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Po raz kolejny przekazuję organom samorządowym 

powiatu jasielskiego informację o stanie środowiska 

w powiecie jasielskim w roku 2004.  

Informacja została opracowana na podstawie 

dokumentów źródłowych znajdujących się w dyspozycji 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie i zawiera dane dotyczące najważniejszych 

parametrów jakości środowiska wraz z niektórymi danymi 

statystycznymi. 

Kierując informację do organów samorządu 

powiatowego wyrażam nadzieję, że będzie ona przydatna 

w ich działaniu. 

 

 

Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego 

         Inspektora Ochrony Środowiska 

                 Stanisław Błasik 

          Kierownik Delegatury w Jaśle 
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I. DANE OGÓLNE 

Powiat jasielski położony jest w południowo-zachodniej części województwa 
podkarpackiego. Od zachodu graniczy z województwem małopolskim, od północy 
z powiatami: dębickim i strzyżowskim, natomiast od wschodu z powiatem 
krośnieńskim. Południową granicę stanowi granica państwowa ze Słowacją. 
Powierzchnia powiatu wynosi 831 km2, co stanowi 4,7% powierzchni województwa 
podkarpackiego. Jest ósmym co do wielkości powiatem województwa.  

Pod względem administracyjnym powiat dzieli się na 10 gmin, w tym 1 gminę 
miejską – Jasło oraz 9 gmin wiejskich: Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, 
Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn i Tarnowiec. Największą pod 
względem obszaru gminą powiatu jest gmina Krempna (203,6 km2), najmniejszą zaś 
gmina Brzyska (45,1 km2).  

W powiecie zamieszkuje 117,7 tysiące osób, przy czym prawie 32,5% ogółu 
stanowią mieszkańcy Jasła. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest wysoki i wynosi 
142 osób na km2. Najludniejsze spośród gmin wiejskich to gminy: Jasło (175 osoby na 
km2) oraz Skołyszyn (162 osób na km2), natomiast najmniejszy wskaźnik zaludnienia 
posiada gmina Krempna (10 osób na km2). 

Powiat posiada wysoki wskaźnik lesistości, na poziomie 36,2%. Do gmin 
o największym zalesieniu należy gmina Krempna (73%) oraz gminy: Dębowiec (35%) 
i  Kołaczyce (32%). Znaczna część obszaru w południowej i północno-zachodniej 
części powiatu to obszary chronione, objęte różnymi formami ochrony prawnej 
z uwagi na duże wartości przyrodnicze i krajobrazowe. W granicach 
administracyjnych powiatu jasielskiego znajdują się:  
• Magurski Park Narodowy,  
• fragmenty 2 parków krajobrazowych: Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Parku 

Krajobrazowego Pasma Brzanki, 
• rezerwat przyrody „Golesz”, 
• Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego. 

W systemie zarządzania zasobami wodnymi teren powiatu należy do obszaru 
dorzecza Wisły, Regionu Wodnego Górnej Wisły. Obszar ten obejmuje fragmentu 
zlewni dwóch karpackich dopływów Wisły – Wisłoki i Sanu. Główną rzeką powiatu 
jasielskiego jest Wisłoka przecinająca obszar równoleżnikowo z południa w kierunku 
północnym oraz jej dwa dopływy: Ropa i Jasiołka.  

Strukturę gospodarczą powiatu określa się jako rolniczo-przemysłową. Użytki 
rolne zajmują ponad 57% obszaru, wśród których największy udział mają grunty orne 
i użytki zielone.  

W przemyśle dominują branże: chemiczna (wytwarzanie produktów rafinacji 
ropy naftowej, produkcja tworzyw sztucznych, szkła i wyrobów ze szkła), spożywcza 
(przetwórstwo owoców i warzyw, przetwórstwo mięsa), wydobywcza (wydobycie 
ropy naftowej), metalowa.  

Stan środowiska powiatu oraz skala i charakter problemów ekologicznych 
wykazują znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Obszarami o znacznym stopniu 
przekształcenia środowiska naturalnego są tereny gmin położonych w pobliżu Jasła 
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oraz miasto Jasło. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne występują w południowej 
części powiatu.  

II. STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM  

 Podstawową metodą badań środowiska, gwarantującą uzyskanie niezbędnych 
danych o zagrożeniach i kondycji środowiska jest system monitoringu. W Polsce rolę 
tę spełnia system Państwowego Monitoringu Środowiska. 
 Przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska określają 
szczegółowo, jakich elementów środowiska i rodzajów oddziaływań na nie oraz jakich 
działań mają dotyczyć informacje gromadzone w ramach państwowego monitoringu 
środowiska. Znaczna część informacji uzyskiwana jest na podstawie pomiarów 
monitoringowych. Badania jakości środowiska realizowane są zgodnie z programem 
ustalonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który z mocy ustawy 
o Inspekcji Ochrony Środowiska jest koordynatorem systemu w Polsce.  

Dane emisyjne zbierane są z innych źródeł, takich jak: 
♦ dane statystyczne, 
♦ informacje udostępniane przez inne organy administracji, 
♦ pomiary wielkości i rodzajów emisji, a także ewidencje, do których prowadzenia 

obowiązane są podmioty z mocy prawa albo na mocy decyzji, 
♦ inne informacje uzyskane odpłatnie lub nieodpłatnie od podmiotów nie będących 

organami administracji. 

Jednym z ustawowych obowiązków Inspekcji Ochrony Środowiska jest 
informowanie społeczeństwa o stanie środowiska. Obowiązek ten Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje m.in. poprzez udostępnianie 
za pośrednictwem internetu na stronie www.wios.rzeszow.pl wojewódzkich 
programów monitoringu środowiska, corocznych raportów o stanie środowiska oraz 
informacji o środowisku w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami. Inne informacje 
o środowisku udostępniane są na zasadach określonych w ustawie Prawo ochrony 
środowiska. 

W 2004 roku na obszarze powiatu jasielskiego wykonano w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska następujące pomiary i badania:  

� badania jakości wód w rzekach, 
� badania jakości wód podziemnych,  
� badania poziomu zanieczyszczeń powietrza. 

W opracowaniu zaprezentowano wyniki tych badań i pomiarów 
monitoringowych. Głównym wykonawcą badań stanu środowiska w powiecie 
jasielskim jest WIOŚ Rzeszów Delegatura w Jaśle. W realizacji programu monitoringu 
środowiska uczestniczyła też Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowy Instytut 
Geologiczny. 

Opracowanie zawiera również informację o gospodarce ściekowej, emisji 
zanieczyszczeń do powietrza oraz o gospodarce odpadami w powiecie jasielskim 
opracowaną w oparciu o zebrane od użytkowników środowiska z terenu powiatu 
jasielskiego dane emisyjne za 2004 rok. 
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1. Gospodarka ściekowa 

 Podstawowe znaczenie w zaopatrzeniu w wodę miejscowości na terenie 
powiatu jasielskiego mają zasoby wód powierzchniowych. Źródłem zaopatrzenia 
w wodę mieszkańców i zakładów przemysłowych w Jaśle jest rzeka Wisłoka. 
Z zasobów wód powierzchniowych zasilane są również wodociągi wiejskie 
w gminach: Dębowiec, Krempna i Nowy Żmigród. 

Wody podziemne ujęte do eksploatacji w wodociągach wiejskich pochodzą 
głównie z utworów trzeciorzędowych, rzadziej z utworów czwartorzędowych. Ujęcia 
wód podziemnych znajdują się m.in. w gminach: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, 
Skołyszyn, Tarnowiec. Znaczącym źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarstw 
domowych są również indywidualne, przydomowe studnie. 

Analiza ilości ścieków wprowadzanych w 2004 roku do wód 
powierzchniowych z obszaru powiatu jasielskiego wskazuje na tendencję zwyżkową 
w stosunku do ścieków komunalnych, natomiast spadkową w stosunku do ścieków 
przemysłowych. 

W powiecie jasielskim w 2004 roku funkcjonowało pięć komunalnych 
mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków, w tym jedna oczyszczalnia w Jaśle 
i cztery na obszarach wiejskich (Krempna, Skołyszyn, Kołaczyce, Warzyce – do 
30.06.2004r.). Łączna przepustowość oczyszczalni wynosiła 20721 m3/dobę 
(oczyszczalnia w Jaśle - 20000 m3/dobę i oczyszczalnie wiejskie łącznie – 
721 m3/dobę).  

Ścieki komunalne z obszaru Jasła oczyszczane są na mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni o podwyższonym stopniu usuwania związków biogennych. Według 
danych uzyskanych z Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Jaśle w 2004 roku procesom oczyszczania poddano 6107 tys. m3 ścieków, czyli 
o około 18% więcej niż w roku poprzednim. 

 Z terenów wiejskich do wód powierzchniowych siecią kanalizacji wiejskiej 
wprowadzono 158 tys.m3 ścieków oczyszczonych biologicznie, tj. o 3% mniej niż 
w roku 2003. Odbiornikami ścieków komunalnych w powiecie jasielskim jest rzeka 
Wisłoka oraz jej dopływy.  

