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1. Wstęp  

 

Podstawą do sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Powiatu Stalowowolskiego znak: 

ON.I.1 0066-26/10, z dnia 21.09.2010 r., skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska, w sprawie przekazania informacji o stanie środowiska na obszarze 

województwa podkarpackiego.  

Celem opracowania niniejszej informacji jest przedstawienie stanu środowiska  

w powiecie stalowowolskim, w oparciu o dane, pozyskane w 2009 roku, w ramach realizacji zadań 

Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), a także omówienie wyników kontroli 

przeprowadzonych w 2009 i 2010 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie, w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu stalowowolskiego.  

Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu 

środowiska. Celem jego jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez 

zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska i zmian w nim 

zachodzących. Za badania o charakterze monitoringowym uznawane są pomiary spełniające 

następujące warunki: warunek cykliczności, unifikacji metodyk, unifikacji sprzętu i warunek 

unifikacji interpretacji. Do podstawowych zadań Państwowego Monitoringu Środowiska należy:  

- dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych 

komponentów środowiska dla oceny skuteczności realizacji programów ochrony środowiska,  

- analizowanie procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym,  

- informowanie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych,  

- dostarczanie informacji o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska.  

W rozdziałach 3, 4 i 6 „Informacji o stanie środowiska w powiecie stalowowolskim  

w 2009 roku” przedstawione zostały dane pochodzące z PMŚ w zakresie badań monitoringowych 

rzek, powietrza oraz poziomów pól elektromagnetycznych (wykonawcą pomiarów i badań jest 

Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie).  

Rozdział 5 dotyczy emisji zanieczyszczeń do wód i powietrza, natomiast w rozdziale 7 zostały 

zasygnalizowane problemy związane z bezpieczeństwem ekologicznym regionu. Rozdział 8 zawiera 

informacje nt. przeprowadzonych kontroli w zakładach zlokalizowanych na terenie powiatu 

stalowowolskiego. Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy.  
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2. Informacje ogólne  

 

Powiat stalowowolski położony jest w północnej części Województwa Podkarpackiego  

i sąsiaduje z następującymi powiatami tego województwa: tarnobrzeskim, kolbuszowskim, niżańskim. 

Od strony północnej graniczy z powiatem janowskim i powiatem kraśnickim województwa 

lubelskiego, od strony północno-zachodniej z powiatem sandomierskim województwa 

świętokrzyskiego. Obejmuje gminę miejską Stalową Wolę oraz gminy wiejskie: Bojanów, Pysznicę, 

Radomyśl nad Sanem, Zaklików i Zaleszany.  

Powierzchnia powiatu stanowi 4,65% obszaru województwa podkarpackiego i wynosi:  

832 km
2
 [15].  

Na obszarze powiatu mieszka 108 162 osób [15]. Średnia gęstość zaludnienia wynosi  

130 osób na 1 km
2
 [15].  

Powiat stalowowolski posiada dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. Część gmin powiatu położona 

jest w dolinie rzeki San. Przez pozostałe tereny przepływają rzeki: Barcówka, Bukowa, Gilówka, 

Strachocka, Łukawica, Jodłówka, Łęg, Sanna.  

Wody powierzchniowe płynące nie stanowią źródeł zabezpieczenia w wodę pitną i do celów 

gospodarczych, są natomiast źródłem wody przemysłowej dla dużych zakładów znajdujących się na 

terenie miasta Stalowa Wola.  

Przemysł skupiony jest głównie w mieście Stalowa Wola i tu zlokalizowane są najważniejsze 

źródła emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.  

Stan czystości powietrza związany jest z funkcjonowaniem na tym terenie m.in. przemysłu 

energetycznego, metalurgicznego i ceramicznego (cegielnie). Znaczenie ma też emisja ze środków 

transportu – głównie drogowego.  

 

3. Monitoring stanu wód powierzchniowych płynących  

 

Obowiązek badania i oceny stanu wód powierzchniowych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne 

[17], 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.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi badania jakości wód 

powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego, zgodnie z „Programem Państwowego 

Monitoringu Środowiska w województwie podkarpackim”, zatwierdzanym przez Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska.  

W latach 2007-2009 nastąpiły zmiany w organizacji i sposobie realizacji monitoringu wód 

powierzchniowych oraz oceny stanu wód w Polsce.  
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Głównym celem w tym okresie było wdrożenie i dopracowanie nowego systemu monitoringu 

oraz systemu oceny stanu ekologicznego i chemicznego wód, zgodnych z wymaganiami Ramowej 

Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 

wodnej w Europie [1].  

Program monitoringu jakości wód jest jednym z istotnych elementów planu gospodarowania 

wodami w obszarze dorzecza, którego głównym zamierzeniem jest ustalenie bieżącego stanu wód oraz 

określenie i koordynowanie działań zmierzających do osiągnięcia do 2015 roku dobrego stanu wód. 

Uwzględnione są również wymagania jakościowe wynikające z innych dyrektyw Unii Europejskiej.  

Badania prowadzone są w wyznaczonych, dla potrzeb planowania gospodarowania wodami, 

jednolitych częściach wód powierzchniowych (jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część 

strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych). Każda jednolita część 

wód powierzchniowych (jcwp) przypisana została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód, które 

charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości 

bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są 

warunki referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu 

ekologicznego.  

W programie monitoringu środowiska na 2009 rok [18], w sieci monitoringowej rzek 

województwa podkarpackiego znalazły się trzy rzeki z terenu powiatu stalowowolskiego (San, 

Barcówka, Łukawica), na których badania prowadzono w następujących punktach pomiarowo-

kontrolnych (ppk) : San-Wrzawy (fot. 3.3), Barcówka-Stalowa Wola (fot. 3.1), Łukawica-Kępa 

Rzeczycka (fot. 3.2).  

 

Fot. 3.1. Ppk Barcówka-Stalowa Wola (źródło: archiwum WIOŚ Rzeszów)  
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Rzeki San i Łukawica zostały objęte programem badań dla monitoringu diagnostycznego  

i operacyjnego (ppk: San-Wrzawy i ppk: Łukawica-Kępa Rzeczycka). Rzekę Barcówkę badano  

w zakresie monitoringu operacyjnego (ppk: Barcówka-Stalowa Wola). We wszystkich,  

z wymienionych ppk, realizowano również badania w zakresie umożliwiającym ocenę stopnia 

eutrofizacji ze źródeł komunalnych. Ponadto w ppk: San-Wrzawy, wykonano badania wód (w tzw. 

monitoringu operacyjnym celowym) pod kątem oceny ich przydatności do bytowania ryb  

w warunkach naturalnych.  

 

Fot. 3.2. Ppk Łukawica-Kępa Rzeczycka (źródło: archiwum WIOŚ Rzeszów)  

Zadaniem monitoringu diagnostycznego jest dostarczenie informacji o stanie wód na obszarze 

dorzecza oraz danych do ocen długoterminowych zmian wód, będących wynikiem procesów 

naturalnych oraz presji antropogenicznej. Program pomiarowy realizowany w punktach 

diagnostycznych obejmuje pełen zakres wskaźników określony w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych 

części wód powierzchniowych i podziemnych [14]. Zakres badań obejmuje: elementy biologiczne 

(fitoplankton lub fitobentos, makrobezkręgowce bentosowe i makrofity), elementy fizykochemiczne, 

specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oraz substancje priorytetowe. Natomiast 

monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone do zagrożonych 

niespełnieniem do 2015 roku celów środowiskowych określonych w Ramowej Dyrektywie Wodnej 

[1] oraz śledzenie zmian stanu wód, wynikających z podjętych programów działań naprawczych.  

W ppk monitoringu operacyjnego prowadzone są badania w obligatoryjnym zakresie wskaźników 

[14], obejmującym reprezentatywne dla danego typu rzeki elementy biologiczne, podstawowe 



 

 

 

8 

wskaźniki fizykochemiczne charakteryzujące: stan fizyczny, warunki tlenowe, zanieczyszczenia 

organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne oraz wskaźniki mikrobiologiczne. 

Klasyfikacja stanu wód w punktach monitoringu operacyjnego sporządzana jest na podstawie 

ograniczonej liczby wskaźników i ukierunkowana jest na presję, oddziałującą na daną część wód.  

 

Tab. 3.1. Zestawienie ppk monitoringu jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu stalowowolskiego  

w 2009 roku  

L.p. 
Kod 

jcwp 

Nazwa 

jcwp 
Nazwa ppk 

Km 

rzeki 
Program badań 

1. PLRW20002122999 
San od Wisłoka 

do ujścia 
San-Wrzawy 4,0 

MDRW, MORW, 

MOEURW, MORYRW 

2. PLRW20001722929 Barcówka 
Barcówka-

Stalowa Wola 
0,1 MORW, MOEURW 

3. PLRW20001722969 Łukawica 
Łukawica-Kępa 

Rzeczycka 
3,5 

MDRW, MORW, 

MOEURW  

Objaśnienia skrótów:  

MDRW – monitoring diagnostyczny,  

MORW – monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych,  

MOEURW – monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych (ocena stopnia 

eutrofizacji ze źródeł komunalnych),  

MORYRW – monitoring operacyjny w celowych punktach pomiarowo-kontrolnych na wodach wyznaczonych 

do bytowania ryb w warunkach naturalnych.  
 

W tab. 3.1 zestawione zostały dane dotyczące punktów pomiarowo-kontrolnych, 

zlokalizowanych na terenie powiatu stalowowolskiego, w których, w 2009 roku prowadzono badania 

monitoringowe wód powierzchniowych. W tabeli przedstawiono także informacje o rodzaju 

monitoringu realizowanego w danym punkcie.  

 

3.1. Ocena stanu wód powierzchniowych według Ramowej Dyrektywy  

Wodnej  

 

Na ocenę stanu wód powierzchniowych składa się stan ekologiczny, ustalany na podstawie:  

- elementów biologicznych (charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów 

organizmów),  

- elementów fizykochemicznych (wspierających element biologiczny) charakteryzujących stan 

fizyczny wody, warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie oraz 

zanieczyszczenia biogenne,  

- specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych,  

- elementów hydromorfologicznych (charakteryzujących cechy środowiska, które wpływają na 

warunki bytowania organizmów żywych)  

oraz stan chemiczny, ustalany na podstawie substancji priorytetowych oraz wskaźników innych 

substancji zanieczyszczających – wg KOM (2006/0129/COD).  



 

 

 

9 

Oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie wyniku 

klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód wyznaczany jest przez gorszy  

z tych stanów.  

Stan ekologiczny części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez nadanie im jednej  

z pięciu klas jakości: I klasa – stan bardzo dobry, II klasa – stan dobry, III klasa – stan umiarkowany, 

IV klasa – stan słaby, V klasa – stan zły. Stan chemiczny ocenia się jako dobry lub poniżej dobrego.  

Metodyka oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego zawarta jest  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych [12]. Podstawowe znaczenie w ocenie stanu wód 

mają wskaźniki biologiczne, które są nowym elementem w systemie ocen.  

W latach 2007-2010 trwa proces wdrażania nowych metod biologicznych i sposobu oceny elementów 

biologicznych. W odróżnieniu od stosowanej w latach poprzednich metodyki oceny jakości wód 

powierzchniowych, obecnie nie podlegają klasyfikacji wskaźniki mikrobiologiczne.  

Na podstawie wyników badań, uzyskanych w 2009 roku, sporządzona została klasyfikacja 

stanu ekologicznego i stanu chemicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód 

powierzchniowych na terenie powiatu stalowowolskiego (tab. 3.2). Klasyfikację stanu wód 

przygotowano z pominięciem elementów hydromorfologicznych ze względu na brak danych do ich 

oceny (metodyki w opracowaniu). W klasyfikacji uwzględnione zostały dostępne wyniki monitoringu 

w zakresie elementów biologicznych. Z uwagi na kontynuowane prace nad wyznaczeniem warunków 

referencyjnych, uzupełnieniem granic klas dla poszczególnych stanów w każdej kategorii wód, 

prezentowana w niniejszym opracowaniu klasyfikacja stanu ekologicznego wód rzecznych może ulec 

zmianie.  

