczane na stronie 

internetowej Inspektoratu w formie dokumentów MS WORD lub PDF lub plików w formacie 

graficznym.  

Głównym elementem procesu udostępniania informacji o środowisku jest prezentacja 

danych w formie przestrzennej.  

Konieczność budowania infrastruktury informacji przestrzennej jest konsekwencją 

przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę w dniu 14 marca 2007 r. dyrektywy 2007/2/WE 

ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie „INfrastructure for 

SPatial InfoRmation in Europe” (INSPIRE) (Dz. Urz. UE L 108, 25.04.2007, str. 1). 

Wdrażanie wymogów w/w Dyrektywy w zakresie zasobów danych przestrzennych 

przypisanych tematowi „urządzenia do monitorowania środowiska” jest obowiązkiem GIOŚ.   

WIOŚ w ramach realizacji zadań GIOŚ, będzie dążył do zestandaryzowania informacji 

przestrzennej w bazach danych WIOŚ (mając na uwadze, standaryzację, interoperacyjność  

i harmonizację zbiorów danych przestrzennych) zgodnie z prawodawstwem krajowym  

i aktami wykonawczymi KE do dyrektywy INSPIRE. 



 86 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na potrzeby dostosowania 

się do zaleceń standaryzacyjnych dyrektywy INSPIRE, w przypadku punktów wchodzących 

w skład poszczególnych podsystemów sieci PMŚ, będzie sukcesywnie wprowadzał do 

struktury baz tematycznych jednolity zapis danych przestrzennych, tj. współrzędne 

geograficzne oraz współrzędne prostokątne płaskie odpowiadające konkretnemu układowi 

współrzędnych
1
 oraz będzie wprowadzał do charakterystyki punktów pomiarowo-kontrolnych 

dane dotyczące wyposażenia badawczo-pomiarowego. 

W zadaniach realizowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach monitoringu 

środowiska wykorzystywany jest system informacji geograficznej (GIS). System ten pozwala 

na gromadzenie, przetwarzanie, analizę i prezentację danych przestrzennych pozyskanych  

z różnych źródeł. 

W latach 2013-2015 WIOŚ będzie kontynuował prace związane z wykorzystaniem 

systemu GIS na potrzeby monitoringu środowiska na terenie województwa podkarpackiego. 

System GIS wykorzystywany będzie w pracach planistycznych i analitycznych oraz w celu 

prezentacji ocen stanu poszczególnych komponentów środowiska w raportach, 

opracowaniach tematycznych oraz prezentacjach multimedialnych, a także w celu 

udostępniania informacji o stanie środowiska w sieci Internet. 

WIOŚ będzie dążył do szerszego wykorzystania systemu GIS na potrzeby monitoringu 

środowiska, w szczególności w podsystemie monitoringu jakości powietrza oraz  

w podsystemach monitoringu pól elektromagnetycznych i monitoringu hałasu. 

8. Uwarunkowania finansowe realizacji programu PMŚ 

 Realizacja niniejszego programu PMŚ jest uwarunkowana przede wszystkim 

dostępnością środków finansowych obejmujących zarówno koszty realizacji zadań  

o charakterze inwestycyjnym jak i nieinwestycyjnym. 

 Ponoszone przez WIOŚ w Rzeszowie koszty związane z realizacją Państwowego 

Monitoringu Środowiska na terenie województwa podkarpackiego związane są z:  

 obsługą automatycznych sieci monitoringu powietrza, poborem prób i wykonywaniem 

analiz laboratoryjnych w zakresie zanieczyszczeń powietrza i wód, pomiarami hałasu  

i promieniowania elektromagnetycznego, wdrażaniem nowych elementów systemów 

oceny jakości poszczególnych komponentów środowiska, projektowaniem  

i uruchamianiem nowych stanowisk pomiarowych, 

 prowadzeniem baz danych, przetwarzaniem danych i wykonywaniem ocen stanu 

poszczególnych komponentów środowiska na poziomie wojewódzkim i lokalnym, 

opracowywaniem i przekazywaniem do GIOŚ i innych odbiorców danych i raportów 

dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i wspólnotowej, informowaniem organów 

administracji publicznej i społeczeństwa o stanie środowiska za pomocą różnych form 