Według danych WIOŚ szacuje się, że z terenu powiatu jasielskiego 
w 2004 roku odprowadzono do wód powierzchniowych ogółem 1759,2 tys.m3 ścieków 
przemysłowych, w tym 311,2 tys.m3 wód pochłodniczych. Emisja ścieków 
przemysłowych w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o 13,2%.  

W bilansie ścieków przemysłowych dominują ścieki z zakładów położonych 
w Jaśle, a w szczególności z Rafinerii „Jasło” S.A. i ZTS „Gamrat” S.A. oraz wody 
pochłodnicze z Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Pektowin” Sp.z o.o 
w Jaśle. Pozostałymi źródłami powstawania ścieków przemysłowych w powiecie są 
m.in.: procesy galwaniczne, produkcja artykułów mięsnych, wydobycie ropy naftowej. 
   

W powiecie znajduje się 14 zakładowych oczyszczalni ścieków, w tym 
11 oczyszczalni mechaniczno-biologicznych o przepustowościach od kilku do 
100 m3/dobę, 2 oczyszczalnie chemiczne i 1 oczyszczalnia mechaniczna. 
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2. Jakość wód powierzchniowych płynących 

Jakość śródlądowych wód powierzchniowych wchodzi w zakres informacji 
uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zgodnie z ustawą 
Prawo wodne, badania jakości wód powierzchniowych należą do kompetencji 
wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

W związku z integracją Polski z Unią Europejską nastąpiła zmiana polskiego 
prawa dotyczącego zagadnień ochrony wód, mająca na celu przystosowanie 
ustawodawstwa polskiego do regulacji obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Podstawowym unijnym aktem prawnym, dotyczącym ochrony środowiska wodnego 
przed zanieczyszczeniem, jest dyrektywa ramowa 2000/60/EC Parlamentu 
Europejskiego i Rady Wspólnoty Europejskiej z 23 października 2000r. ustalająca 
ramy działań Wspólnoty w zakresie polityki wodnej. Główne cele do osiągnięcia, jakie 
stawia dyrektywa, to uzyskanie do 2015 roku dobrego stanu wód oraz spełnienie 
standardów jakościowych. Polska zobowiązana jest, podobnie jak inne kraje UE, do 
wdrożenia postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej wg określonego kalendarza.  

Ramowa Dyrektywa Wodna tworzy nowe regulacje w zakresie gospodarki 
wodnej, ale uwzględnia również wcześniejsze przepisy w tym zakresie. Przepisy 
dyrektywy określają szczegółowy stosunek wcześniejszych dyrektyw wodnych UE do 
dyrektywy ramowej i przewidują utratę ich mocy obowiązującej po 7-13 latach od 
wejścia w życie dyrektywy ramowej. Jednym z istotnych zadań, w realizacji którego 
uczestniczy Inspekcja Ochrony Środowiska, jest dostosowanie systemu monitoringu 
wód do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Zakres i sposób prowadzenia badań monitoringowych śródlądowych wód 
powierzchniowych w Polsce zależy obecnie od sposobu użytkowania wód oraz od 
charakteru ich zagrożenia lub ochrony, co określone jest, w nawiązaniu do stosownych 
dyrektyw unijnych, w następujących wykazach wód przygotowanych przez regionalne 
zarządy gospodarki wodnej: 

- wód powierzchniowych, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystywane 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (dyrektywa 
75/440/EWG), 

- wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków 
i mięczaków lub innych organizmów w warunkach naturalnych oraz 
umożliwiających migracje ryb (dyrektywy 78/659/EWG i 79/923/EWG), 

- wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych, a w szcze-
gólności do kąpieli (dyrektywa 76/160/EWG), 

- wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz 
obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych 
należy ograniczyć (Dyrektywa Azotanowa 91/271/EWG). 

 

Przedmiotem szczególnej ochrony są wody wykorzystywane do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  

 

W ramach wdrażania przepisów Dyrektywy Azotanowej regionalne zarządy 
gospodarki wodnej wyznaczyły w Polsce wody wrażliwe na zanieczyszczenie 
azotanami ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone, z których odpływ 
azotu do tych wód należy ograniczyć. Na terenie RZGW Kraków, który obejmuje 



 9 

m.in. obszar województwa podkarpackiego, aktualnie nie występuje problem 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego w świetle kryteriów 
Dyrektywy Azotanowej. Niemniej jednak, z uwagi na ustawowy obowiązek oceny 
przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska poziomu eutrofizacji wód, 
prowadzi się w kontrolowanych wodach obserwację zawartości związków azotu.  

Od 2004 roku monitoring wód powierzchniowych w województwie 
podkarpackim prowadzony jest według nowych zasad. Zmianie uległ sposób i zakres 
prowadzenia monitoringu, jak również sposób oceny i klasyfikacji wód. Szczegółowe 
przepisy w tym zakresie zawarte są w stosownych rozporządzeniach Ministra 
Środowiska. Badana jakości wód prowadzono zgodnie z zatwierdzonym przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Programem monitoringu środowiska 
w województwie podkarpackim na lata 2004-2005”, dostępnym na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu pod adresem: www.wios.rzeszow.pl. 

Sieć monitoringu rzek na obszarze powiatu jasielskiego w 2004 roku tworzyło 
ogółem 6 punktów pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na rzece Wisłoce i jej 
dwóch dopływach: Ropie i Jasiołce. Badania ukierunkowano na: 
• ocenę ogólną jakości wód (6 punktów pomiarowo-kontrolnych – rzeki: Wisłoka, 

Ropa, Jasiołka),  
• identyfikację jakości wód w zależności od aktualnego ich przeznaczenia: 

- badania dla oceny jakości wód pod kątem ich przydatności do bytowania ryb 
w warunkach naturalnych (6 punktów pomiarowo-kontrolnych - rzeki: Wisłoka, 
Ropa, Jasiołka),  

- badania dla oceny jakości wód pod kątem wykorzystania ich do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (1 punkt pomiarowo-kontrolny – 
rzeka Wisłoka), 

• identyfikację w wodach parametrów mających zastosowanie do oceny stopnia 
eutrofizacji wód powierzchniowych (2 punkty pomiarowo-kontrolne - rzeki: 
Wisłoka, Ropa), 

• monitorowanie wód w sieci EUROWATERNET dla potrzeb oceny stanu zasobów 
wód w Europie (2 punkty pomiarowo-kontrolne - rzeki: Wisłoka, Ropa) – dane 
przekazywane są do krajowej bazy danych. 

Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły. Wypływa w Beskidzie Niskim, 
na wysokości ok. 600 m npm. Całkowita długość rzeki wynosi 163,6 km. W granicach 
administracyjnych powiatu jasielskiego leży górny i część środkowego biegu, 
o łącznej długości 73,8 km. Górny odcinek Wisłoki ma charakter górski, wyróżnia się 
dużą zmiennością przepływów. Intensywne opady deszczu przy znacznym spadku 
rzeki stwarzają dobre warunki szybkiego i znacznego odpływu. Spływ w znacznym 
stopniu odbywa się powierzchniowo, wskutek czego w okresie posuchy występują 
bardzo małe przepływy, a w okresach deszczowych gwałtowne wezbrania. Zlewnia 
Wisłoki dzieli się na szereg zlewni trzeciego i wyższych rzędów, przy czym spośród 
dopływów w powiecie jasielskim największe powierzchnie mają zlewnie lewobrzeżnej 
Ropy i prawobrzeżnej Jasiołki. 

Obszar źródliskowy Wisłoki położony jest w granicach Magurskiego Parku 
Narodowego. Znaczną powierzchnię zlewni w powiecie, głównie w części 
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południowej, zajmują tereny leśne. W środkowej i północnej części przeważają tereny 
użytkowane rolniczo oraz tereny zabudowane. 

Wisłoka jest odbiornikiem ścieków komunalnych i przemysłowych z terenu 
miasta Jasła oraz ścieków z miejscowości położonych w jej dolinie (Krempna, Nowy 
Żmigród, Dębowiec, Kołaczyce). Stanowi również źródło wody pitnej i wody do 
celów przemysłowych. 

Ropa bierze początek w Beskidzie Niskim, na terenie województwa 
małopolskiego. Całkowita jej długość wynosi 78,7 km, a powierzchnia zlewni 
974,1 km2. Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Wisłoki, uchodzi do niej w km 105,0 
na terenie Jasła. W granicach administracyjnych powiatu jasielskiego znajduje się jej 
odcinek o długości 15,8 km. Zlewnia Ropy na tym obszarze ma charakter rolniczy, 
z niewielkim udziałem lasów. Na jakość rzeki decydujący wpływ mają 
zanieczyszczenia dopływające z terenu województwa małopolskiego (głównie z miast: 
Gorlice i Biecz), ze Skołyszyna, a także spływy powierzchniowe z pół uprawnych. 
W zlewni prowadzona jest eksploatacja złóż ropy naftowej. 

Źródła Jasiołki znajdują się w Beskidzie Niskim. Rzeka o całkowitej długości 
75,9 km zbiera wody z obszaru 513,2 km2, jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoki. 
Na terenie powiatu jasielskiego znajduje się dolny bieg rzeki o długości 12,4 km. 
Obszar zlewni w  niewielkim stopniu jest zalesiony, rzeka przepływa przez tereny 
zabudowane i użytkowane rolniczo.  