Klasyfikacja stanu ekologicznego wód, na podstawie oceny elementów biologicznych  

i fizykochemicznych, wykazała w punkcie pomiarowo-kontrolnym San-Wrzawy stan ZŁY. Stan 

chemiczny wód został sklasyfikowany jako DOBRY.  

W punkach: Łukawica-Kępa Rzeczycka i Barcówka-Stalowa Wola, przeprowadzona 

klasyfikacja stanu ekologicznego wód wykazała stan UMIARKOWANY. Stan chemiczny wód został 

oceniony jako DOBRY. We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych, elementy fizykochemiczne 

(wspierające element biologiczny) zostały ocenione poniżej stanu dobrego.  

W przypadku Sanu elementem decydującym o wyniku klasyfikacji był wskaźnik z grupy 

charakteryzującej stan fizyczny: zawiesina ogólna oraz wskaźnik z grupy zanieczyszczeń 

organicznych: ChZT-Cr (chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową). 

Natomiast w przypadku Łukawicy o klasyfikacji zadecydowały wskaźniki z grupy zanieczyszczeń 

organicznych: ChZT-Cr, ChZT-Mn (chemiczne zapotrzebowanie tlenu-oznaczane metodą 

nadmanganianową, tzw. utlenialność) oraz ogólny węgiel organiczny. Dla Barcówki elementem 

decydującym o klasyfikacji były wskaźniki z grupy zanieczyszczeń organicznych: ChZT-Mn i ogólny 
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węgiel organiczny, a także wskaźniki z grupy zanieczyszczeń biogennych: azot amonowy i azot 

Kjeldahla.  

W tab. 3.2 została przedstawiona klasyfikacja grup wskaźników jakości wód, stosowanych do 

oceny stanu ekologicznego, w ppk objętych kontrolą w 2009 roku.  

 

Tab. 3.2. Klasyfikacja wód rzecznych w punktach pomiarowo-kontrolnych wg grup wskaźników  

jakości stosowanych do oceny stanu ekologicznego  

Nazwa ppk 
Km biegu 

rzeki 

Wskaźniki jakości wód 

charakteryzujące: 

Klasyfikacja stanu w grupie 

wskaźników 

San-

Wrzawy 
4,0 

elementy biologiczne zły (klasa V) 

stan fizyczny poniżej dobrego 

p
o

n
iżej  

d
o

b
reg

o
 

warunki tlenowe i 

zanieczyszczenia organiczne 
poniżej dobrego 

zasolenie I 

zakwaszenie I 

zanieczyszczenia biogenne II 

specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne 
dobry  

Łukawica-

Kępa 

Rzeczycka 

3,5 

elementy biologiczne umiarkowany (klasa III) 

stan fizyczny I 

p
o

n
iżej  

d
o

b
reg

o
 

warunki tlenowe i 

zanieczyszczenia organiczne 
poniżej dobrego 

zasolenie I 

zakwaszenie I 

zanieczyszczenia biogenne II 

specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne 
dobry  

Barcówka-

Stalowa 

Wola 

0,1 

elementy biologiczne umiarkowany (klasa III) 

stan fizyczny I 

p
o

n
iżej  

d
o

b
reg

o
 

warunki tlenowe i 

zanieczyszczenia organiczne 
poniżej dobrego 

zasolenie I 

zakwaszenie I 

zanieczyszczenia biogenne poniżej dobrego 

specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne 
dobry  

Klasyfikacja stanu ekologicznego i chemicznego wód, w punktach pomiarowo-kontrolnych 

zamykających jednolite części wód powierzchniowych, pozwala na dokonanie oceny stanu  

w jednolitych częściach wód powierzchniowych.  

Punkty pomiarowo-kontrolne, zlokalizowane na terenie powiatu stalowowolskiego, spełniają 

kryterium lokalizacji na zamknięciu jcwp.  

Ppk San-Wrzawy jest punktem zamykającym dla jcwp o kodzie PLRW20002122999  

i nazwie: San od Wisłoka do ujścia. Ocena stanu jcwp San od Wisłoka do ujścia, wykonana na 

podstawie porównania klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego w ppk San-Wrzawy, wykazała 

ZŁY stan wód, ze względu na stwierdzony ZŁY stan ekologiczny.  

Ppk Łukawica-Kępa Rzeczycka jest punktem zamykającym dla jcwp o kodzie 

PLRW20001722969 i nazwie: Łukawica. Ocena stanu tej jcwp, wykonana na podstawie porównania 
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klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego w ppk Łukawica-Kępa Rzeczycka, wykazała ZŁY 

stan wód, ze względu na stwierdzony UMIARKOWANY stan ekologiczny.  

Ppk Barcówka-Stalowa Wola jest punktem zamykającym dla jcwp o kodzie 

PLRW20001722929 i nazwie: Barcówka. Ocena stanu tej jcwp, wykonana na podstawie porównania 

klasyfikacji stanu ekologicznego i chemicznego w ppk Barcówka-Stalowa Wola, wykazała ZŁY stan 

wód, ze względu na stwierdzony UMIARKOWANY stan ekologiczny.  

 

 

Ryc. 3.1. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych  

w województwie podkarpackim, w 2009 r. [19]  
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Ryc. 3.2. Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych  

w województwie podkarpackim, w 2009 r. [19]  

Na rycinach 3.1 i 3.2 przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego  

i stanu chemicznego jednolitych części wód rzecznych, badanych w 2009 roku na terenie 

województwa podkarpackiego.  

Ocena stanu wód województwa podkarpackiego za 2009 rok, wykonana dla jednolitych część 

wód powierzchniowych, oraz wyniki badań wskaźników biologicznych, fizykochemicznych  

i chemicznych w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód 

powierzchniowych, zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  
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18 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku [7], zostały 

zamieszczone na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54/2/informacje_o_srodowisku.html  

 

3.2. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych  

 

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb 

łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych, określone zostały w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 4 października 2002 roku [4]. Rozporządzenie to ma na celu potrzebę ochrony 

populacji ryb przed szkodliwymi skutkami zanieczyszczenia wody i definiuje wymagania, jakim 

powinny odpowiadać wody wyznaczone dla ryb łososiowatych oraz karpiowatych, a także określa 

sposoby prowadzenia badań i oceny jakości wód. Wody dla ryb łososiowatych oznaczają wody, które 

stanowią lub mogą stanowić środowisko życia ryb należących do gatunków takich jak: łosoś, pstrąg, 

lipień oraz ryb z rodziny Coregonidae (siejowate, głąbielowate). Wody dla ryb karpiowatych to takie 

wody, które stanowią lub mogą stanowić środowisko życia populacji ryb należących do rodziny 

karpiowatych lub innych gatunków, takich jak: szczupak, okoń oraz węgorz.  

Zgodnie z wykazem, opracowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Krakowie [3], rzeki z terenu powiatu stalowowolskiego zaliczone są do wód karpiowatych.  

Woda, która stanowi lub może stanowić naturalne środowisko życia ryb łososiowatych  

i karpiowatych, powinna spełniać określone wymagania co do temperatury, odczynu, zawartości tlenu 

rozpuszczonego, pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), azotu amonowego, 

niejonowego amoniaku, azotynów, fosforu ogólnego PO4, cynku ogólnego i miedzi rozpuszczonej. 

Nie może zawierać związków fenolowych i węglowodorów ropopochodnych w ilościach 

powodujących: pogorszenie smaku ryb, tworzenie widocznej warstwy na powierzchni wody lub 

powłok w łożyskach cieków albo zbiorników wodnych, szkodliwe skutki dla ryb (tab. 3.3).  

Woda spełnia wymagania określone dla środowiska naturalnego bytowania ryb, jeśli:  

- w 95% próbek zostały spełnione wymagania dotyczące tej wody w zakresie wartości pH, BZT5, 

niejonowego amoniaku, azotu amonowego, azotynów, fosforu ogólnego PO4, cynku ogólnego  

i miedzi rozpuszczonej; jeśli próbki pobierane były z częstotliwością mniejszą niż raz w miesiącu, 

wówczas wymagania dotyczące wymienionych wskaźników muszą być spełnione w każdej 

próbce,  

- wymagania dotyczące temperatury były spełniane w okresach stanowiących łącznie co najmniej 

98% czasu,  

- w 50% próbek zostały spełnione wymagania w zakresie tlenu rozpuszczonego,  

- zostało spełnione wymaganie dotyczące średniorocznej wartości zawiesiny ogólnej. 

 

 

http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54/2/informacje_o_srodowisku.html
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Tab.3.3. Wymagania dotyczące wód śródlądowych będących środowiskiem życia ryb [4]  

Lp. Nazwa wskaźnika 
Wartości dopuszczalne dla wód będących środowiskiem życia ryb: 

łososiowatych karpiowatych 

1.  Temperatura 21,5
 o 

C 28
 o 

C 

2.  Tlen rozpuszczony 
50%  9 mg O2/l 

100%  7 mg O2/l 

50%  8 mg O2/l 

100%  5 mg O2/l 

3.  Odczyn od 6 do 9 pH 

4.  Zawiesina ogólna wartość średnioroczna nie większa niż 25 mg/l 

5.  BZT5  3 mg O2/l  6 mg O2/l 

6.  Fosfor ogólny  0,2 mg PO4/l  0,4 mg PO4 /l 

7.  Azotyny  0,01 mgNO2/l  0,03 mgNO2/l 

8.  Związki fenolowe  
stężenie mniejsze od stężenia, które może pogorszyć smak ryb  

2 mg C6H5OH/l 

9.  Węglowodory ropopochodne 

nie mogą być obecne w ilościach powodujących pogorszenie smaku ryb, tworzenie 

widocznej warstwy na powierzchni wody lub powłok w łożyskach cieków 

i szkodliwe skutki dla ryb 

3 mg/l 

10.  Niejonowy amoniak  0,025 mg/l  0,025 mg/l 

11.  Azot amonowy  0,78 mgN-NH4/l  0,78 mgN-NH4/l 

12.  Cynk ogólny  0,3 mg Zn/l*  1 mg Zn/l* 
13.  Miedź rozpuszczona  0,04 mg Cu/l*  0,04 mg Cu/l* 

* wartości odpowiadają twardości wody 100 mg/l CaCO3 

W 2009 roku, na terenie powiatu stalowowolskiego, badania przydatności wód do bytowania 

ryb w warunkach naturalnych wykonano na ujściowym odcinku rzeki San, w punkcie pomiarowo-

kontrolnym San-Wrzawy (fot. 3.3).  

 

Fot. 3.3. Ppk San-Wrzawy (źródło: archiwum WIOŚ Rzeszów)  

Na podstawie wykonanych badań ustalono, że w ppk San-Wrzawy (4,0 km biegu rzeki) nie 

zostały dotrzymane ustalone przepisami normy jakości, wymagane dla prawidłowego rozwoju ryb 
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karpiowatych. Wskaźnikami, które nie spełniały ustalonych wymagań były azotyny i fosfor ogólny 

PO4 oraz zawiesina ogólna.  

W latach 2007-2008, oprócz rzeki San, badaniami w zakresie przydatności wód do bytowania 

ryb w warunkach naturalnych zostały objęte następujące cieki:  

- Łukawica w ppk Kępa Rzeczycka (km 3,5),  

- Jodłówka w ppk Wola Rzeczycka (km 1,0),  

- Bukowa w ppk Chłopska Wola (km 1,2).  