przekazu, 

 wykonywaniem na szczeblu wojewódzkim zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji 

zadań PMŚ, w tym prac na rzecz zapewnienia jakości pomiarów i ocen jakości 

powietrza, wód oraz hałasu i promieniowania elektromagnetycznego, zakupów sprzętu 

pomiarowego i aparatury laboratoryjnej, materiałów eksploatacyjnych, zapewnienia 

                                                 
1
  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu 

odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821) w mapach urzędowych stosowany jest układ 

współrzędnych prostokątnych płaskich, oznaczony symbolem „1992”. Należy śledzić postępy prac 

legislacyjnych nad projektem nowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie systemu odniesień 

przestrzennych, w dniu opracowywania niniejszego programu PMŚ dokument ten był  w konsultacjach 

międzyresortowych. 
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zdalnej łączności ze stacjami pomiarowymi oraz transportem prób i ubezpieczeniem 

stacji pomiarowych i ich kosztów bieżących, 

  udziałem pracowników WIOŚ w szkoleniach specjalistycznych, interkalibracjach, 

badaniach równoważności i biegłości organizowanych przez GIOŚ, instytuty naukowe 

oraz inne jednostki pracujące na rzecz PMŚ. 

 Program PMŚ na lata 2013-2015 realizowany będzie w oparciu o budżet zadaniowy. 

PMŚ umiejscowiony został w budżecie zadaniowym w funkcji nr 12 „Środowisko”,  

w zadaniu „Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska”. 

Miernikiem określającym stopień realizacji zadań PMŚ na poziomie wojewódzkim jest liczba 

wykonanych pomiarów i oznaczeń. Stopień wykonania przez Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaplanowanych zadań będzie zależał od dostępności  

i możliwości pozyskania w 2013 r. środków finansowych, tak aby możliwe było prowadzenie 

badań monitoringowych zgodnie z określonym kalendarzem prac. W sytuacji deficytu 

środków konieczne będzie dokonywanie adekwatnego wyboru zadań do wykonania,  

w konsekwencji naruszając wymogi prawa krajowego i zobowiązania wobec Unii 

Europejskiej. 

 Rozszerzany zakres pomiarów i badań w oparciu o aktualne krajowe i unijne akty 

prawne nie powoduje zwiększania przez Wojewodę Podkarpackiego środków na ich 

realizację. 

 Najwyższa Izba Kontroli na podstawie kontroli przeprowadzonej w 2008 r. zwróciła 

uwagę, że brak zapewnienia środków finansowych na realizację ustawowego zadania jakim 

jest PMŚ, stwarza poważne ryzyko, że wytworzona w ramach programu informacja  

o środowisku będzie niepełna i nierzetelna. Podkreśliła również, że istniejący w Polsce 

system współfinansowania badań monitoringowych z budżetu państwa i funduszy ochrony 

środowiska nie daje stabilnej podstawy do planowania badań monitoringowych w długiej 

perspektywie czasowej oraz ich realizacji. Jednak od tego czasu sposób finansowania zadań 

PMŚ nie uległ poprawie. 

 Pod rządami nowej ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 226 poz. 1479), które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2011 r., sposób 

aplikowania o środki finansowe na ustawowe zadania PMŚ został znacząco zmieniony, 

konieczność ich pozyskiwania za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa  

w konsekwencji wydłużyła jeszcze bardziej procedury uzyskiwania środków przez 

państwową jednostkę budżetową. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie nie dysponuje 

wystarczającymi środkami finansowymi na realizację zadań zapisanych w niniejszym 

dokumencie. Należy wyraźnie zaznaczyć, że prowadzenie badań monitoringowych  

w niezbędnym zakresie bez wsparcia finansowego WFOŚiGW w Rzeszowie nie będzie 

możliwe. Od wielu lat brak jest stabilnego głównego źródła finansowania ustawowych zadań 

PMŚ, którym powinien być budżet państwa. 

Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że środki finansowe WFOŚiGW są zbyt małe, 

uznaniowe i sztywno zaplanowane. Nie mogą one być warunkiem realizacji zadania 

ustawowego WIOŚ. Realizacja PMŚ jest zadaniem wojewody wykonywanym przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. W związku z powyższym na wykonanie 

zadania powinny być przyznawane środki finansowe przede wszystkim w budżecie 

wojewody. 
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Środki finansowe na działania nieinwestycyjne w ramach PMŚ w roku 2013 na terenie 

województwa podkarpackiego związane z modernizacją sieci pomiarowej monitoringu 

powietrza, naprawami sprzętu, zakupami towarów i usług zostały uwzględnione we wniosku 

złożonym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Rzeszowie w dniu 28 lutego 2011 r. o  przekazanie środków dla państwowej jednostki 

budżetowej w wysokości 500 tys. złotych. Z tej kwoty 300 tys. zł planowano przeznaczyć na 

wydatki bieżące związane z utrzymaniem automatycznych stacji zanieczyszczeń powietrza 

(traktowane jako priorytet), na zakup odczynników, wzorców i materiałów pomocniczych 

niezbędnych do wykonania badań wód i powietrza, na wykonanie niezbędnych wzorcowań, 

konserwacji i napraw aparatury do pomiarów. Pozostałą kwotę w wysokości 200 tys. zł 

planowano przeznaczyć na zakup sprzętu do monitoringu powietrza (kontenery dla nowych 

stacji). Zaplanowano, że nowe kontenery zostaną wyposażone w analizatory otrzymane  

z GIOŚ w ramach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

2009-2014. 

 W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie złożył również wniosek do NFOŚiGW o środki 

finansowe na 2012 r. z przeznaczeniem na zakup nowych stacji pomiarowych  zanieczyszczeń 

powietrza oraz analizatorów zastępczych. Z powodu braku akceptacji GIOŚ, wniosek nie 

został rozpatrzony pozytywnie.  

 Ponadto WIOŚ w Rzeszowie wystąpił do Wojewody Podkarpackiego  

o współfinansowanie modernizacji sieci pomiarowej monitoringu powietrza w wysokości  

300 tys. zł. 

 Po uzgodnieniu planów budżetowych województwa podkarpackiego, w planie 

Wojewody Podkarpackiego na 2013 r. uwzględniono 108 tys. zł. na modernizację sieci 

monitoringu powietrza. 

 W dniu 6 sierpnia 2012 r. WFOŚiGW w Rzeszowie poinformował WIOŚ  

o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu dotacji w wysokości 400 tys. zł.  

 Ze względu na obniżenie kwoty dotacji w stosunku do pierwotnie wnioskowanej, WIOŚ 

wystąpił do WFOŚiGW z ponowną prośbą o zwiększenie kwoty dotacji. WFOŚiGW 

poinformował, że przyznanie 400 tys. dotacji stanowi 34% wszystkich środków 

przeznaczonych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska w województwie 

podkarpackim. 

Podsumowując: w planach finansowych na 2013 r. WIOŚ w Rzeszowie posiada 

zarezerwowane 128 tys. złotych na zakupy inwestycyjne i 380 tys. złotych na wydatki 

nieinwestycyjne. Środki te zabezpieczą realizację minimalnego zakresu pomiarowego 

zapisanego w „Programie ……” na rok 2013. W/w środki nie zapewnią jednak realizacji 

potrzeb w zakresie doposażenia WIOŚ w zapasowy sprzęt do monitoringu powietrza 

(analizatory zanieczyszczeń gazowych i stacja ochrony roślin), co może skutkować 

brakiem pokrycia czasowego dla stacji o dużym stopniu awaryjności sprzętu.  

 W 2013 r. po ogłoszeniu ustawy budżetowej będzie znana rzeczywista wysokość 

środków finansowych przyznanych na realizację PMŚ w województwie podkarpackim. 

 Realizacja niniejszego Programu jest uwarunkowana dostępnością środków 

finansowych. W głównej mierze  zależeć będzie od wysokości dotacji przyznanych przez 

WFOŚiGW w Rzeszowie na kolejne lata.  

 Dobrym rozwiązaniem byłaby możliwość finansowania wydatków WIOŚ związanych  

z realizacją PMŚ z rezerwy celowej wypracowanej w wyniku zleceń zewnętrznych. 

Wypracowane środki pozwoliłyby na pokrycie z roku na rok zwiększających się kosztów 

działań nieinwestycyjnych. 
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