Aktualnie źródła zanieczyszczeń Jasiołki na obszarze powiatu jasielskiego są 
nieliczne i stanowią je głównie ścieki odprowadzane z miejscowości położonych 
bezpośrednio nad rzeką lub w jej dolinie, spływy z powierzchni terenu oraz ścieki 
przemysłowe z „CHROM-STYL” S.A. w Jaśle. W górnym i środkowym biegu, na 
terenie powiatu krośnieńskiego, rzeka jest odbiornikiem ścieków komunalnych 
z Dukli, Jedlicza oraz ścieków przemysłowych z Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A. 
 w Jedliczu. 

Sposób monitorowania i oceny jakości wód uzależniony jest od założonego 
celu badań i ustalony został odrębnie dla każdej rzeki oraz punktu pomiarowo-
kontrolnego w „Programie monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na 
lata 2004-2005”. W oparciu o uzyskane wyniki badań dokonano oceny i klasyfikacji 
jakości wód w rzekach powiatu jasielskiego kontrolowanych w 2004 roku, stosując 
kryteria zawarte w następujących aktach prawnych: 
- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004r. w sprawie klasyfikacji dla 

prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód 
(Dz.U.2004.32.284),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04.10.2002r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb 
w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.2002.204.1728), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz.U.2002.241.2093). 
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Rozporządzenia określają wymagany zakres badanych wskaźników jakości wód 
i ich wartości graniczne, częstotliwość pobierania próbek wód, metodyki referencyjne 
analiz oraz sposób oceny i klasyfikacji.  

Wyniki ocen jakości wód w punktach kontrolnych poszczególnych sieci 
pomiarowych monitoringu wód na terenie powiatu jasielskiego w 2004 roku 
przedstawiono w tabelach oraz na mapkach. 

 Cieki na obszarach górskich i podgórskich znajdują się pod silnym wpływem 
morfologii dorzecza oraz warunków hydrometeorologicznych. Intensywne opady 
atmosferyczne lub szybkie topnienie śniegu są przyczyną nagłych wezbrań wód. 
W wyniku spływów powierzchniowych następuje silne wypłukiwanie związków 
chemicznych, wynoszenie materiału glebowego ze zlewni i w konsekwencji 
wprowadzanie do wód znacznych ilości substancji mineralnych i organicznych. 
Niekorzystnym zjawiskiem dla jakości wód są także okresy suszy.  
 W 2004 roku wystąpiły w dorzeczu górnej Wisły okresy silnych wezbrań 
wiosennych i letnich, które miały istotny wpływ na jakość badanych wód.  

Klasyfikacja ogólna jakości wód  

Ocenie poddano jakość wód w rzekach badanych w bardzo szerokim zakresie 
wskaźników, obejmującym: wskaźniki fizyczne, tlenowe, biogenne, zasolenia, metale 
(w tym metale ciężkie), wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych (m.in. fenole, 
cyjanki, pestycydy, WWA, oleje mineralne), wskaźniki biologiczne (saprobowość 
fitoplanktonu i peryfitonu, makrobezkręgowce bentosowe, chlorofil „a”) oraz 
wskaźniki mikrobiologiczne. Pełny zakres badań diagnostycznych obejmuje 
52 wskaźniki jakości wód.  

Aktualne przepisy prawne wprowadzają klasyfikację dla prezentowania stanu 
wód powierzchniowych obejmującą pięć klas jakości. Podstawowym kryterium 
kwalifikującym jest spełnianie wymagań określonych dla wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 
ustalonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku. 
Kryterium uzupełniającym w nowej klasyfikacji wód powierzchniowych są wartości 
biologicznych wskaźników jakości wody. Nowe klasy jakości wód powierzchniowych 
zdefiniowano następująco: 
• klasa I  – wody bardzo dobrej jakości, spełniające wymagania określone dla wód 

powierzchniowych kategorii A1, w których wartości biologicznych wskaźników jakości 
wody nie wskazują na żadne oddziaływania antropogeniczne, 

• klasa II  – wody dobrej jakości, spełniające w odniesieniu do większości wskaźników 
jakości wymagania określone dla wód powierzchniowych kategorii A2, w których wartości 
biologicznych wskaźników jakości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań 
antropogenicznych, 

• klasa III – wody zadowalającej jakości, spełniające wymagania określone dla wód 
powierzchniowych kategorii A2, w których wartości biologicznych wskaźników jakości 
wody wykazują umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych, 

• klasa IV – wody niezadowalającej jakości, spełniające wymagania określone dla wód 
powierzchniowych kategorii A3, w których wartości biologicznych wskaźników jakości 
wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany jakościowe 
i ilościowe w populacjach biologicznych, 
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• klasa V – wody złej jakości, niespełniające wymagań jakościowych dla wód 
powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę do spożycia; wartości 
biologicznych wskaźników jakości wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, 
zmiany polegające na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych. 

Podstawę określenia klas jakości wód powierzchniowych stanowią wartości 
graniczne wskaźników jakości wody, określone dla poszczególnych klas. Dla każdego 
wskaźnika jakości wody zmierzonego z częstotliwością jeden raz w miesiącu 
wyznacza się wartość stężenia odpowiadającą percentylowi 90, a w przypadku 
mniejszej częstotliwości badań przyjmuje się najmniej korzystną wartość stężenia.  

Klasę jakości wód powierzchniowych w punkcie pomiarowym określa się 
porównując wyznaczone wartości stężeń poszczególnych wskaźników jakości wody 
(z wyłączeniem wskaźników występujących w warunkach naturalnych 
w podwyższonych stężeniach) z wartościami granicznymi przyjmując klasę od 
najniższej obejmującą łącznie z wyższymi klasami 90% ilości wskaźników. 

Wyniki oceny ogólnej jakości wód w poszczególnych punktach pomiarowo-
kontrolnych na badanych rzekach zestawiono w tabeli. Jako wskaźniki degradujące 
wody wymieniono wskaźniki spełniające wymagania ustalonej dla punktu 
pomiarowego klasy jakości oraz klas wyższych, które miały wpływ na wynik obliczeń 
klasyfikacyjnych. 

Jakość wód rzeki Wisłoki w punkcie pomiarowo-kontrolnym Krempna-Kotań 
wg badań wykonanych w 2004 roku jest dobra i odpowiada II klasie czystości. Poziom 
II klasy osiągnęły wskaźniki mikrobiologiczne, tlenowe (BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn), 
biogenne (azot Kjeldahla, azotyny), a także wapń, glin i żelazo oraz saprobowość 
fitoplanktonu. Do klas wyższych zakwalifikowano zasadowość ogólną (III klasa), 
saprobowość peryfitonu (III klasa) i barwę (IV klasa). 

W pozostałych 3 punktach pomiarowo-kontrolnych na badanym odcinku 
Wisłoki jakość wód wg nowej klasyfikacji określono jako zadowalającą i stwierdzono 
III klasę. W punkcie położonym powyżej Jasła decydujący wpływ na wynik 
klasyfikacji miały wskaźniki biologiczne (saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu) 
oraz barwa wody i glin. W dalszym biegu rzeki zauważalny był wzrost zanieczyszczeń 
bakteriologicznych. W punkcie Wróblowa, zlokalizowanym poniżej zrzutu ścieków 
z mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków dla miasta Jasła oraz poniżej ujścia 
Ropy i Jasiołki, do wskaźników pogarszających jakość wody zaliczono saprobowość 
fitoplanktonu i peryfitonu, wskaźniki mikrobiologiczne oraz wskaźniki 
fizykochemiczne, m.in. BZT5 i związki azotu. 

Jakość wód Ropy i Jasiołki zakwalifikowano także do III klasy. Wskaźniki 
mikrobiologiczne w obu rzekach osiągnęły poziom IV klasy, natomiast dla 
saprobowości fitoplanktonu i peryfitonu określono III klasę jakości. Na ujściowym 
odcinku Ropy stwierdzono podwyższoną, w granicach III klasy, zawartość substancji 
organicznych charakteryzowaną wskaźnikiem BZT5 oraz związków azotu (azot 
Kjeldahla, amoniak azotyny) i fosforanów. Ujściowy odcinek Jasiołki 
charakteryzowała obecność związków azotu (azot Kjeldahla i azotyny) na poziomie 
II klasy. 