Również w przypadku tych rzek nie zostały dotrzymane normy jakości, wymagane dla 

prawidłowego rozwoju ryb karpiowatych, i oceniono je jako nieprzydatne do bytowania ryb  

w warunkach naturalnych. W przypadku Łukawicy i Bukowej przekroczone zostały wartości 

normatywne określone dla azotynów i fosforu ogólnego PO4. W przypadku Jodłówki przekroczenie 

dopuszczalnych warunków miało miejsce w zakresie zawartości: tlenu rozpuszczonego, azotu 

amonowego, azotynów i fosforu ogólnego PO4.  

Cieki objęte badaniami, ujęte są w wykazach wód przeznaczonych do bytowania ryb 

łososiowatych i karpiowatych, opracowanych dla regionu Górnej Wisły przez Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Krakowie [3].  

W tab. 3.4 zestawiono wyniki oceny przydatności wód do bytowania ryb w warunkach 

naturalnych z lat 2007-2009.  

 

Tab. 3.4. Ocena przydatności wód powierzchniowych na terenie powiatu stalowowolskiego do bytowania ryb  

w warunkach naturalnych według badań wykonanych w latach 2007-2009  

Lp 
Kod  

jednolitej części wód 

powierzchniowych 

Nazwa jednolitej 

części wód 

powierzchniowych 

Punkt pomiarowo-

kontrolny  
Rok 

badań 

Przydatność wód 

do bytowania 

ryb 

Wskaźniki 

decydujące  

o ocenie 

przydatności 

wód 
nazwa 

km 

rzeki 

wg 

wykazu 

RZGW 

wg 

badań 

WIOŚ 

2. PLRW20002122999 
San od Wisłoka do 

ujścia 

San-

Wrzawy 
4,0 2009 karp. non 

azotyny, 

fosfor ogólny,  

zawiesina 

ogólna 

3. PLRW20001722969 Łukawica 
Kępa 

Rzeczycka 
3,5 2008 karp. non 

azotyny, 

fosfor ogólny 

4. PLRW20001722989 Jodłówka 
Wola 

Rzeczycka 
1,0 2008 karp. non 

azotyny, 

fosfor ogólny, 

tlen 

rozpuszczony, 

azot amonowy 

5. PLRW20001922949 
Bukowa od 

Rakowej do ujścia 

Chłopska 

Wola 
1,2 2007 karp. non 

azotyny, 

fosfor ogólny 

Objaśnienia skrótów:  

karp. – wody przeznaczone do bytowania ryb karpiowatych,  

non – wody nie spełniają wymagań określonych dla bytowania ryb w warunkach naturalnych  
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3.3. Ocena eutrofizacji wód  

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 47 ust. 6 ustawy – Prawo wodne [17] WIOŚ  

w Rzeszowie dokonał oceny stopnia eutrofizacji komunalnej wód powierzchniowych w województwie 

podkarpackim za lata 2007-2009.  

Ocena eutrofizacji została wykonana w oparciu o wyniki monitoringu z lat 2007-2009,  

w różnych ujęciach – dla pojedynczych ppk i dla jcwp. Do oceny (zgodnie z wytycznymi GIOŚ) 

zostały wykorzystane wyniki uzyskane dla elementów biologicznych (w zależności od typu rzeki 

odpowiednio: chlorofil „a”, fitobentos) i fizykochemicznych (wybrane wskaźniki charakteryzujące 

warunki biogenne oraz warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne: pięciodobowe biochemiczne 

zapotrzebowanie tlenu, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, 

azot ogólny, fosfor ogólny oraz fosforany). W przypadku braku wyników badań elementów 

biologicznych, ocena eutrofizacji została przeprowadzona na podstawie elementów 

fizykochemicznych.  

Przy wykonywaniu oceny dla ppk pod uwagę brano wyniki jedynie z punktów pomiarowo-

kontrolnych, dla których spełnione było kryterium minimalnej ilości czterech pomiarów w zakresie 

wymienionych wskaźników, w przynajmniej jednym z lat objętych oceną. Wyniki uzyskane dla 

danego wskaźnika w latach 2007-2009 traktowane były jako całościowy zbiór danych. Przy 

wykonywaniu oceny dla jednolitych części wód, wyniki uzyskane dla danego wskaźnika 

fizykochemicznego we wszystkich ppk leżących w obrębie tej jcwp były traktowane jako całościowy 

zbiór danych. W przypadku elementów biologicznych do oceny eutrofizacji przyjmowano wynik 

uzyskany dla ppk znajdującego się na zamknięciu tej jednolitej części wód, lub najbliżej zamknięcia. 

W przypadku dostępności danych biologicznych dla kilku ppk znajdujących się w ocenianej jednolitej 

części wód, pod uwagę brane były dane najnowsze, niezależnie od lokalizacji ppk, z którego 

pochodzą.  

Ocenę wykonano na podstawie zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych [12].  

Jako wartość graniczną (dla poszczególnych wskaźników), powyżej której występuje 

eutrofizacja, przyjęto stężenie właściwe dla dobrego stanu wód (II klasa) [12]. Dla fosforanów za 

wartość graniczną przyjęto 0,31 mg PO4/l.  

Punkt pomiarowo-kontrolny lub jednolita część wód zostały uznawane za eutroficzne, 

jeśli chociaż jeden z ocenianych wskaźników wykazał eutrofizację.  

Ocenie stopnia eutrofizacji komunalnej wód podlegały następujące rzeki z terenu powiatu 

stalowowolskiego:  

- San w ppk San-Wrzawy,  



 

 

 

17 

- Barcówka w ppk Barcówka-Stalowa Wola,  

- Bukowa w w ppk Bukowa-Chłopska Wola,  

- Łukawica w ppk Łukawica-Kępa Rzeczycka,  

- Jodłówka w ppk Jodłówka-Wola Rzeczycka.  

Na podstawie analizy wartości wymaganych do oceny wskaźników, stwierdzono, że  

w ppk San-Wrzawy nie występuje zjawisko eutrofizacji, wywołane oddziaływaniem źródeł 

komunalnych. W pozostałych badanych przekrojach rzek występuje eutrofizacja, ze względu na 

przekroczenia wartości granicznych, które miały miejsce w przypadku tylko elementów 

fizykochemicznych:  

- ppk: Jodłówka-Wola Rzeczycka (ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla)  

lub łącznie elementów biologicznych i fizykochemicznych:  

- ppk: Barcówka-Stalowa Wola (fitobentos, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot 

Kjeldahla),  

- ppk: Bukowa-Chłopska Wola i ppk: Łukawica-Kępa Rzeczycka (fitobentos, ogólny węgiel 

organiczny).  

W przypadku jednolitych części wód ocena przedstawia się następująco:  

- jcwp o kodzie PLRW20002122999 i nazwie: San od Wisłoka do ujścia – nie występuje 

eutrofizacja,  

- jcwp o kodzie PLRW20001722929 i nazwie: Barcówka – występuje eutrofizacja ze względu na 

elementy biologiczne (fitobentos) i fizykochemiczne (ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, 

azot Kjeldahla),  

- jcwp o kodzie PLRW20001922949 i nazwie: Bukowa od Rakowej do ujścia – występuje 

eutrofizacja ze względu na elementy biologiczne (fitobentos) i fizykochemiczne (ogólny węgiel 

organiczny),  

- jcwp o kodzie PLRW20001722969 i nazwie: Łukawica – występuje eutrofizacja ze względu na 

elementy biologiczne (fitobentos) i fizykochemiczne (ogólny węgiel organiczny),  

- jcwp o kodzie PLRW20001722989 i nazwie: Jodłówka – występuje eutrofizacja ze względu na 

elementy fizykochemiczne (ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla).  

Eutrofizację komunalną jcwp o kodzie PLRW20002122999 (San od Wisłoka do ujścia) 

oceniono na podstawie wyników z następujących punktów pomiarowo-kontrolnych:  

- San-Stare Miasto,  

- San-Ulanów,  

- San-Wrzawy.  

Dla oceny eutrofizacji komunalnej jcwp o kodzie PLRW20001922949 (Bukowa od Rakowej 

do ujścia) wykorzystano wyniki z punktów pomiarowo-kontrolnych:  

- Bukowa-Momoty Górne (ppk na terenie województwa lubelskiego),  
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- Bukowa-Chłopska Wola.  

W przypadku pozostałych jcwp (PLRW20001722969: Łukawica i PLRW20001722989: 

Jodłówka), do oceny eutrofizacji posłużyły wyniki z pojedynczych ppk, tj.: Łukawica-Kępa 

Rzeczycka i Jodłówka-Wola Rzeczycka.  

 

4. Monitoring powietrza atmosferycznego  

 

Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika z art. 

88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska [16].  

Na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 cytowanej ustawy, do prowadzenia badań jakości 

powietrza atmosferycznego i wykonywania rocznych ocen zobowiązany jest wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska.  

Celem funkcjonowania monitoringu jakości powietrza jest uzyskiwanie informacji  

i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz wykonywanie analiz i ocen 

w zakresie przestrzegania standardów jakości powietrza. Oceny jakości powietrza wykonuje się 

zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dokonywania oceny poziomów 

substancji w powietrzu [13].  

Od 2002 roku w oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza Podkarpacki Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie 

podkarpackim. Obszarem podlegającym ocenie jest strefa. Liczbę oraz obszar stref w poszczególnych 

województwach określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie 

stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza [10]. Wyniki oceny poziomu substancji  

w strefach stanowią dla marszałka województwa podstawę określenia naprawczych Programów 

Ochrony Powietrza dla stref, w których przekroczone zostały standardy jakości.  

W zakresie zanieczyszczeń: dwutlenku siarki (SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenków azotu 

(NOx), tlenku węgla (CO), benzenu, pyłu zawieszonego o średnicy ziaren poniżej 10 μm (PM10), 

metali (ołów, arsen, kadm, nikiel) i benzo(a)pirenu województwo podkarpackie podzielone zostało na 

dziewięć stref. Strefę stanowi powiat lub kilka powiatów o podobnych warunkach demograficznych, 

emisji zanieczyszczeń, jakości powietrza na ich obszarze. Powiat stalowowolski włączony został do 

strefy tarnobrzesko-leżajskiej. Ze względu na ozon strefę stanowi powierzchnia całego 

województwa.  

Podział województwa podkarpackiego na dziewięć stref przedstawiono na ryc. 4.1.  
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Ryc. 4.1. Podział województwa podkarpackiego na strefy ze względu na  

SO2, NO2, NOx, CO, benzen, pył PM10, metale i benzo(a)piren [21]  

 
 

4.1. Roczna ocena jakości powietrza za rok 2009 [21]  

 

System monitoringu powietrza w województwie podkarpackim oparty jest na pomiarach 

stężeń zanieczyszczeń w powietrzu (tzw. imisji) na stacjach pracujących w ramach wojewódzkiej sieci 

pomiarowej.  

Przy sporządzaniu oceny jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego za rok 

2009 wykorzystano wyniki pomiarów z 26 stacji i stanowisk pomiarowych włączonych do 

wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza, działających w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Stacje te nadzorowane były przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie i Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie. Jednostkowe wyniki 

stężeń zanieczyszczeń ze stacji automatycznych i manualnych, zlokalizowanych na obszarze 

województwa udostępniane są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie: www.wios.rzeszow.pl  

http://www.wios.rzeszow.pl/
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W ocenie rocznej dla województwa, dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów 

określonych w celu ochrony zdrowia, uwzględniane są następujące substancje: dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony PM10 oraz zanieczyszczenia zawarte  

w pyle PM10: ołów, kadm, nikiel, arsen, benzo(a)piren.  

Do zanieczyszczeń, które uwzględniane są w ocenie rocznej sporządzanej pod kątem 

spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, należą: dwutlenek siarki, tlenki azotu  

(w przeliczeniu na dwutlenek azotu) i ozon.  

Podstawę klasyfikacji stref w oparciu o wyniki rocznej oceny jakości powietrza za rok 2009 

stanowiły:  

- w przypadku dwutlenku siarki, tlenków azotu, ołowiu, pyłu zawieszonego PM10 i tlenku węgla – 

dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych 

ustalonych dla stężeń 1-godzinnych i dobowych, rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 

poziomów niektórych substancji w powietrzu [9] określa dozwoloną liczbę przekroczeń 

ustalonych norm),  

- w przypadku dwutlenku azotu i benzenu – dopuszczalny poziom substancji w powietrzu 

powiększony o margines tolerancji (dozwolone przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

odnoszą się także do jego wartości powiększonej o margines tolerancji),  

- w przypadku arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu i ozonu – poziom docelowy.  

Wnioski z oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2009 są 

następujące:  

1. Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań w 2009 roku: dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały na terenie województwa niskie 

wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości 

kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę roślin. 

Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu województwa podkarpackiego pod 

względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A.  

2. Dla ozonu, według kryterium ochrony zdrowia, na obszarze województwa nie został osiągnięty 

poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia tego celu upływa w 2020 roku. W ramach 

wojewódzkiego programu ochrony środowiska należy podjąć uzasadnione ekonomicznie 

działania techniczne i technologiczne, aby od 2020 roku cel długoterminowy dla ozonu został 

dotrzymany.  

3. Badania powietrza atmosferycznego wykonane w 2009 roku wskazują, że pomimo podjęcia  

w ostatnich latach wielu zmian technologicznych i działań ochronnych w energetyce, przemyśle, 

gospodarce komunalnej i transporcie, nadal dużym problemem jest pył zawieszony PM10 

mierzony w kryterium ochrony zdrowia. Do obszarów, dla których we wcześniejszych latach 
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stwierdzono potrzebę podjęcia działań naprawczych, w 2009 roku doszły tereny nowe  

z przekroczonymi standardami pyłu PM10. Przekroczenia standardów imisyjnych określonych 

dla pyłu PM10 były podstawą do zakwalifikowania, w ocenie za rok 2009, stref: miasto 

Rzeszów, miasto Przemyśl, jasielskiej, tarnobrzesko-leżajskiej i jarosławsko-lubaczowskiej, 

mielecko-dębickiej i krośnieńsko-sanockiej do klasy C. Podstawowe działania wynikające z tej 

klasyfikacji, to:  

- opracowanie dla stref: tarnobrzesko-leżajskiej, jarosławsko-lubaczowskiej, mielecko-dębickiej  

i krośnieńsko-sanockiej naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM10,  

- uaktualnienie naprawczego Programu Ochrony Powietrza dla Przemyśla, w zakresie terminów 

przewidzianych do realizacji inwestycji, zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2008/50/WE  

z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy [2],  

- wdrażanie, opracowanych w 2009 roku dla miasta Rzeszów oraz strefy jasielskiej, 

naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM10,  

- monitorowanie w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia 

powietrza pyłem PM10 na obszarach objętych naprawczymi Programami Ochrony Powietrza, 

w aspekcie efektów przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza.  

4. Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na 

obszarze całego województwa.  

5. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość 

docelową we wszystkich punktach pomiarowych, co było podstawą dla zaliczenia stref: miasto 

Rzeszów, miasto Przemyśl, jasielskiej, tarnobrzesko-leżajskiej, mielecko-dębickiej, jarosławsko-

lubaczowskiej i krośnieńsko-sanockiej do klasy C. Ponieważ dla benzo(a)pirenu ustalona została 

bardzo niska wartość docelowa, istnieje również ryzyko niedotrzymania tej wartości w strefach 

przemysko-bieszczadzkiej i rzeszowsko-łańcuckiej. Z uwagi na to działaniami na rzecz obniżenia 

emisji benzo(a)pirenu do powietrza należałoby objąć obszar całego województwa. Działania 

wynikające z tej klasyfikacji, to:  

- obowiązek opracowania dla miasta Rzeszów, miasta Przemyśl oraz stref: jasielskiej, 

tarnobrzesko-leżajskiej, mielecko-dębickiej, jarosławsko-lubaczowskiej i krośnieńsko-

sanockiej naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie benzo(a)pirenu,  

- monitorowanie, w kolejnych latach, przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia 

powietrza benzo(a)pirenem na obszarach objętych naprawczymi Programami Ochrony 

Powietrza, w aspekcie efektów przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości 

powietrza.  
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Na ryc. 4.2-4.3 przedstawiono rozkład średniorocznych stężeń pyłu zawieszonego PM10, 

dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu, w 2009 roku na obszarze województwa 

podkarpackiego.  

PYŁ PM10  

 

Ryc. 4.2. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na obszarze  

województwa podkarpackiego w 2009 r.  

 

                               DWUTLENEK SIARKI              DWUTLENEK AZOTU  

       

Ryc. 4.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na obszarze  

województwa podkarpackiego w 2009 r.  
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4.2. Jakość powietrza w strefie tarnobrzesko-leżajskiej [21]  

 

Dla powiatu stalowowolskiego, monitoring jakości powietrza prowadzony jest na stacji 

pomiarowej w Nisku przy ulicy Szklarniowej, nadzorowanej przez WIOŚ w Rzeszowie.  

Na stacji wykonywane są pomiary stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu, pyłu 

zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu, arsenu, kadmu, niklu oraz ołowiu.  

Jakość powietrza w powiecie stalowowolskim, monitorowana była w 2009 roku, także na 

stacji zlokalizowanej w Stalowej Woli przy ulicy Niezłomnych, gdzie prowadzone były pomiary 

stężeń dwutlenku siarki oraz dwutlenku azotu.  

 

Tab. 4.1. Dopuszczalne poziomy dla substancji badanych w powietrzu w strefie tarnobrzesko-leżajskiej oraz 

marginesy tolerancji określone dla 2009 r. [9]  

Nazwa  

substancji  

Okres uśredniania  

wyników  

Dopuszczalny 

poziom substancji  

w powietrzu  

(μg/m
3

)  

Margines  

tolerancji  

w  
2009 r.  

(μg/m
3

)  

Dopuszczalny 

poziom substancji 

 powiększony  
o margines 

 tolerancji  

za 2009 r.  

(μg/m
3

)  

Dopusz 

czalna 

częstość 

przekra 

czania 

dopusz 

czalnego 

poziomu  

w roku  

Benzen  rok kalendarzowy  
5

1/

 
1  

6
1/

 
-  

Dwutlenek  

azotu  

jedna godzina  
200

1/

 
10  

210
1/

 
18 razy  

rok kalendarzowy  
40

1/

 
2  

42
1/

 
-  

Dwutlenek  

siarki  

jedna godzina  
350

1/

 
0  

350
1/

 
24 razy  

24 godziny  
125

1/

 
0  

125
1/

 
3 razy  

rok kalendarzowy  
i pora zimowa (okres od 01.X do 31.III)  

20
2/

 
0  

20
2/

 
-  

Ołów  rok kalendarzowy  
0,5

1/

 
0  

0,5
1/

 
-  

Pył PM 10  24 godziny  
50

1/

 
0  

50
1/

 
35 razy  

rok kalendarzowy  
40

1/

 
0  

40
1/

 
-  

1/ 
poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi  

2/ 
poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 

 

Tab. 4.2. Poziomy docelowe dla stężeń niektórych substancji w powietrzu [9]  

Substancja 
Okres uśredniania wyników 

pomiarów 

Docelowy poziom substancji  

w powietrzu 

Arsen rok kalendarzowy 6 ng/m3 1/

 

Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3 1/

 

Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3 1/

 

Nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m3 1/

 

Ozon 

8-godzin 120 µg/m3 1/

 

Okres wegetacyjny 

(1V-31VII) 18000 µg/m3 h
2/

 

1/ 
poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi  

2/ 
poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 

 



 

 

 

24 

Zestawienie średniorocznych stężeń zanieczyszczeń, uzyskanych w punktach pomiarowych 

zlokalizowanych w Nisku oraz Stalowej Woli, przedstawiono w tabeli 4.3.  

 

Tab. 4.3. Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń powietrza w 2009 roku dla stacji w Nisku  

i Stalowej Woli  

Zanieczyszczenie 
WIOŚ-Rzeszów: 

Nisko ul. Szklarniowa 

WSSE-Rzeszów: 

Stalowa Wola ul. Niezłomnych 

Dwutlenek siarki 10,1 g/m
3
 2,2 g/m

3
 

Dwutlenek azotu 20,1 g/m
3
 23,3 g/m

3
 

Benzen 2,4 g/m
3
 - 

Pył zawieszony PM10 39,3 g/m
3
 - 

Benzo(a)piren 4,96 ng/m
3
 - 

Arsen 1,3 ng/m
3
 - 

Kadm  0,9 ng/m
3
 - 

Nikiel  1,8 ng/m
3
 - 

Ołów  0,02 g/m
3
 - 

W 2009 roku klasyfikacji strefy tarnobrzesko-leżajskiej dokonano w oparciu o pomiary stężeń 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10, arsenu, niklu, kadmu, 

ołowiu i benzo(a)pirenu w pyle PM10, a także benzenu.  

Uzyskane wyniki pomiarów zinterpretowano w odniesieniu do standardów jakości powietrza 

określonych w przepisach prawnych ze względu na ochronę zdrowia ludzi [9] (tab. 4.1 i 4.2).  

Dwutlenek siarki  

W 2009 roku na obszarze strefy tarnobrzesko-leżajskiej nie stwierdzono przekroczeń 

dopuszczalnych norm ustalonych dla dwutlenku siarki.  

Na stacji pomiarowej w Stalowej Woli średnioroczne stężenie dwutlenku siarki wyniosło  

2,2 μg/m
3
 (11% normy). Na stacji pomiarowej w Nisku, zlokalizowanej przy ulicy Szklarniowej, 

średnioroczne stężenie dwutlenku siarki wyniosło 10,1 μg/m
3
, co stanowiło 50,5% normy.  

Odnotowano jednorazowe przekroczenie, ustalonej dla tego zanieczyszczenia, normy  

1-godzinnej. Najwyższe stężenie jednogodzinne dwutlenku siarki (rys. 4.4), zanotowane  

w styczniu na stacji pomiarowej w Nisku, wyniosło 356,7 μg/m
3
 (101,9% normy).  

 
Ryc. 4.4. Maksymalne stężenia jednogodzinne SO2 z poszczególnych dni pomiarowych,  

zanotowane w Nisku, w 2009 r.  
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Stężenia dwutlenku siarki zanotowane w sezonie grzewczym były znacznie wyższe niż  

w okresie letnim. Jest to związane ze wzrostem emisji dwutlenku siarki, ze spalania paliw na cele 

grzewcze w sezonie zimowym. Wysokości stężeń średniomiesięcznych dwutlenku siarki w 2009 roku, 

na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w strefie tarnobrzesko-leżajskiej, przedstawiono na 

ryc. 4.5.  

 

Ryc. 4.5. Miesięczne stężenia SO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych  

w strefie tarnobrzesko-leżajskiej, w 2009 r.  

Dwutlenek azotu  

Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla czasów uśredniania: 1 godzina 

i rok kalendarzowy. Dodatkowo dla normy 1-godzinnej dopuszczana jest możliwość przekraczania 

wartości 200 g/m3 z częstością nie większą niż 18 razy w roku.  

W roku 2009 na obszarze strefy tarnobrzesko-leżajskiej nie stwierdzono przekroczeń 

dopuszczalnych norm ustalonych dla dwutlenku azotu w powietrzu atmosferycznym.  