 



 

Tabela 1.             Klasyfikacja ogólna jakości wód w rzekach powiatu jasielskiego badanych w 2004 roku   (wg rozporządzenia MŚ z dnia 11.02.2004r. – Dz.U.2004.32.284) 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny 

Wskaźniki degradujące jakość wody 
Lp. Rzeka 

nazwa km 

Rodzaj 
monitoringu 

Klasa 
jakości 
wód fizykochemiczne biologiczne mikrobiologiczne 

1.  Wisłoka Krempna-Kotań 146,3 D, R, N II barwa(IV), zasadowość(III), BZT5(II), ChZT-Cr(II), ChZT-Mn(II),  
azot Kjeldahla(II), azotyny(II), wapń(II), glin(II), żelazo(II)  

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(II) 

liczba bakterii gr.coli kał.(II),  
liczba bakterii gr.coli(II) 

2.  Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 D, R, U III barwa(IV), glin(III) 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

 

3.  Wisłoka 
Powyżej ujścia 
Ropy 105,5 D, R III barwa(IV), odczyn(III), żelazo(III) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV),  
liczba bakterii gr.coli(IV) 

4.  Wisłoka Wróblowa 96,2 D, R, E III barwa(IV), BZT5(III), azot Kjeldahla(III), azotyny(III) 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(III), 
liczba bakterii gr.coli(III) 

5.  Ropa Ujście do Wisłoki 3,0 D, R, E, N III barwa(IV), BZT5(III), azot Kjeldahla(III), amoniak(III), azotyny(III), 
fosforany(III), zasadowość(III) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV),  
liczba bakterii gr.coli(IV) 

6.  Jasiołka Ujście do Wisłoki 0,3 D, R III barwa(IV), azot Kjeldahla(III), azotyny(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV),  
liczba bakterii gr.coli(IV) 

 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:  

BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu indeks saprob.peryfitonu - indeks saprobowości peryfitonu 
ChZT-Mn - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą nadmanganianową liczba bakterii gr.coli kał. - liczba bakterii grupy coli typu kałowego 
ChZT-Cr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową liczba bakterii gr.coli - liczba bakterii grupy coli 
indeks saprob.fitoplanktonu - indeks saprobowości fitoplanktonu    

 
 

D - monitoring diagnostyczny wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia  
  monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. 2004.32.284). 
R  - monitoring wód przeznaczonych do bytowania ryb wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04.10.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem  
  życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. 2002.176.1455). 
E - monitoring wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (eutrofizacja) wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód  
  Wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. 2002.241.2093). 
U -  monitoring wód przeznaczonych do spożycia wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane  
  do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002.204.1728) 
N -  sieć EUROWATERNET. 
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Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych  

Ocenie poddano jakość wód w zakresie wskaźników jakości istotnych dla wód 
będących naturalnym środowiskiem życia ryb. Ogółem badano 14 wskaźników 
fizykochemicznych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 
2002r. określa wartości graniczne wskaźników jakości odrębnie dla wód będących 
środowiskiem bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych.  

Woda spełnia wymagania dla bytowania ryb, jeśli w wyniku pobierania próbek 
w stałych punktach pomiarowych w okresie 12 miesięcy, z częstotliwością nie 
mniejszą niż określona w rozporządzeniu: 
• w 95% próbek spełnione zostały wymagania w zakresie wskaźników: odczyn, BZT5, 

amoniak, azot amonowy, azotyny, całkowity chlor pozostały, cynk ogólny i miedź 
rozpuszczona; w przypadku mniejszej niż 1 raz w miesiącu częstotliwości poboru 
próbek, wymagania dotyczące tych wskaźników muszą być spełnione w każdej 
próbce, 

• wymagania w zakresie temperatury były spełniane w okresach stanowiących łącznie 
co najmniej 98% czasu, 

• w 50% próbek zostały spełnione wymagania w zakresie rozpuszczonego tlenu, 
• zostało spełnione wymaganie dotyczące średniorocznej wartości zawiesin ogólnych. 

Wyniki oceny wód w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych na 
badanych rzekach wraz ze wskazaniem wskaźników degradujących wody, zestawiono 
w tabeli.  
 
 
 
Tabela 2.    Ocena przydatności wód do bytowania ryb w rzekach powiatu jasielskiego badanych  
 w 2004 roku (wg rozporządzenia MŚ z dnia 04.10.2002r. – Dz.U.2002.176.1455) 

 
Punkt pomiarowo-kontrolny 

Lp. Rzeka 
nazwa km 

Przydatność wód 
do bytowania ryb 

Wskaźniki degradujące wody 

1.  Wisłoka Krempna-Kotań 146,3 karpiowate tlen rozpuszczony, BZT5, azotyny, fosfor ogólny 

2.  Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 karpiowate BZT5, azotyny, fosfor ogólny 

3.  Wisłoka Powyżej ujścia Ropy 105,5 nieprzydatne niejonowy amoniak, azotyny 

4.  Wisłoka Wróblowa 96,2 nieprzydatne niejonowy amoniak, azotyny, fosfor ogólny 

5.  Ropa Ujście do Wisłoki 3,0 nieprzydatne BZT5, azot amonowy, niejonowy amoniak,  
azotyny, fosfor ogólny 

6.  Jasiołka Ujście do Wisłoki 0,3 nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

 
 

Badania wykazały, że jedynie wody Wisłoki w górnym biegu, do Jasła, 
spełniają wymagania ustalone dla wód będących środowiskiem życia ryb 
karpiowatych. Pozostały kontrolowany odcinek rzeki Wisłoki na terenie powiatu 
jasielskiego oraz ujściowe odcinki Ropy i Jasiołki nie spełniają kryteriów określonych 
w rozporządzeniu i są nieprzydatne do bytowania ryb łososiowatych oraz 
karpiowatych. Wskaźnikami najczęściej degradującymi wody były azotyny, 
niejonowy amoniak oraz fosfor ogólny. 
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Ocena przydatności wód Wisłoki do celów pitnych   

 Ocenie poddano jakość wód Wisłoki zasilającej komunalne ujęcie wód 
powierzchniowych dla miasta Jasła. Badania wykonano w punkcie pomiarowo-
kontrolnym zlokalizowanym w km 108,8 rzeki. 

Przepisy prawne ustalają trzy kategorie jakości wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
w zależności od wartości granicznych fizykochemicznych i mikrobiologicznych 
wskaźników jakości wody. Kryterium podziału stanowi stopień złożoności technologii 
uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej do spożycia i przedstawia 
się następująco: 
• kategoria A1 – woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji 

i dezynfekcji,  
• kategoria A2 – woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 

w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz 
dezynfekcji,  

• kategoria A3 – woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego 
i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, 
adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji. 

Woda spełnia wymagania, jeśli w wyniku pobierania próbek wody 
w regularnych odstępach czasu z częstotliwością nie mniejszą niż określona 
w rozporządzeniu: 
• w 95% próbek nie zostały przekroczone ustalone dla danej kategorii jakości wody 

wartości dopuszczalne następujących wskaźników: barwa, temperatura, azotany, 
żelazo, fluorki, miedź, cynk, arsen, kadm, chrom ogólny, chrom+6, ołów, selen, rtęć, 
bar, cyjanki, siarczany, indeks fenolowy, rozpuszczone lub zemulgowane 
węglowodory, WWA, pestycydy, amoniak, a w 90% próbek wartości dopuszczalne 
pozostałych wskaźników jakości wody, 

• w odniesieniu do pozostałych 5% lub 10% próbek, w których wartości dopuszczalne 
wskaźników jakości wody zostały przekroczone: 
- wartości wskaźników, z wyjątkiem pH, tlenu rozpuszczonego i wskaźników 

mikrobiologicznych, nie odbiegają więcej niż 50% od wartości dopuszczalnych 
wskaźników jakości wody, 

- nie wynika zagrożenie dla zdrowia człowieka, 
- w kolejnych próbkach wody nie stwierdzono przekroczenia wartości 

dopuszczalnych wskaźników jakości wody. 

Wyniki oceny wód Wisłoki wraz ze wskazaniem wskaźników degradujących 
wody, zestawiono w tabeli.  

Zgodnie z przyjętym kryterium oceny, wody Wisłoki zasilające komunalne 
ujęcie wody dla miasta Jasła odpowiadają kategorii A2. Są to wody wymagające 
typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności utleniania 
wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji. Większość 
spośród badanych 42 wskaźników jakości zakwalifikowano do kategorii A1. 
O ostatecznym wyniku klasyfikacji zdecydowały wskaźniki fizykochemiczne: barwa, 
zawiesiny ogólne i ChZT-Cr oraz wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy 
coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego i liczba paciorkowców kałowych. 
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Tabela 3.  Ocena przydatności wód Wisłoki pod kątem wykorzystania ich do zaopatrzenia ludności  
 w  wodę przeznaczoną do spożycia wg badań wykonanych w 2004 roku  
 (wg rozporządzenia MŚ z dnia 27.11.2002r. – Dz.U.2002.204.1728) 

 
Punkt 

pomiarowo-kontrolny 
Kategoria jakości wód - wskaźniki degradujące 

Rzeka 
nazwa km 

Kategoria 
jakości 
wód fizykochemiczne mikrobiologiczne 

Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 A2 
A2 

  barwa, zawiesiny ogólne,  
  ChZT-Cr 

A2 
liczba bakterii grupy coli, liczba 
bakterii grupy coli typu kałowego, 
liczba paciorkowców kałowych 

 

Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w badanych rzekach   

Badania Wisłoki i jej dopływów na obszarze powiatu jasielskiego pod kątem 
zanieczyszczenia wód azotanami wykazały, że na kontrolowanych odcinkach rzek nie 
stwierdzono wód, w których zawartość azotanów przekraczała 40 mgNO3/l. Średnie 
roczne stężenia azotanów wynoszą od 2,56 mgNO3/l (Wisłoka - ppk Krempna-Kotań) 
do 6,81 mgNO3/l (Ropa – ujście do Wisłoki). Maksymalne stężenie azotanów, na 
poziomie 16,9 mgNO3/l, odnotowano w rzece Ropie.  