Na stacji zlokalizowanej w Nisku, przy ulicy Szklarniowej, stężenie średnioroczne dwutlenku 

azotu osiągnęło wartość 20,1 g/m3 (50,2% normy ochrony) i było nieco wyższe niż w latach 

poprzednich. Stacja pomiarowa w Stalowej Woli, przy ulicy Niezłomnych , odnotowała stężenie 

średnioroczne dwutlenku azotu na poziomie 23,3 g/m3, co stanowiło 58,2% normy.  
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Ryc. 4.7. Miesięczne stężenia NO2 na stacjach pomiarowych, zlokalizowanych  

w strefie tarnobrzesko-leżajskiej  

 

Znaczny udział w emisji tego zanieczyszczenia stanowi komunikacja, dlatego na 

stanowiskach pomiarowych nie jest notowana tak duża zmienność wysokości stężeń dwutlenku 

azotu w zależności od sezonu, jak w przypadku dwutlenku siarki (ryc. 4.7).  

Nie odnotowano przekroczeń stężeń 1-godzinnych na stacji automatycznej w Nisku. 

Najwyższe stężenia jednogodzinne dwutlenku azotu (ryc. 4.8), zanotowane w lutym, wynosiło 146,3 

g/m
3
 (73,2% normy).  

 

Ryc. 4.8. Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 z poszczególnych dni pomiarowych,  

zanotowane w Nisku w 2009 r.  

Badania monitoringowe prowadzone w latach 2005-2008 na obszarze województwa 

podkarpackiego, wykazują, że stężenia dwutlenku azotu utrzymują się na podobnym poziomie. 

Porównanie wysokości stężeń średniorocznych na stacji w Stalowej Woli i Nisku w latach 2005-2009 

przedstawiono na rycinie 4.9.  
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Ryc. 4.9. Porównanie wysokości stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w latach 2005-2009  

Benzen  

Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy lotnych 

związków organicznych. W roku 2009, w Nisku substancja ta mierzona była metodą pasywną.  

Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem, ze względu na ochronę zdrowia, ocenia się  

w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 5 μg/m
3
.  

Wyniki uzyskane w 2009 roku na stanowisku w Nisku przy ulicy Szklarniowej, wskazują na 

dotrzymanie dopuszczalnego poziomu średniorocznego benzenu w powietrzu. Średnie roczne stężenie 

tej substancji wynosiło 2,4 μg/m
3
 i stanowiło 48% poziomu dopuszczalnego.  

Stężenia benzenu różniły się znacznie w sezonie letnim i zimowym. Stężenia zanotowane  

w miesiącach letnich były znacznie niższe niż w miesiącach zimowych. Zwiększone stężenia benzenu 

w powietrzu, notowane w okresie chłodnym dowodzą, że znaczącym źródłem emisji tego związku do 

atmosfery w strefie tarnobrzesko-leżajskiej jest energetyczne spalanie paliw, zarówno przez punktowe 

źródła branży ciepłowniczej jak i sektor komunalno-bytowy.  

Porównując wyniki pomiarów benzenu z lat 2006-2009 (tab.4.4) zauważyć można,  

że w latach 2006-2008 stężenia benzenu w powietrzu atmosferycznym zmniejszały się, natomiast  

w roku 2009 nastąpił wzrost wartości stężenia średniorocznego w stosunku do lat 2007-2008.  

 

Tab. 4.4. Średnie roczne stężenia benzenu w Nisku w latach 2006-2009  

Substancja 
Rok  

badań  

Nisko- 
Szklarniowa 

benzen 

(μg/m
3
) 

2006 2,6 

2007 1,7 

2008 1,4 

2009 2,4 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

g

2006 2007 2008 2009
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Pył zawieszony PM10  

Pył zawieszony PM10, o średnicy równoważnej ziaren do 10 μm, jest zanieczyszczeniem 

powstającym głównie w procesach spalania paliw w sektorze komunalno-bytowym. Istotnym źródłem 

pyłu są również drogowe ciągi komunikacyjne. Drobny pył posiada zdolność przemieszczania się na 

duże odległości (do kilkuset kilometrów) i przebywania w zawieszeniu do 30 dni. W pyle 

zawieszonym mogą być przenoszone agresywne związki chemiczne, w tym m.in. metale ciężkie  

i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.  

W rocznej ocenie jakości powietrza, klasyfikacja dla pyłu PM10 opiera się na dwóch 

wartościach kryterialnych: stężeniach 24-godzinnych i średnich rocznych. Dodatkowo dla stężeń  

24-godzinnych dozwolona jest możliwość przekraczania poziomu dopuszczalnego z częstością nie 

większą niż 35 razy w roku.  

Pomiary prowadzone w ramach monitoringu jakości powietrza w Polsce dowodzą, że pył 

PM10 jest zanieczyszczeniem, dla którego najczęściej występują przekroczenia poziomów 

dopuszczalnych stężeń. W województwie podkarpackim sytuacja taka miała miejsce w latach 

poprzednich  

w Przemyślu, Rzeszowie i Jaśle, a od 2007 roku także w Nisku.  

W roku 2009 na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie notowane były 

przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniodobowego, ustalonego dla tego zanieczyszczenia.  

W 2009 roku na stanowisku pomiarowym w Nisku, przy ulicy Szklarniowej, stężenie 

średnioroczne pyłu PM10 wyniosło 39,3 μg/m
3
 i stanowiło 98,2% normy (ryc. 4.10).  
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Ryc. 4.10. Stężenia średnioroczne PM10 na stacji pomiarowej w Nisku w latach 2007-2009  

Stężenia 24-godzinne na stacji pomiarowej w Nisku przekroczyły wartość 50 μg/m
3
  

w siedemdziesięciu sześciu dobach pomiarowych (ryc. 4.11).  
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Ryc. 4.11. Liczba przekroczeń średniodobowych pyłu PM10 w strefie  

tarnobrzesko-leżajskiej w latach 2005-2009  

Na zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 wpływa znacznie energetyczne spalanie paliw. 

Wyniki stężeń notowane w sezonie grzewczym są znacznie wyższe niż w okresie ciepłym. Przypadki 

stężeń średniodobowych powyżej 50 g/m
3
 notowane były głównie w sezonie grzewczym (ryc. 4.12).  

 
Ryc. 4.12. Liczba przekroczeń dobowych pyłu PM10 

na stacji pomiarowej w Nisku w poszczególnych miesiącach  2009 r.  

Przekroczenia dobowe pyłu PM10 wystąpiły w roku 2009 głównie przy wiatrach, wiejących  

z południowego-wschodu oraz południowego-zachodu. Występowanie przekroczeń pyłu PM10, przy 

tych kierunkach wiatru, wskazuje na znaczny udział zanieczyszczeń z sektora komunalno-bytowego, 

napływających z obszaru miasta.  

Metale w pyle zawieszonym PM10  

W roku 2009 w strefie tarnobrzesko-leżajskiej analiza pyłu zawieszonego PM10 pod kątem 

zawartości metali ciężkich (arsenu, kadmu, niklu i ołowiu) dla potrzeb oceny rocznej, wykonana 

została na stacji Nisko-Szklarniowa. Dla wymienionych substancji, z wyjątkiem ołowiu, 

wprowadzony został jako kryterium jakości – poziom docelowy, rozumiany jako poziom substancji 
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ustalony w celu unikania dalszego, długoterminowego, szkodliwego oddziaływania na zdrowie 

ludzkie i środowisko. Poziom ten powinien być osiągnięty do 1 stycznia 2013 roku tam, gdzie jest to 

możliwe technicznie i ekonomicznie.  

 

Tab. 4.5. Stężenia metali w pyle PM10 na stacji pomiarowej w  Nisku, w latach 2007-2009  

Substancja Lata 

Nisko-Szklarniowa 

Średnie stężenie 

roczne 

% wartości docelowej 

lub dopuszczalnej
1/

 

Arsen 

2007 1,2 ng/m
3
 20,0 

2008 1,3 ng/m
3
 21,6 

2009 1,3 ng/m
3
 21,6 

Kadm 

2007 1,7 ng/m
3
 34,0 

2008 1,2 ng/m
3
 24,0 

2009 0,9 ng/m
3
 18,0 

Nikiel 

2007 1,7 ng/m
3
 8,5 

2008 1,3 ng/m
3
 6,5 

2009 1,8 ng/m
3
 9,0 

Ołów 

2007 0,04 μg/m
3
 8,0 

2008 0,02 μg/m
3
 4,0 

2009 0,02 μg/m
3
 4,0 

        1/ dotyczy ołowiu  

Badania wykonane w 2009 roku wykazały, że stężenia arsenu, kadmu, niklu i ołowiu  

w pyle PM10, na stacji pomiarowej w Nisku nie przekroczyły ustalonych wartości granicznych  

i utrzymywały się na niskim poziomie.  

Benzo(a)piren w pyle zawieszonym PM10  

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, występujące w środowisku, pochodzą 

głównie ze źródeł antropogenicznych. Powstają jako produkty uboczne w wielu procesach 

chemicznych.  

Do najgroźniejszych wśród wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, ze względu na jego 

rozpowszechnienie w środowisku naturalnym i bardzo silną aktywność rakotwórczą, należy 

benzo(a)piren.  

Poziom zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem, ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 

ocenia się w odniesieniu do poziomu docelowego ustalonego dla roku kalendarzowego na poziomie  

1 ng/m
3
. 

Badania prowadzone w wojewódzkiej sieci monitoringu jakości powietrza wykazały, że 

stężenia benzo(a)pirenu w pyle PM10, przekroczyły w 2009 roku wartość docelową na wszystkich 

stanowiskach pomiarowych w województwie i wynosiły od 3,9 ng/m
3
 do 8,5 ng/m

3
 (ryc. 4.13).  
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Ryc. 4.13. Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu (BaP) na stanowiskach pomiarowych  

w województwie podkarpackim w 2009 r.  

Na stacji pomiarowej w Nisku średnie roczne stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 wynosiło 

4,96 ng/m
3
, czyli 496% wartości odniesienia (tab. 4.6).  

 

Tab. 4.6. Stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 w Nisku w latach 2007-2009  

Substancja Lata 

Nisko-Szklarniowa 

średnie 

stężenie roczne 

% wartości 

docelowej 

Benzo(a)piren  
(ng/m

3
)  

2007 5,6 ng/m
3
 560 

2008 5,4 ng/m
3
 540 

2009 4,96 ng/m
3
 496 

W sezonie grzewczym stężenia benzo(a)pirenu osiągały bardzo wysokie wartości, 

wielokrotnie przekraczające wartość 1 ng/m
3
, ponieważ substancja ta jest emitowana w znacznych 

ilościach do powietrza, w wyniku spalania paliw stałych na cele grzewcze. W sezonie letnim stężenia 

benzo(a)pirenu były niższe, kształtowały się blisko wartości docelowej (ryc. 4.14).  

 

Ryc. 4.14. Przebieg stężeń tygodniowych benzo(a)pirenu w Nisku, w 2009 r.  
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5. Emisja zanieczyszczeń  

 

Informacja o presjach na poszczególne elementy środowiska jest podstawą do efektywnej 

realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, zarówno na poziomie krajowym jak  

i wojewódzkim, i powiatowym. Mając na uwadze konieczność zasilania systemu PMŚ informacjami  

o presjach, na podstawie art. 26 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony 

środowiska [16], włącza się do zasobów informacyjnych PMŚ dane o rodzajach i ilości substancji lub 

energii wprowadzanych do środowiska; w tym do wód i powietrza.  

W opracowaniu przedstawiono dane emisyjne dotyczące emisji ścieków  

i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do środowiska. Dane te pochodzą z Wojewódzkiej Bazy 

Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [22], prowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie.  

 

5.1. Emisja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych płynących  

 

Głównym czynnikiem zanieczyszczającym wody powierzchniowe są ścieki przemysłowe  

i komunalne. Degradację wód rzecznych powodują również zanieczyszczenia obszarowe w postaci 

spływów powierzchniowych z terenu zlewni. Dużym obciążeniem, szczególnie dla małych cieków, są 

ścieki nieoczyszczane, odprowadzane z budynków mieszkalnych i gospodarstw domowych za 

pośrednictwem własnych systemów kanalizacyjnych, a także ścieki z szamb wywożone i zrzucane  

w miejsca przypadkowe (często do rzek lub w ich pobliżu).  