W rzekach powiatu jasielskiego objętych badaniami w 2004 roku prowadzono 
obserwację poziomu stężeń wskaźników jakości, stosowanych przy ocenie eutrofizacji 
wód, tj.: azotanów, azotu azotanowego, azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz 
chlorofilu „a”. 

Tabela 4.     Wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji w rzekach powiatu jasielskiego badanych  
 w 2004 roku (wg rozporządzenia MŚ z dnia 23.12.2002r. – Dz.U.2002.241.2093) 
 

Punkt 
pomiarowo-kontrolny 

Wskaźniki eutrofizacji 

azotany 
(mgNO3/l) 

azot 
azotanowy 
(mgN-NO3/l) 

azot 
ogólny 
(mgN/l) 

fosfor 
ogólny 
(mgP/l) 

chlorofil „a” 
(µg/l) 

stężenie stężenie średnie 

Lp. Rzeka 
nazwa km 

min max średnie 
stężenie średnie roczne okres 

letni 
okres 
zimowy 

cały 
rok 

1.  Wisłoka 
Krempna-
Kotań 

146,3 0,31 6,42 2,56 0,58 1,18 0,043 - - 1,04 

2.  Wisłoka 
Powyżej 
Jasła 

108,9 0,53 7,18 3,39 0,77 1,31 0,046 - - 1,81 

3.  Wisłoka 
Powyżej 
ujścia Ropy 

105,5 0,75 6,78 3,44 0,78 1,38 0,054 - - 2,76 

4.  Wisłoka Wróblowa 96,2 2,92 12,1 5,30 1,20 2,06 0,093 3,66 3,29 3,48 

5.  Ropa 
Ujście do 
Wisłoki 

3,0 3,9 16,9 6,81 1,54 2,47 0,118 4,61 3,40 4,0 

6.  Jasiołka 
Ujście do 
Wisłoki 

0,3 2,26 10,8 4,56 1,03 1,77 0,064 - - 2,79 

Wartości graniczne 10 2,2 5 0,25   25 

Średnie wartości stężeń chlorofilu „a” dla okresu letniego (maj-październik) oraz zimowego(styczeń-kwiecień i listopad-
grudzień) ustalono w punktach, gdzie badania tego wskaźnika wykonywano co miesiąc. 
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Pełnym cyklem badań, zgodnym z wymaganiami określonymi 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002r., objęto fragmenty rzek, 
gdzie w latach wcześniejszych odnotowano podwyższone stężenia chlorofilu „a”, 
głównego wskaźnika eutrofizacji. Dotyczy to następujących rzek: 

• Wisłoka w ppk Wróblowa położonym poniżej Jasła, 
• Ropa na odcinku ujściowym do Wisłoki. 

Badania wykazały, że wartości wskaźników eutrofizacji w rzekach powiatu 
jasielskiego były znacznie niższe od ustalonych w rozporządzeniu wartości 
granicznych, powyżej których występuje proces eutrofizacji. 

3. Jakość wód podziemnych 

Monitoring zwykłych wód podziemnych w powiecie jasielskim realizowany 
jest w sieci krajowej. Zadaniem sieci krajowej jest coroczna kontrola jakości wód 
podziemnych we wszystkich poziomach użytkowych. Wykonawcą badań jest 
Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Obecnie trwa proces modernizacji 
sieci monitoringu wód podziemnych celem dostosowania jej do aktualnych wymagań 
określonych w ustawie Prawo wodne 

Na terenie powiatu jasielskiego znajduje się jeden z głównych zbiorników wód 
podziemnych w Polsce (GZWP) - zbiornik czwartorzędowy „Dolina rzeki Wisłoki” 
(nr 433). Tworzą go wody wgłębne w obrębie doliny rzeki Wisłoki. Dolina Wisłoki 
uznana została za obszar wymagający najwyższej i wysokiej ochrony (ONO i OWO). 
Zbiornik ten narażony jest na zanieczyszczenia związane z działalnością człowieka, 
w związku z tym wody te są corocznie monitorowane. 

Punkt obserwacyjny sieci krajowej zlokalizowany jest w miejscowości 
Harklowa (gmina Skołyszyn). Kontrolą objęto wody gruntowe w utworach 
trzeciorzędowych o swobodnym zwierciadle. Wody te są słabo izolowane, a zatem 
wrażliwe na wpływ czynników antropogenicznych. Punkt badawczy pod względem 
użytkowania terenu położony jest na gruntach ornych z przewagą gospodarki 
rozdrobnionej. 

Do oceny poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych w poszczególnych 
punktach badawczych wykorzystano zasady określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu 
wód powierzchniowych i podziemnych, sposoby prowadzenia monitoringu oraz 
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Rozporządzenie to 
zakłada podział wód na pięć klas jakościowych. 

Zgodnie z przyjętą klasyfikacją wody podziemne przebadane w 2004 roku 
odpowiadały II klasie - są to wody dobrej jakości. Wskaźnikami decydującymi 
o wyniku klasyfikacji są: amoniak, przewodność, siarczany i wapń. Średnie zawartości 
azotanów na przestrzeni lat 2001-2004 wahały się od 1,93 do 5,18 mgNO3/l. 
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4. Emisja zanieczyszczeń powietrza 

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza w powiecie 
jasielskim są: spalanie paliw dla celów bytowych, procesy technologiczne w zakładach 
przemysłowych i transport drogowy.  

Powiat jasielski postrzegany jest jako region rolniczo-przemysłowy. 
Największy potencjał przemysłowy skupiony jest w Jaśle. Jasielskie zakłady 
przemysłowe oraz nieliczne pozostałe zakłady przemysłowe na terenie powiatu, 
a także źródła komunalne w decydującym stopniu wpływają na stan zanieczyszczenia 
powietrza.  

Zakłady przemysłowe emitują zanieczyszczenia powstające podczas 
prowadzonych procesów technologicznych oraz zanieczyszczenia energetyczne 
z zakładowych kotłowni przeznaczonych do celów grzewczych i technologicznych. 
Do zakładów mających decydujący wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń 
w powiecie należą: 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. - Zakład 

Energetyki Cieplnej w Jaśle,  
- CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle, 
- Rafineria JASŁO S.A. w Jaśle, 
- Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Pektowin” Sp. z o.o. w Jaśle, 
- Zakłady Tworzyw Sztucznych „GAMRAT” S.A. w Jaśle,  
- Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o. Grupa Kapitałowa Krosno,  
-  „CHROM-STYL” S.A. w Jaśle, 
- „LOTOS-ASFALT” Sp. z o.o w Jaśle, 
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Wytwórnia Mas 

Bitumicznych w Załężu, 
- „INCO-VERITAS „ S.A. Oddział w Tarnowcu Huta Szkła „TARNOWIEC”, 
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe GALICJAN w Tarnowcu, 
- Huta Szkła ARTIS w Szebniach. 

Bilans emisji zanieczyszczeń w powiecie jasielskim sporządzono na podstawie 
danych uzyskanych z 12 jednostek wpływających znacząco na stan zanieczyszczenia 
powietrza. Według danych WIOŚ w 2004 roku całkowita emisja zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza z zakładów objętych bilansem z terenu powiatu 
zmniejszyła się o 9,9% w stosunku do roku poprzedniego i przedstawiała się 
następująco: 
a) zanieczyszczenia pyłowe 297,7 ton (tj. 19,1%) 
b) zanieczyszczenia gazowe ogółem, 1263,9 ton (tj. 80,9%) 

w tym: dwutlenek siarki    609,9 tony  
dwutlenek azotu 350,2 ton  
 tlenek węgla 283,3 tony  
 dwutlenek węgla 120 033 tony 
 pozostałe zanieczyszczenia 20,5 ton  

 

W strukturze zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł punktowych 
zdecydowanie przeważały zanieczyszczenia gazowe, głównie dwutlenek węgla, 
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dwutlenek siarki (39,1% emisji zanieczyszczeń gazowych bez CO2) i dwutlenek azotu 
(22,4% emisji zanieczyszczeń gazowych bez CO2).  

Rodzaje i ilości podstawowych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery 
wynikają przede wszystkim z rodzaju i ilości spalanych paliw, głównie węgla 
kamiennego. Ze źródeł energetycznych pochodzi 66,7% emisji dwutlenku siarki, 
81,2% emisji tlenku węgla oraz 78,5% emisji pyłów w powiecie. Emisja tlenków 
azotu związana jest głównie z działalnością przemysłową, a także z transportem 
drogowym.  

Specyficzne zanieczyszczenia technologiczne powstają głównie podczas 
wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, produkcji tworzyw sztucznych, 
produkcji szkła i wyrobów szklanych, procesów galwanicznych oraz wytwarzania 
masy bitumicznej. Z procesów technologicznych, stosowanych w zakładach, do 
powietrza emitowane są przede wszystkim: pyły krzemowe, pyły polimerów, 
węglowodory alifatyczne i aromatyczne, ftalany, sadza, cykloheksanon, 
benzoalfapiren, metale ciężkie. Emisja tych zanieczyszczeń stanowi zaledwie ok. 1% 
łącznej emisji do atmosfery, jednak z uwagi na niekorzystne oddziaływanie na 
środowisko jest bardzo istotna. 