Na terenie powiatu stalowowolskiego ścieki komunalne oczyszczane są w pięciu 

oczyszczalniach mechaniczno-biologicznych (jedna miejska i cztery gminne). Oczyszczalnie te 

eksploatowane są przez:  

- Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli,  

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach,  

- Zakład Usług Komunalnych w Zaklikowie (eksploatuje dwie oczyszczalnie w Zaklikowie i Lipie),  

- Gminny Zakład Komunalny w Pysznicy.  

Ścieki komunalne, po procesie oczyszczania, kierowane są do odbiorników, którymi są rzeki: 

San, Łęg, Sanna, Bukowa, a także ziemia (w przypadku ścieków z oczyszczalni w Lipie).  

Wymienione zakłady gospodarki komunalnej, w 2009 roku wprowadziły do środowiska 

wodnego i ziemi łącznie 3 140 tys. m
3
 ścieków oczyszczonych biologicznie [22].  

W powiecie stalowowolskim przemysł skupiony jest głównie w mieście Stalowa Wola  

i tu zlokalizowane są najważniejsze źródła emisji zanieczyszczeń przemysłowych:  

- największa emisja ścieków przemysłowych ma miejsce w przypadku jednostek wchodzących  

w skład Grupy Kapitałowej Huty „Stalowa Wola” S.A. w Stalowej Woli oraz firm 

zlokalizowanych na terenie Huty „Stalowa Wola” S.A. i Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy 



 

 

 

33 

Ekonomicznej „EURO-PARK WISŁO-SAN”. Odbiornikiem oczyszczonych mechanicznie 

ścieków przemysłowych i sanitarnych jest rzeka San,  

- z kolei elektrownia w Stalowej Woli emituje do Sanu duże ilości wód chłodniczych. Wody 

chłodnicze zaliczane są do grupy ścieków nie wymagających oczyszczania (umownie czystych), 

ponieważ ilości zawartych w nich zanieczyszczeń po procesie produkcyjnym nie są większe od 

ilości zanieczyszczeń w wodach pobranych do celów chłodzenia. Stały dopływ dużych ilości 

podgrzanych wód wpływa jednakże na zmianę naturalnej termiki wód odbiornika, a tym samym 

na stan ekosystemów wodnych. Stąd też odprowadzanie do wód powierzchniowych nadmiernego 

ładunku ciepła traktuje się jako specyficzne zanieczyszczenie.  

Do środowiska wodnego (potok Jelonek) odprowadzane są również wody filtracyjne  

z Miejsca Magazynowania Odpadów Paleniskowych „Jelnia” w Stalowej Woli.  

Elektrownia eksploatuje mechaniczną oczyszczalnię wód deszczowo-przemysłowych. Większość tych 

wód, po oczyszczeniu, zagospodarowywana jest w zakładzie. Sporadycznie zdarza się, aby wody te 

były odprowadzane do środowiska (rzeka Barcówka).  

W 2009 roku emisja ścieków przemysłowych z terenu powiatu stalowowolskiego wynosiła 

4 155 tys. m
3
* (bez wód chłodniczych) [22].  

Łącznie, w 2009 roku wprowadzonych zostało do środowiska 7 295 tys. m
3
 ścieków 

komunalnych i przemysłowych* [22].  

Ścieki te, w zakresie podstawowych parametrów: pięciodobowe biochemiczne 

zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową 

(ChZT-Cr), zawiesiny ogólne, obciążyły rzeki następującymi ładunkami zanieczyszczeń* [22]:  

- BZT5 – 49,92 Mg/rok,  

- ChZT-Cr – 189,06 Mg/rok,  

- zawiesiny ogólne – 65,35 Mg/rok.  

* W bilansie zostały uwzględnione zakłady, których emisja ścieków jest równa lub wyższa od 20 tys. m
3
/rok.  

 

5.2. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego  

 

Zanieczyszczenie powietrza jest istotnym czynnikiem branym pod uwagę w analizie wielu 

zagadnień problemowych w ochronie środowiska. Stopień zanieczyszczenia powietrza związany jest 

głównie z wielkością wprowadzanych do atmosfery strumieni zanieczyszczeń (emisji), powstających 

w wyniku działalności gospodarczej człowieka.  

Przy ocenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza przyjmuje się podział źródeł emisji 

na:  

- emisję punktową – emisję zorganizowaną z procesów energetycznych i technologicznych,  

- emisję powierzchniową – emisję obszarową, np. z terenów zabudowy mieszkaniowej 

ogrzewanych indywidualnie, z wysypisk, z obszarów użytkowanych rolniczo, itp.,  



 

 

 

34 

- emisję liniową – m.in. emisję związaną z ruchem kołowym, ze spalaniem paliw  

w silnikach samochodowych, emisję pyłu w wyniku ścierania nawierzchni ulic.  

Na jakość powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim, w zakresie 

wskaźników normowanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku  

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [9], w przeważającej części wpływa emisja 

pyłów i gazów pochodząca z energetycznego spalania paliw, zarówno z dużych elektrowni  

i elektrociepłowni, jak i z kotłowni miejskich, zakładowych, osiedlowych oraz indywidualnych 

palenisk domowych. Do podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza w powiecie 

stalowowolskim należą: procesy technologiczne w zakładach przemysłowych (szczególnie 

matalurgicznych), elektrociepłownia oraz transport drogowy. Mimo niewielkiej ilości emitowanych 

zanieczyszczeń, bardzo uciążliwa jest emisja z obszarów zabudowy mieszkaniowej, ogrzewanych 

indywidualnie.  

Roczną emisję zanieczyszczeń za rok 2009, z uwzględnieniem zakładów o największej emisji 

na terenie powiatu stalowowolskiego, przedstawiono w tab. 5.1.  

 

Tab. 5.1. Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z punktowych źródeł w 2009 roku [22]  

Lp.  Nazwa zakładu 

Zanieczyszczenie  

w kg/rok w Mg/rok 

SO2 NOx CO Pył CO2 

1. Elektrownia „Stalowa Wola” S.A. 4640945 242638 242638 167851 1232439 

2. ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o.  320 29676 2165 7876 15753 

3. Thoni Alutec Sp. z o.o.  429 1362 721 50252 51 

4. HSW S.A.  - 436 6263 1349 94 

5. HSW Huta Stali Jakościowych S.A. 8614 22416 84846 9065 46455 

6. HSW Zakład Ciągarnia 9059 3895 699 801 1530 

 EMISJA ŁĄCZNIE  4659367 300423 337332 237194 1296322 

Objaśnienia skrótów: SO2 – dwutlenek siarki, NOx – tlenki azotu, CO – tlenek węgla, CO2 – dwutlenek węgla  

 

6. Pola elektromagnetyczne  

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach 

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

Prawo ochrony środowiska [16].  

W rozumieniu ustawy pola elektromagnetyczne są to pola elektryczne, magnetyczne oraz 

elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz, stanowiące promieniowanie 

elektromagnetyczne niejonizujące.  

Pola elektromagnetyczne występujące w środowisku pochodzą ze źródeł naturalnych  

i sztucznych. Sztucznymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są przede wszystkim 

obiekty elektroenergetyczne (linie i stacje elektroenergetyczne, elektrownie i elektrociepłownie) oraz 
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obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii 

komórkowej).  

Wzrastająca liczba sztucznych źródeł promieniowania oraz powszechność korzystania  

z urządzeń elektrycznych, a w szczególności dynamiczny rozwój technologii cyfrowej telefonii 

komórkowej, stwarza konieczność kontrolowania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku  

i ochronę ludności przed skutkami ponadnormatywnego ich oddziaływania.  

Podstawowym założeniem do wykonywania obserwacji stanu poziomów sztucznie 

wytworzonych pól elektromagnetycznych w środowisku, jest ochrona ludności przed wzrostem 

poziomów pól elektromagnetycznych ponad wartości dopuszczalne, określone dla terenów 

przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i miejsc dostępnych dla ludności w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów [5]. 

Zgodnie z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 

dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz wynosi 7 V/m.  

Prowadzenie pomiarów monitoringowych, w celu przeprowadzenia oceny poziomów pól 

elektromagnetycznych, jest zadaniem wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Zakres i sposób 

prowadzenia tych badań określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 listopada 2007 roku  

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku [8].  

W 2009 roku WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania poziomów pól 

elektromagnetycznych w 70 punktach pomiarowych. Przedmiotem badań monitoringowych był 

poziom pola elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności, na określonych  

w rozporządzeniu trzech kategoriach obszarów:  

- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej  

50 tysięcy,  

- w pozostałych miastach,  

- na terenach wiejskich.  

Na terenie powiatu stalowowolskiego, w roku 2009, pomiary prowadzone były na obszarze 

miasta Stalowa Wola – osiedla: Fabryczne, Lasowiaków, Hutników, Piaski oraz Śródmieście 

(kategoria obszaru: centralne dzielnice lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej  

50 tysięcy), a także w miejscowości Zaklików i Radomyśl nad Sanem (kategoria obszaru: tereny 

wiejskie).  

Przeprowadzone pomiary wykazały, że poziomy pól elektromagnetycznych (średnie 

arytmetyczne zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych promieniowania 

elektromagnetycznego), na tych obszarach, wynosiły [19]:  

- Stalowa Wola os. Fabryczne – 0,51 V/m (+/-0,102 V/m),  

- Stalowa Wola os. Lasowiaków – 0,2 V/m (+/-0,04 V/m),  
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- Stalowa Wola os. Hutników – 0,18 V/m (+/-0,036 V/m),  

- Stalowa Wola os. Piaski – 0,12 V/m (+/-0,024 V/m),  

- Stalowa Wola os. Śródmieście – 0,14 V/m (+/-0,028 V/m),  

- Zaklików – 0,14 V/m (+/-0,028 V/m),  

- Radomyśl nad Sanem – 0,19 V/m (+/-0,038 V/m).  

W ocenie uzyskanych wyników, nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych, na wyznaczonych obszarach powiatu stalowowolskiego oraz województwa 

podkarpackiego [19].  

 

Ryc. 6.1. Mapa rozkładu punktów sieci monitoringu pól elektromagnetycznych oraz poziomów pól 

elektromagnetycznych w województwie podkarpackim, w latach 2008-2009 [19]  

Lokalizację punktów pomiarowych sieci monitoringu pól elektromagnetycznych, na 

wyznaczonych obszarach województwa podkarpackiego oraz wyniki oceny poziomów pól 

elektromagnetycznych w latach 2008-2009, przedstawiono na ryc. 6.1.  
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Na terenie województwa podkarpackiego, w pierwszym cyklu badawczym 2008-2009, 

pomiary poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzono łącznie w 135 punktach 

pomiarowych. W latach 2010-2012 WIOŚ w Rzeszowie będzie kontynuował badania poziomów pól 

elektromagnetycznych, w ramach drugiego cyklu badawczego, zgodnie z „Programem Państwowego 

Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012”.  

 

7. Bezpieczeństwo ekologiczne: bomby ekologiczne [20] 

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w 2008 roku wystąpili ze wspólną inicjatywą, wytypowania na terenie Polski 

obiektów, stwarzających najpoważniejsze zagrożenie dla środowiska i wymagających wspomagania 

finansowego działań likwidujących te zagrożenia. Obiekty te zostały nazwane „bombami 

ekologicznymi”.  

Dane zebrane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i ich analiza, pozwoliły 

określić typy przedsięwzięć, które, z powodu złożoności problemów strukturalnych i ekologicznych, 

powinny zostać objęte programem finansowania z funduszu ekologicznego.  