W porównaniu do roku 2003 obserwuje się tendencje spadkowe wielkości 
emisji. O 21,5% w stosunku do danych z roku ubiegłego zmniejszyła się emisja 
zanieczyszczeń pyłowych i o 6,6% emisja zanieczyszczeń gazowych bez CO2. Wśród 
poszczególnych zanieczyszczeń gazowych wprowadzanych do atmosfery tendencje 
zmian są następujące: 
- emisja dwutlenku siarki zmniejszyła się o 5,3%, 
- emisja dwutlenku azotu wzrosła o 0,4%, 
- emisja tlenku węgla zmniejszyła się o 17%, 
- emisja pozostałych zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) wzrosła o 3,9%. 

 Na rysunkach przedstawiono strukturę zanieczyszczeń emitowanych do 
powietrza w powiecie jasielskim w 2004 roku, emisję pyłów i dwutlenku siarki oraz 
pozostałych zanieczyszczeń gazowych w Jaśle w roku 1981 oraz w latach 1990-2004, 
a także tendencje w zmianach emisji tych zanieczyszczeń w latach 1990-2004 
w odniesieniu do roku 1990. 

Największy udział w emisji zanieczyszczeń w powiecie jasielskim ma Carbon 
Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle. Z tego źródła pochodzi 36% ogólnej emisji dwutlenku 
siarki i ponad 60% emisji dwutlenku azotu. Do zakładów emitujących do atmosfery 
znaczące ilości zanieczyszczeń należy także Zakład Energetyki Cieplnej MPGK Sp. 
z o.o. w Jaśle i ZPOW „Pektowin” Sp. z o.o. w Jaśle. 

Na ograniczenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w powiecie 
jasielskim znaczący wpływ miały przedsięwzięcia realizowane przez niektóre zakłady, 
m.in.: 
• Chrom Styl S.A w Jaśle - wykonał instalację do odpylania składająca się z baterii 

cyklonów, 
• Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o Grupa Kapitałowa Krosno - zastosowała 

automatyczne opalanie gaz-powietrze na piecu W-1, wskutek czego zmniejszono 
emisję NO2. 
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Rys. 1       Struktura emisji zanieczyszczeń powietrza w powiecie jasielskim w 2004 roku (bez CO2) 

 
 
Rys. 2                 Emisja zanieczyszczeń powietrza w Jaśle w 1981 roku oraz w latach 1990-2004  

 
 
 
Rys. 3              Tendencje zmian emisji zanieczyszczeń powietrza w Jaśle w latach 1990-2004 
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5. Poziom zanieczyszczeń powietrza 

Oceny jakości powietrza i obserwacji zachodzących zmian dokonuje się 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Z mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. - Prawo ochrony środowiska, odpowiedzialność za ocenę jakości powietrza 
spoczywa na wojewódzkim inspektorze ochrony środowiska.  

System monitoringu powietrza w Polsce poddany został modernizacji celem 
przystosowania go do wymogów określonych w prawie Unii Europejskiej i nowych 
polskich regulacji prawnych. Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje do 
podejmowania działań mających na celu ocenę powietrza prowadzoną w sposób 
porównywalny do krajów członkowskich UE.  

Pomiary i badania jakości powietrza prowadzone w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska dostarczają danych dotyczących poziomów wybranych 
zanieczyszczeń w powietrzu, w różnych skalach przestrzennych i czasowych, a także 
danych umożliwiających śledzenie zjawisk o charakterze globalnym. Uzyskane 
informacje pozwalają na identyfikację obszarów, na których przekroczone są 
dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu. Nadrzędnym celem działań 
podejmowanych na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego, 
a priorytetowym obszarem dla monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje 
miejskie.  

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska wykonuje corocznie ocenę jakości powietrza w strefach. Celem rocznej 
oceny jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze 
poszczególnych stref województwa w zakresie umożliwiającym: 
- dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria, 
- uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na 

obszarze stref w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń 
wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych 
obszarach, 

- wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń 
zanieczyszczeń w określonych rejonach, 

- wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu 
i oceny. 

Wyniki oceny poziomu substancji w strefach stanowią dla wojewody podstawę 
określenia programów ochrony powietrza dla stref, w których poziom choćby jednej 
substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. 
Według nowych przepisów prawnych, stężenia zanieczyszczeń powinny zostać 
zredukowane przynajmniej do poziomu stężenia dopuszczalnego na całym terytorium 
kraju w określonym terminie i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej po 
tym terminie. Wprowadzenie marginesu tolerancji ma na celu okresowe podwyższenie 
poziomu stężeń, powyżej którego istnieje obowiązek przygotowania programów 
ochrony powietrza. 

Obowiązek prowadzenia oceny jakości powietrza przy uwzględnieniu 
kryterium związanego z ochroną zdrowia dotyczy następujących substancji: dwutlenek 
siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszonego PM10, ołów, benzen, tlenek węgla i ozon. 
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W ocenie pod kątem ochrony roślin i ekosystemów należy uwzględnić 
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizując przepis 
art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska dokonał w 2004 roku trzeciej oceny jakości 
powietrza w województwie podkarpackim. Wyniki tej oceny, jak również dwóch 
poprzednich ocen rocznych, dostępne są na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: 
www.wios.rzeszow.pl. 

Klasyfikacji stref, których granice pokrywają się z granicami powiatów, 
dokonano oddzielnie dla dwóch kryteriów ustanowionych: 
- w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju i uzdrowisk), 
- w celu ochrony roślin (dla terenu kraju i parków narodowych) 
oraz oddzielnie dla każdej substancji zanieczyszczającej powietrze. 

Na podstawie pomiarów wykonanych w 2004 roku strefę jasielską pod 
względem zanieczyszczenia powietrza w kryterium ochrony zdrowia oraz kryterium 
ochrony roślin zakwalifikowano do klasy A. Oznacza to, że w tej strefie nie 
stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych substancji zanieczyszczających 
powietrze.  

Na mapkach przedstawiono rozkłady średnich stężeń dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz benzenu w 2004 roku na terenie 
województwa podkarpackiego. 

Ocenę poziomu zanieczyszczenia powietrza w strefie jasielskiej w 2004 roku 
wykonano w oparciu o wyniki badań prowadzonych na trzech stacjach pomiarowych. 
Jedna ze stacji znajduje się w miejscowości Żydowskie, w gminie Krempna, na terenie 
Magurskiego Parku Narodowego. Z dniem 31 grudnia 2003 roku zakończono pomiary 
na stacji położonej w miejscowości Grab.  
Pozostałe dwie stacje zlokalizowane są w Jaśle, w następujących miejscach: 
• ul. Floriańska 108  -  pomiary wykonała Delegatura WIOŚ w Jaśle 
• ul. Lwowska -  pomiary wykonała WSSE 

Program pomiarowy monitoringu powietrza w powiecie jasielskim obejmował 
pomiary stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na wszystkich stacjach oraz stężeń 
pyłu zawieszonego PM10 i benzenu na stacji przy ulicy Floriańskiej 108.  

Uzyskane wyniki zinterpretowano w oparciu o rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r.: 
- w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, 

alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów 
tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji 
(Dz.U.2002.87.796), 

- w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U.2002.87.798).  

Dopuszczalne poziomy substancji określone są: 
a) ze względu na ochronę zdrowia ludzi – dla obszaru całego kraju oraz, dla 

niektórych zanieczyszczeń, dla obszarów ochrony uzdrowiskowej, 
b) ze względu na ochronę roślin – dla obszaru kraju oraz, dla niektórych 

zanieczyszczeń, dla obszarów parków narodowych. 
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Tabela 5. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu na terenie kraju, czas ich  
 obowiązywania, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów i dopuszczalne  
 częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji  
 (wg rozporządzenia MŚ z dnia 06.06.2002r. – Dz.U.2002.87.796) 

Nazwa 
substancji 

Okres 
uśredniania 
wyników 

Dopuszczalny 
poziom substancji 

w powietrzu 
(µg/m3) 

Margines 
tolerancji 

w 2004 roku 
(µg/m3) 

Dopuszczalny poziom 
substancji powiększony 
o margines tolerancji 

za 2004 rok 
(µg/m3) 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 

Benzen rok kalendarzowy 5* 5 10* - 
jedna godzina 200* 60 260* 18 razy 

 
Dwutlenek 
azotu rok kalendarzowy 40* 12 52* - 

jedna godzina 350* 30 380* 24 razy 

24 godziny 150* 0 150* 3 razy 

 
Dwutlenek  
siarki 
 

 
rok kalendarzowy 20** 0 20** - 

24 godziny 50* 5 55** 35 razy Pył zawieszony 
PM 10 rok kalendarzowy 40* 1,6 41,6* - 

  *  poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
** poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 

Tabela 6. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu na terenie parków  
 narodowych i okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów  
 (wg rozporządzenia MŚ z dnia 06.06.2002r. – Dz.U.2002.87.796) 

 
Nazwa  

substancji 

 
Okres uśredniania 

wyników 

 
Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

(µg/m3) 
Tlenki azotu 
(suma NO2 i NO 
w przeliczeniu na NO2) 

rok kalendarzowy 20 

Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 15 

 

Tabela 7. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu na stacjach  
 pomiarowych w powiecie jasielskim w latach 2002-2004 

Stężenie średnie roczne (µg/m3) 

Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Pył PM10 Benzen Stacja pomiarowa 

2002 2003 2004 2002 2003 2004 2003 2004 2003 2004 
Jasło,  
ul. Floriańska 108 (WIOŚ) - 0,8 3,3 - 11,9 12,6 31,0 24,96 1,8 1,65 

Jasło,  
ul. Lwowska (WSSE) 2,8 4,4 2,4 15,4 17,5 12,1 - - - - 

Jasło,  
ul. Mickiewicza (WIOŚ) 0,8 - - 14,0 - - - - - - 

Jasło,  
ul. 3 Maja 68b (WSSE) 6,5 10,8 - 14,1 14,5 - - - - - 

Jasło,  
ul. Koralewskiego (WSSE) 6,2 9,9 - 21,1 20,5 - - - - - 

Żydowskie,  
gmina Krempna (WIOŚ) - - 7,2 - - 1,4 - - - - 

Grab,  
gmina Krempna (WIOŚ) 0,9 1,3 - 3,7 3,2 - - - - - 
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Badania jakości powietrza prowadzone na stacji Żydowskie pozwalają dokonać 
oceny jakości powietrza pod kątem ochrony roślin, natomiast badania prowadzone na 
obszarze Jasła umożliwiają wykonanie oceny pod kątem ochrony zdrowia ludzi. 

Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu zawieszonego 
PM10 na stacjach pomiarowych monitoringu atmosfery w powiecie jasielskim w 2004 
roku przedstawiono na rysunku. 

 

 
Rys. 4    Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń powietrza w powiecie jasielskim w 2004 roku 

5.1. Jakość powietrza w Jaśle 

 Dwutlenek siarki powstaje przede wszystkim w wyniku spalania paliw 
zawierających siarkę. W 2004 roku średnioroczne stężenia dwutlenku siarki w Jaśle, 
nienormowane dla kryterium ochrony zdrowia ludzi, wynosiły 2,4 µg/m3 na stacji przy 
ulicy Lwowskiej i 3,3 µg/m3 na stacji przy ulicy Floriańskiej.  Dwutlenek siarki jest 
zanieczyszczeniem wykazującym zmienność sezonową. W przebiegu rocznym stężeń 
24–godzinnych wyraźnie zaznacza się dominacja sezonu zimnego (grzewczego) 
z wyższymi stężeniami nad sezonem ciepłym (letnim). W ciągu roku nie odnotowano 
przekroczenia 24-godzinnego dopuszczalnego poziomu dwutlenku siarki. 
 Wartość średniego stężenia rocznego dwutlenku siarki na stacji w Jaśle przy 
ulicy Floriańskiej była wyższa od stężenia uzyskanego w roku 2003, jednak 
bezpośrednią przyczyną była zmiana metodyki badawczej i granicy oznaczalności. Na 
stacji przy ulicy Lwowskiej odnotowano spadek poziomu stężenia SO2 w porównaniu 
z rokiem ubiegłym.  

 Średnie stężenia roczne dwutlenku azotu w Jaśle kształtowały się na zbliżonym 
poziomie i wynosiły 12,1 µg/m3 przy ulicy Lwowskiej oraz 12,6 µg/m3 przy ulicy 
Floriańskiej. Pomiary nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
średniorocznego. Uzyskane wartości średnie stanowiły około 31% wartości 
normatywnej. W ciągu roku nie odnotowano przekroczeń 24-godzinnego 
dopuszczalnego stężenia tego zanieczyszczenia. 

 Pył jest zanieczyszczeniem powstającym przede wszystkim w procesach 
spalania paliw stałych. Od 2003 roku na stacji WIOŚ w Jaśle przy ulicy Floriańskiej 
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prowadzone są pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10, tj. pyłu o średnicy 
równoważnej ziaren do 10 µm, zgodnie z metodą referencyjną. W 2004 roku stężenie 
średnioroczne pyłu PM10 wynosiło 24,96 µg/m3 i stanowiło 62,4% poziomu 
dopuszczalnego. W ciągu roku zarejestrowano 8 przypadków przekroczeń poziomu 
dopuszczalnego, przy czym częstość przekroczeń zawierała się w zakresie 
dopuszczalnym przepisami (dopuszcza się 35 przekroczeń poziomu 24-godzinnego 
w ciągu roku).  

Wyniki monitoringu atmosfery dowodzą, iż aktualnie w Polsce najwięcej 
przekroczeń standardów 24-godzinnych i średniorocznych dotyczy pyłu zawieszonego 
PM10. W województwie podkarpackim sytuacja taka miała miejsce w Przemyślu i 
Rzeszowie. 

Pomiary stężeń benzenu w powietrzu od 2003 roku w Jaśle prowadzone są 
metodą pasywną. Średnie roczne stężenie tej substancji nie przekroczyło poziomu 
dopuszczalnego i wynosiło 1,65 µg/m3 (tj. 33% normy). 

5.2. Jakość powietrza w Magurskim Parku Narodowym 

 W związku z koniecznością dostosowania lokalizacji stacji pomiarowych 
monitoringu powietrza do obowiązujących wymagań w tym zakresie i w oparciu 
o wyniki oceny wstępnej i klasyfikacji stref w województwie podkarpackim, 
począwszy od stycznia 2004 roku pomiary poziomu dwutlenku siarki i dwutlenku 
azotu w powietrzu na terenie Magurskiego Parku Narodowego prowadzone są w stacji 
pomiarowej zlokalizowanej w niezamieszkałej miejscowości Żydowskie, w gminie 
Krempna. Pobór próbek odbywa się metodą pasywną w miesięcznym okresem 
ekspozycji próbników. Nowa lokalizacja stacji pomiarowej odpowiada w pełni 
wymaganiom stawianym pomiarom prowadzonym z punktu widzenia ochrony roślin 
i jest reprezentatywna dla znacznego obszaru w południowej części województwa 
podkarpackiego. 

 

Rys. 5       Miesięczne stężenia dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na stacji Żydowskie w 2004 roku 
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Średnia roczna wartość stężenia dwutlenku siarki zmierzona w 2004 roku 
w Magurskim Parku Narodowym wynosiła 7,2 µg/m3 i stanowiła 48% wartości 
dopuszczalnej dla obszarów parków narodowych. Rozkład wartości stężeń 
miesięcznych w ciągu roku był zmienny, nie wykazywał wyraźnych różnic 
sezonowych, jak to ma miejsce w przypadku pomiarów prowadzonych na terenach 
miejskich. Badany obszar pozbawiony jest punktowych źródeł zanieczyszczeń 
powietrza, więc należy sądzić, iż stan atmosfery na tym obszarze w znacznym stopniu 
kształtowany jest przez napływ powietrza z kierunków południowych i południowo-
zachodnich. 

Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu odnotowane na stacji Żydowskie 
wynosiło 1,4 µg/m3, czyli 7% poziomu dopuszczalnego ustalonego dla parków 
narodowych. 

6. Gospodarka odpadami 

Członkostwo w Unii Europejskiej zobowiązuje Polskę do osiągnięcia pewnych 
standardów w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i komunalnymi. Zgodnie 
z polskim i unijnym prawem określone zostały zasady racjonalnego postępowania 
z odpadami według następującej hierarchii: 
• zapobieganie powstawaniu odpadów i ich minimalizacja,  
• zapewnienie odzysku odpadów, których powstania w danych warunkach 

techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć, 
• unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem), których nie udało się 

wykorzystać, 
• bezpieczne dla ludzkiego zdrowia i środowiska składowanie odpadów, których nie 

da się poddać procesowi odzysku lub unieszkodliwiania. 
 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi Polska zobowiązała się do 
uregulowania standardów dotyczących m.in. zamknięcia składowisk niespełniających 
określonych w prawie wymogów, osiągnięcia wysokich poziomów selektywnego 
zbierania, odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego i innych rodzajów odpadów oraz redukcji ilości 
składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Zgodnie z przyjętą strategią postępowania z odpadami, składowanie odpadów 
powinno być ostatnim elementem w łańcuchu przedsięwzięć mających na celu 
unieszkodliwianie odpadów. Przepisy prawne szczegółowo określają wymagania 
dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 
poszczególne typy składowisk odpadów, a także zakres i sposób prowadzenia 
monitoringu składowisk w różnych cyklach jego „życia”.  

Uporządkowana gospodarka odpadami powinna być oparta na rzetelnej 
informacji, a rolę tę w Polsce spełnia monitoring odpadów realizowany przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska. Zbieranie informacji prowadzone jest w systemie 
ankietowym, a dane ewidencjonowane są w komputerowej bazie SIGOP.  
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Na podstawie zebranych informacji oraz ustaleń pokontrolnych WIOŚ ocenia 
się, że na terenie powiatu jasielskiego w 2004 roku wytworzono ogółem 76981,5 ton 
odpadów, w tym: 

• 57922,9 ton (tj. 75,2 %) odpadów przemysłowych, 
• 19058,6 ton (tj. 24,8 %) odpadów komunalnych.  