W 2009 roku Inspekcja Ochrony Środowiska przygotowała pierwszy wykaz 22 zakładów, na 

terenie których występują problemy ekologiczne o dużej skali potencjalnego oddziaływania na 

środowisko, a jednocześnie rozwiązanie tychże problemów przekracza możliwości finansowe 

zakładów. W wykazie tym znalazł się 1 obiekt z terenu powiatu stalowowolskiego – stawy osadowe 

odpadów poprodukcyjnych Huty Stalowa Wola S.A., które mogą stanowić zagrożenie dla Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425: Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów oraz dla dwóch ujęć wody, 

zlokalizowanych w odległości do 3 km od stawów. Stawy osadowe zostały zakwalifikowane do 

obiektów stwarzających zagrożenie dla środowiska, z powodu ich lokalizacji na przepuszczalnych 

piaskach, umożliwiających migrację zanieczyszczeń, zwłaszcza metali ciężkich i innych czynników 

agresywnych.  

Odpady przemysłowe, wytwarzane w czasie wieloletniej działalności Huty Stalowa Wola, 

deponowano w sześciu stawach osadowych, zlokalizowanych na jej terenie. W pięciu stawach 

osadowych zgromadzono około 150 tys. Mg odpadów. Natomiast w stawie osadowym nr 6, 

stanowiącym nieckę z betonowym podłożem i skarpami, zdeponowano prawie 9 120 m
3
 odpadów  

w postaci stałej, półpłynnej oraz cieczy z zawartością związków organicznych.  

Z powodu braku izolacji, przed przenikaniem do gruntu i wód gruntowych substancji zawartych  

w odpadach zdeponowanych w stawach osadowych nr 1-5, oraz ze względu na agresywny charakter 

odpadów w stawie osadowym nr 6, prowadzący do korozji istniejących zabezpieczeń, w tym betonu, 

żeliwa oraz stali, następuje zanieczyszczenie środowiska wodno-gruntowego, które zostało 

potwierdzone wynikami badań monitoringowych.  
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Wokół stawów osadowych zlokalizowana jest lokalna sieć monitoringu wód podziemnych, 

którą stanowią cztery piezometry. Woda z piezometrów podlega badaniom z częstotliwością raz na 

kwartał. Analiza wyników badań wykazała, że woda z piezometrów, ze względu na wskaźniki 

fizykochemiczne, znajduje się w V klasie (wody złej jakości, w których wartości elementów 

fizykochemicznych potwierdzają znaczący wpływ działalności człowieka). W jednym z piezometrów, 

szczególnie wysokie wartości osiąga nikiel. Wyniki badań wskazują na ponad 200-krotne 

przekroczenie jego poziomu, w odniesieniu do wartości określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych 

[11]. Wysokie stężenia osiągają także cynk i miedź.  

Huta Stalowa Wola S.A. nie wypełniając obowiązków wykonania rekultywacji, w celu 

bezpiecznego zamknięcia składowisk odpadów, zbyła, na rzecz Gminy Stalowa Wola, prawo 

wieczystego użytkowania działek, na których zlokalizowane są stawy osadowe nr 1-6. Obecnie 

obowiązek wykonania rekultywacji spoczywa na samorządzie miasta. Miasto podjęło działania, 

mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu stawów osadowych na środowisko, przez 

wykonanie izolacji górnej stawów osadowych nr 1-5 oraz usunięcie odpadów ze stawu osadowego  

nr 6 i całkowitą jego likwidację.  

 

8. Działania kontrolne przeprowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie  

 

Ewidencja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie obejmowała, na 

dzień 01.10.2010 r., 205 podmiotów, zlokalizowanych na terenie powiatu stalowowolskiego. 

Podmioty te są sklasyfikowane w zależności od stopnia oddziaływania na środowisko. 7 podmiotów  

z ewidencji należy do kategorii I (ryzyko najwyższe), 29 – do kategorii II (ryzyko wysokie), 10 – do 

kategorii III (ryzyko średnie), pozostałe zakłady zostały zaklasyfikowane do kategorii IV i V (ryzyko 

niskie i pozostałe instalacje).  

Na terenie powiatu stalowowolskiego znajdują się 24 instalacje, posiadające pozwolenie 

zintegrowane, 5 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, posiadające uregulowania 

prawne oraz 3 czynne składowiska odpadów komunalnych (brak czynnych składowisk odpadów 

przemysłowych).  

W 2009 roku, Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie przeprowadziła 38 kontroli w jednostkach z terenu powiatu stalowowolskiego, w tym 30 

kontroli planowych oraz 8 kontroli pozaplanowych, interwencyjnych.  

W ramach działań pokontrolnych wydano 26 zarządzeń, w których zobowiązano 

przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Ponadto w 18 przypadkach kierowano 

wystąpienia do organów samorządowych i rządowych, w tym:  

- 6 do Marszałka Województwa Podkarpackiego,  

- 8 do Starosty Stalowowolskiego,  
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- 1 do Wójta,  

- 1 do Inspektora Nadzoru Budowlanego,  

- 1 do Państwowej Straży Pożarnej,  

- 1 do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, nałożono 4 grzywny w formie mandatu karnego 

na łączną kwotę 900,00 zł. Wydano 3 decyzje w sprawie wymierzenia kar, w tym:  

- za przekroczenie dopuszczalnej emisji substancji do powietrza – 2 decyzje o karze łącznej:  

- Uniwheels Production Sp. z o.o. – 1 101, 00 zł,  

- HSW Kuźnia Stalowa Wola Sp. z o.o. – 1 171,00 zł,  

- za przekroczenia parametrów w odprowadzanych do środowiska ściekach oczyszczonych –  

1 decyzję:  

- ZUK w Zaklikowie, Oczyszczalnia w Lipie – 16 974,00 zł. 

W pierwszych trzech kwartałach 2010 roku, Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadziła 32 kontrole w jednostkach  

z terenu powiatu stalowowolskiego, w tym 25 kontroli planowych oraz 7 kontroli pozaplanowych,  

z których 4 to kontrole interwencyjne.  

W ramach działań pokontrolnych wydano 12 zarządzeń, w których zobowiązano 

przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Ponadto 15 razy występowano do organów 

samorządowych i rządowych, w tym:  

- do Marszałka Województwa Podkarpackiego – 9 razy,  

- do Starosty Stalowowolskiego – 6 razy.  

W związku ze stwierdzonymi naruszeniami, nałożono 1 grzywę w formie mandatu karnego na 

kwotę 100,00 zł. Wydano 2 decyzje w sprawie wymierzenia kar, w tym:  

- za przekroczenia w jakości odprowadzanych ścieków – 1 decyzję:  

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach – 1 823,00 zł.  

Karę odroczono do 30.09.2010 r. Zakład wystąpił z wnioskiem o umorzenie kary, w związku  

z prowadzoną modernizacją oczyszczalni,  

- za składowanie odpadów, niezgodne z warunkami pozwolenia – 1 decyzję:  

- ZUK w Zaklikowie – 7 170,00 zł.  

Poniżej przedstawiono wyniki kontroli w wybranych zakładach o znaczącym oddziaływaniu 

na środowisko.  

HSW - Huta Stali Jakościowych S.A. w Stalowej Woli  

Kontrola w spółce, w okresie 22-30 czerwca 2009 roku, dotyczyła realizacji warunków 

określających wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza, ilości wytwarzanych odpadów  

i gospodarowanie nimi, odzysku odpadów przyjmowanych z zagranicy.  
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Spółka posiada pozwolenie zintegrowane udzielone decyzją Wojewody Podkarpackiego oraz 

pozwolenie wodno-prawne na wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu. 

W HSW - Huta Stali Jakościowych prowadzony jest również odzysk odpadów, pochodzących  

z międzynarodowego przemieszczania odpadów, na podstawie decyzji Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska.  

W zakresie emisji do powietrza, emisji hałasu, gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki 

odpadami nie stwierdzono nieprawidłowości.  

W zarządzeniu pokontrolnym zobowiązano spółkę do ograniczenie emisji niezorganizowanej 

poprzez poprawę stany technicznego zainstalowanych wentylatorów.  

Elektrownia „Stalowa Wola” S.A. w Stalowej Woli  

Kontrola w elektrowni, w okresie 2-16 listopada 2009 roku, przeprowadzona została  

w ramach cyklu ogólnokrajowego i miała na celu ocenę przestrzegania, przez prowadzącego 

instalację, wymagań ochrony środowiska, określonych w pozwoleniu zintegrowanym i aktach 

prawnych z zakresu ochrony środowiska. Elektrownia „Stalowa Wola” S.A. jest jednostką, dla której 

ustalone zostały okresy przejściowe spełniania wymagań emisji do powietrza, określone  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji [6].  

W toku kontroli ustalono, że kontrolowany podmiot dotrzymuje, ustalonych w posiadanym 

pozwoleniu zintegrowanym, standardów emisji SO2, dla okresu przejściowego, tj. od 1.01.2008 r. do 

31.12 2015 r. Na wszystkich eksploatowanych kotłach prowadzone są ciągłe pomiary emisji substancji 

do powietrza w zakresie pyłu, SO2 i NOx. Wyniki pomiarów przesyłane są do właściwego organu 

ochrony środowiska oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 4 razy w roku, po 

zakończeniu każdego kwartału, w formie „Raportu rocznego stężeń i emisji dla poszczególnych 

obiektów (kotłów)”. Dotrzymywanie ustalonej wielkości emisji oraz jej ograniczanie następuje m. in. 

poprzez: stosowanie paliwa stałego – węgla, o parametrach zgodnych z warunkami pozwolenia; 

stosowanie do spalania biomasy jako paliwa; dotrzymywanie parametrów pracy urządzeń ochronnych  

i pomiarowych.  

Elektrownia cały czas prowadzi działania inwestycyjne zmierzające do:  

- modernizacji elektrofiltru kotła OP 150 (K-lo),  

- modernizacji elektrofiltru kotła OP 150 (K-li),  

- budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, w EL.II (kocioł 

K-11),  

- budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii, w EL.III, blok I 

(K-12).  

W zakresie ograniczenia emisji hałasu dokonano: wymiany wentylatorów chłodzących na 

transformatorach, zabudowano tłumiki, dzięki czemu uzyskano wyciszenie urządzeń w zakresie od  

6,9 dB do 13,4 dB. W przypadku maszynowni EL.III nie uzyskano wymaganego poziomu wyciszenia.  



 

 

 

41 

Zakład Usług Komunalnych w Zaklikowie  

Przedmiotem kontroli, przeprowadzonej w okresie od 22 września do 5 październik 2009 roku, 

była ocena przestrzegania, przez zarządzającego składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne  

i obojętne w Zaklikowie, przepisów ochrony środowiska oraz sposób realizacji obowiązków, 

nałożonych w decyzjach administracyjnych. Kontrolę przeprowadzono w ramach gospodarki 

odpadami komunalnymi, ogólnokrajowego cyklu kontrolnego składowisk odpadów komunalnych,  

w oparciu o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010, według wytycznych opracowanych przez 

GIOŚ. W trakcie kontroli wykazano następujące nieprawidłowości, w zakresie:  

- warunków eksploatacji składowisk komunalnych,  

- braku zezwolenia na wytwarzanie odpadów powstałych w wyniku segregacji odpadów,  

- prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów opakowaniowych, zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego bez wymaganego zezwolenia.  

W zarządzeniu pokontrolnym zobowiązano zakład do wstąpienia, do Starosty Powiatu 

Stalowowolskiego z wnioskiem o:  

- weryfikację decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,  

- weryfikację decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne.  

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaleszanach  

Celem kontroli przeprowadzonej w dniach 27-28 lipca 2009 roku, w Oczyszczalni Ścieków  

w Kępiu Zaleszańskim, należącej do Gminnego Zakładu Komunalnego w Zaleszanach, było 

sprawdzenie dotrzymania wymagań zawartych w decyzjach administracyjnych i przepisach prawa,  

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami. W wyniku kontroli stwierdzono 

nieprawidłowości w sposobie poboru próbek ścieków i braku badań komunalnych osadów 

ściekowych, poddawanych odzyskowi. Nieprawidłowości dotyczyły również gospodarki odpadami: 

przekroczono dopuszczalną ilość wytworzonych odpadów w 2008 roku, nie prowadzono ewidencji 

wytwarzanych odpadów.  

W roku 2009 rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię ścieków. Inwestycja stanowiła 

część projektu, realizowanego przy współfinansowaniu Regionalnego Programu Operacyjnego.  

W ramach inwestycji między innymi zmodernizowana została część technologiczna odwadniania 

osadu. Workownica zostanie zastąpiona prasą taśmową, która pozwoli na uzyskanie lepszych 

parametrów odwadniania osadów ściekowych.  

ATS Stahlschmidt & Maiworm Sp. z o.o.  

Celem kontroli, przeprowadzonej w dniach 1-10 czerwca 2010 roku, było sprawdzenie 

dotrzymywania wymagań ochrony środowiska, wynikających z przepisów prawa i posiadanych 

decyzji administracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem emisji do powietrza.  
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W wyniku kontroli stwierdzono, że firma w 2009 roku przekroczyła roczną dopuszczalną 

emisję węglowodorów alifatycznych, węglowodorów aromatycznych, cynku i tlenków azotu.  

Firma ATS Stahlschmidt & Maiworm planuje wprowadzenie zmian, w procesach 

produkcyjnych, w zakresie: rozszerzenia profilu zakresu produkcji oraz zmian w wyposażeniu 

techniczno-produkcyjnym. W związku z planowanymi inwestycjami firma wystąpiła do Urzędu 

Marszałkowskiego z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego.  

 

9. Podsumowanie  

 

Przedmiotem opracowania jest syntetyczna informacja o stanie środowiska w powiecie 

stalowowolskim, w 2009 roku, w zakresie jakości wód powierzchniowych płynących  

i powietrza atmosferycznego, emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz poziomów pól 

elektromagnetycznych, bezpieczeństwa ekologicznego, a także omówienie działań kontrolnych 

przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

Wyniki przeprowadzonych pomiarów i analiz monitorowanych elementów środowiska oraz 

działań kontrolnych są następujące:  

1. Ocena stanu wód rzecznych, wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska  

z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych [12], wykazała:  

- ZŁY stan ekologiczny oraz DOBRY stan chemiczny wód w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

San-Wrzawy,  

- UMIARKOWANY stan ekologiczny oraz DOBRY stan chemiczny wód w punkcie 

pomiarowo-kontrolnym Barcówka-Stalowa Wola,  

- UMIARKOWANY stan ekologiczny oraz DOBRY stan chemiczny wód w punkcie 

pomiarowo-kontrolnym Łukawica-Kępa Rzeczycka,  

- ZŁY stan jednolitej część wód powierzchniowych PLRW20002122999: San od Wisłoka do 

ujścia,  

- ZŁY stan jednolitej część wód powierzchniowych PLRW20001722929: Barcówka,  

- ZŁY stan jednolitej część wód powierzchniowych PLRW20001722969: Łukawica.  

2. W 2009 roku, na terenie powiatu stalowowolskiego, badania przydatności wód do bytowania ryb 

w warunkach naturalnych prowadzono na rzece San w punkcie pomiarowo-kontrolnym San-

Wrzawy. Wykonane badania wykazały, że w wodach rzeki nie zostały dotrzymane ustalone 

przepisami normy jakości, wymagane dla prawidłowego rozwoju ryb karpiowatych. 

Wskaźnikami, które nie spełniały ustalonych wymagań były azotyny, fosfor ogólny PO4 oraz 

zawiesina ogólna.  
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3. W 2010 roku, w oparciu o wyniki monitoringu z lat 2007-2009, została wykonana ocena 

stopnia eutrofizacji komunalnej wód powierzchniowych w województwie podkarpackim 

dla pojedynczych punktów pomiarowo-kontrolnych oraz dla jednolitych części wód 

powierzchniowych. Na obszarze powiatu stalowowolskiego ocenie poddano wody rzek: San  

w ppk Wrzawy, Barcówka w ppk Stalowa Wola, Bukowa w ppk Chłopska Wola, Łukawica  

w ppk Kępa Rzeczycka, Jodłówka w ppk Wola Rzeczycka. Na podstawie analizy wartości 

wymaganych do oceny wskaźników, stwierdzono, że w ppk San-Wrzawy nie występuje zjawisko 

eutrofizacji, wywołane oddziaływaniem źródeł komunalnych. W pozostałych badanych 

przekrojach rzek występuje eutrofizacja. Dla jednolitych części wód ocena jest następująca:  

-  jcwp PLRW20002122999: San od Wisłoka do ujścia – nie występuje eutrofizacja,  

-  jcwp PLRW20001722929: Barcówka, jcwp PLRW20001922949: Bukowa od Rakowej do 

ujścia, jcwp PLRW20001722969: Łukawica, jcwp PLRW20001722989: Jodłówka – 

występuje eutrofizacja.  

4. Ocena jakości powietrza na obszarze województwa podkarpackiego, w zakresie zanieczyszczeń: 

dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM10, metali 

(ołów, arsen, kadm, nikiel), benzo(a)pirenu, prowadzona jest w dziewięciu strefach. Powiat 

stalowowolski włączony został do strefy tarnobrzesko-leżajskiej. Ze względu na ozon strefę 

stanowi powierzchnia całego województwa.  

5. Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań w 2009 roku: dwutlenek siarki, dwutlenek 

azotu, tlenek węgla, benzen, ozon (w kryterium ochrony zdrowia) osiągały na terenie strefy 

tarnobrzesko-leżajskiej niskie wartości stężeń. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących 

dla tych substancji wartości kryterialnych w powietrzu. W ocenie rocznej za 2009 rok, strefa ta 

uzyskała klasę A dla wymienionych zanieczyszczeń, co oznacza, że stężenia żadnej z tych 

substancji nie przekroczyły ustalonych dla nich standardów imisyjnych.  

6. Przekroczenia wartości dopuszczalnych, określonych dla pyłu zawieszonego PM10 oraz wartości 

docelowej ustalonej dla benzo(a)pirenu (mierzonych w kryterium ochrony zdrowia), były 

podstawą do zakwalifikowania strefy do klasy C.  

7. Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały dotrzymane na 

obszarze całego województwa podkarpackiego.  

8. Dla ozonu (według kryterium ochrony zdrowia) na obszarze województwa podkarpackiego nie 

został osiągnięty poziom celu długoterminowego. Termin osiągnięcia tego celu upływa w 2020 

roku.  

9. W 2009 roku emisja ścieków komunalnych i przemysłowych z terenu powiatu stalowowolskiego 

wynosiła 7 295 tys. m
3
. Ścieki te obciążyły środowisko następującymi ładunkami 

zanieczyszczeń:  
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- BZT5 – 49,92 Mg/rok,  

- ChZT-Cr – 189,06 Mg/rok,  

- zawiesiny ogólne – 65,35 Mg/rok. 

10. Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, z uwzględnieniem zakładów  

o największej emisji z powiatu stalowowolskiego, w 2009 roku wynosiła odpowiednio:  

- dwutlenek siarki – 4 659 367 kg/rok,  

- tlenki azotu – 300 423 kg/rok,  

- tlenek węgla – 337 332 kg/rok,  

- pył – 237 194 kg/rok,  

- dwutlenek węgla – 1 296 322 Mg/rok.  

11. W 2009 roku, WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził badania poziomów pól elektromagnetycznych 

w 70 punktach pomiarowych sieci monitoringu pól elektromagnetycznych na wyznaczonych 

obszarach województwa podkarpackiego. Na terenie powiatu stalowowolskiego pomiarami 

został objęty obszar miasta Stalowa Wola oraz obszary wiejskie: Zaklików i Radomyśl nad 

Sanem. W ocenie wyników nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych.  

12. Na terenie powiatu stalowowolskiego znajduje się obiektów, który znalazł się,  

w opracowanym przez Inspekcję Ochrony Środowiska, pierwszym wykazie zakładów, na terenie 

których występują problemy ekologiczne o dużej skali potencjalnego oddziaływania na 

środowisko, a równocześnie rozwiązanie tych problemów przekracza możliwości finansowe 

zakładów. Obiektem tym są stawy osadowe odpadów poprodukcyjnych Huty Stalowa Wola S.A.  

13. Stawy osadowe mogą stanowić zagrożenie dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  

Nr 425: Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów oraz dla dwóch ujęć wody, zlokalizowanych  

w odległości do 3 km od stawów.  

14. Podjęto działania, mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu stawów osadowych na 

środowisko, przez wykonanie izolacji górnej stawów osadowych nr 1-5 oraz usunięcie odpadów 

ze stawu osadowego nr 6 i całkowitą jego likwidację.  

15. W 2009 i 2010 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził 

łącznie 70 kontroli w jednostkach z terenu powiatu stalowowolskiego.  

16. W ramach działań pokontrolnych wydano 38 zarządzeń pokontrolnych, w których zobowiązano 

przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Ponadto 33 razy występowano do 

organów samorządowych i rządowych.  

17. W związku ze stwierdzonymi naruszeniami nałożono 5 grzywien, w formie mandatu karnego, 

oraz wydano 5 decyzji wymierzających kary pieniężne.  

 



 

 

 

45 

PIŚMIENNICTWO  

[1] Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz. Urz. WE L 327  

z 22.12.2000.  

[2] Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 roku  

w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy, Dz. Urz. UE L 152  

z 11.06.2008.  

[3] Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Wykaz wód powierzchniowych 

przeznaczonych do bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych (NB1)  

i karpiowatych (NB2) bez warunków migracji, 2007.  

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, 

jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb  

w warunkach naturalnych, Dz.U.2002.176.1455.  

[5] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów, Dz.U.2003.192.1883.  

[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji, Dz.U.2005.260.2181.  

[7] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 18 czerwca 2007 roku w sprawie sposobu udostępniania 

informacji o środowisku, Dz.U.2007.120.828.  

[8] Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu  

i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku, Dz.U.2007.221.1645.  

[9] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 roku w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu, Dz.U.2008.47.281.  

[10] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 roku w sprawie stref, w których 

dokonuje się oceny jakości powietrza, Dz.U.2008.52.310.  

[11] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów  

i sposobu oceny stanu wód podziemnych, Dz.U.2008.143.896.  

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, Dz.U.2008.162.1008.  

[13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 roku w sprawie dokonywania oceny 

poziomów substancji w powietrzu, Dz.U.2009.5.31.  

[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia13 maja 2009 roku w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, 

Dz.U.2009.81.685.  



 

 

 

46 

[15] Urząd Statystyczny w Rzeszowie, Województwo podkarpackie – podregiony, powiaty, gminy, 

ZWS, Rzeszów, 2009.  

[16] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2008.25.150  

z późn. zm.  

[17] Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne, Dz.U.2005.239.2019 z późn. zm.  

[18] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Aneks Nr 2 do Programu 

Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007-2009, 

Rzeszów, 2009.  

[19] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Strona 

http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54/2/informacje_o_srodowisku.html [dostęp: 2010-10-01].  

[20] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Raport o stanie środowiska  

w województwie podkarpackim w 2009 roku, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Rzeszów, 

2010. 

[21] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Roczna ocena jakości powietrza  

w województwie podkarpackim. Raport za rok 2009, Rzeszów, 2010.  

[22] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Wojewódzka Baza Informacji  

o Korzystaniu ze Środowiska.  

 

http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54/2/informacje_o_srodowisku.html