Analiza danych na przestrzeni kilku lat wskazuje na tendencje wzrostowe emisji 
odpadów do środowiska. W porównaniu do 2003 roku ogólna ilość wytworzonych 
w powiecie odpadów zwiększyła się o 9,2 %, natomiast w stosunku do 2000 roku 
odnotowano wzrost o 24,7%. 

 
  
Rys. 6         Odpady w powiecie jasielskim wg danych WIOŚ Rzeszów Delegatury w Jaśle 

6.1. Odpady komunalne 

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 
odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  

W 2004 roku w powiecie jasielskim powstało 19058,6 ton odpadów 
komunalnych, tj. o 4% więcej niż w roku poprzednim. Na zorganizowane składowiska 
komunalne trafiło ok. 96% odpadów, tj. 18303,2 ton. Odpady z poszczególnych gmin 
powiatu w 2004 roku deponowane były na składowiskach komunalnych 
zlokalizowanych:  
→→→→ w Jaśle                                                 13826,9 ton,  
→→→→ w Dukli                                                 1741,7 ton 
→→→→ poza terenem woj.podkarpackiego                 2734,6 ton. 
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Pozostałe 755,4 ton odpadów, w wyniku prowadzonej w 7 gminach selektywnej 
zbiórki odpadów (szkło, tworzywa sztuczne, metale, makulatura), przekazano do 
powtórnego wykorzystania (recyklingu).  

W powiecie jasielskim funkcjonuje jedno składowisko komunalne, położone 
w Jaśle – Sobniowie przy ul. Żniwnej. W 2004 roku składowano na nim 13826,9 ton 
odpadów. Są to niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, odpady 
wielkogabarytowe, skratki z oczyszczalni ścieków oraz zawartość piaskowników. 
Oprócz odpadów z terenu miasta Jasła, które stanowiły 93,4% ogółu przyjętych na 
składowisko odpadów, deponowano tutaj także odpady komunalne z obszarów gmin: 
Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Nowy Żmigród, Skołyszyn i Tarnowiec. 
Szacuje się, że wg stanu na koniec 2004 roku na składowisku komunalnym w Jaśle 
zgromadzono ogółem 210460,1 ton odpadów komunalnych stałych. 

Składowisko komunalne w Jaśle według oceny WIOŚ nie spełnia 
obowiązujących aktualnie wymagań ochrony środowiska, określonych w Dyrektywie 
Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowisk odpadów oraz 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 roku w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, 
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów. W związku 
z tym Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 04.03.2005r. zobowiązał zarządzającego 
składowiskiem do realizacji następujących działań celem ograniczenia negatywnego 
oddziaływania składowiska na środowisko: 

• uruchomienia instalacji do pompowania wód podziemnych wraz z odciekiem 
w terminie do 15 marca 2005 roku, 

• prowadzenia odpompowania wód podziemnych wraz z odciekiem aż do 
zaprzestania emisji zanieczyszczeń do środowiska, 

• częściowego zamknięcia składowiska odpadów od strony północnej o powierzchni 
ok. 2 ha w terminie do 31 grudnia 2006 roku, 

• zamknięcia pozostałej części składowiska odpadów o powierzchni 2,5 ha do 
30 kwietnia 2007 roku, 

• prowadzenia monitoringu składowiska dla fazy poeksploatacyjnej, w punktach 
ustalonych jak dla fazy eksploatacyjnej, który będzie prowadzony zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie 
zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk 
odpadów. 

 Kierunki przemieszczania i miejsca składowania odpadów komunalnych 
z poszczególnych gmin powiatu jasielskiego przedstawiono na mapce (wg danych 
otrzymanych z gmin). 

Jednym z zadań gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jest 
stworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregowania i oddzielnego 
składowania odpadów przydatnych do wykorzystania. Z analizy zgromadzonych 
informacji na temat gospodarowania odpadami w gminach powiatu jasielskiego 
wynika, że w 2004 roku jedynie trzy gminy: Brzyska, Skołyszyn i Tarnowiec nie 
prowadziły selektywnej zbiórki odpadów.  
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W gospodarstwach domowych powstają również odpady niebezpieczne, takie 
jak np.: baterie, lampy rtęciowe, przeterminowane leki, które najczęściej wraz 
z pozostałymi odpadami gospodarczymi kierowane są na składowiska odpadów 
komunalnych.  

6.2. Odpady przemysłowe 

Pozyskiwanie danych niezbędnych do oceny gospodarki odpadami 
przemysłowymi prowadzone jest drogą ankietyzacji podmiotów wytwarzających 
odpady przemysłowe. Dane za 2004 rok otrzymano z 40 jednostek, których 
działalność związana jest z powstawaniem odpadów przemysłowych, w tym 
z 27 zakładów z terenu miasta Jasła. 

Według danych zgromadzonych w bazie SIGOP w 2004 roku w powiecie 
jasielskim wytworzono 57922,9 ton odpadów przemysłowych, co stanowi 75,2% 
łącznej ilości powstałych odpadów. W odniesieniu do roku 2003 ilość odpadów 
przemysłowych zwiększyła się o 10,9%. 
    

 Gospodarkę odpadami przemysłowymi w powiecie cechuje wysoki odsetek 
odpadów wykorzystanych oraz niewielki udział odpadów składowanych 
w środowisku. Z wytworzonej w 2004 roku ilości odpadów przemysłowych: 
- 94,9% wykorzystano gospodarczo (odzyskano), 
- 2,4% unieszkodliwiono (głównie termicznie),  
- 0,8% składowano.  
    

Pozostała ilość to odpady magazynowane na terenie zakładów do momentu ich 
wykorzystania lub unieszkodliwienia. Ze względu na zagospodarowywanie odpadów 
z lat ubiegłych, bilans odpadów nie zamyka się w obrębie jednego roku. 
W odniesieniu do roku poprzedniego odnotowano zmniejszenie ilości składowanych 
odpadów przemysłowych. 

Największe ilości wytworzonych odpadów w powiecie według grup to: 
• odpady przemysłu owocowo-warzywnego – w całości wykorzystywane 

gospodarczo, 
• odpady powstające z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli – 

wykorzystane w całości, 
• popioły lotne i żużle – wykorzystywane prawie w całości m.in. do celów 

budowlanych i rekultywacji terenu, 
• osady pofermentacyjne z oczyszczalni ścieków - wykorzystywane m.in. do 

niwelacji terenu, rekultywacji składowisk, 
• odpady i złomy metaliczne oraz stopy metali – wykorzystywane gospodarczo          

w całości, 
• odpady z rzeźni i przemysłu mięsnego – prawie w całości dostarczane do zakładów 

utylizacyjnych,  
• odpady z tworzyw sztucznych – wykorzystywane w 97%. 

     
Wytwórcami ok. 93% odpadów przemysłowych są zakłady z terenu Jasła, 

pozostałe 7% przypada na gminy: Jasło, Dębowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród, 
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Skołyszyn, Tarnowiec. Wśród jednostek wytwarzających znaczące ilości odpadów 
przemysłowych w powiecie wymienić należy: 
- Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Pektowin” Sp. z o.o. w Jaśle, 
- Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle. 
- BALTIC WOOD S.A. w Jaśle, 
- Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. w Jaśle, 
- „Jasan” Spółka z o.o. w Jaśle, 
- KRONODOOR PL Sp. z o.o w Jaśle, 
- Chrom Styl S.A w Jaśle, 
- „Carbon Black Polska” Sp. z o.o. w Jaśle, 
- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Jaśle, 
- Rafineria Jasło S.A. 

Rafineria „Jasło” S.A. eksploatuje instalację do termicznego unieszkodliwiania 
odpadów. Do 12 listopada 2004 roku w instalacji unieszkodliwiono łącznie 769 ton 
odpadów przemysłowych m.in. takich, jak: 
- osady z dnia zbiorników, 
- wycieki ropy naftowej, 
- osady z przemysłowych oczyszczalni ścieków, 
- zużyte materiały filtracyjne, 
- odpady z odtłuszczania parą, 
- szlamy z odwodnienia olejów w separatorach, 
- sorbenty materiałów filtracyjnych, 
- filtry olejowe, 
- odpady zanieczyszczone ropą naftową, 
- drewno zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. 

Z dniem 12 listopada 2004 roku proces termicznego przekształcania odpadów            
w instalacji spalacza odpadów stałych Rafinerii „Jasło” S.A został zatrzymany do 
odwołania. 

Dwa zakłady z terenu Jasła - Rafineria „Jasło” S.A. oraz Zakłady Tworzyw 
Sztucznych „Gamrat” S.A., posiadają zakładowe składowiska odpadów 
przemysłowych. Składowisko odpadów przemysłowych Rafinerii Jasło S.A. spełnia 
wymogi określone w przepisach ochrony środowiska.  W 2004 roku na składowisko 
przekazano 13,35 ton odpadów, a nagromadzenie odpadów wg stanu na koniec 2004 
roku wynosiło 756,8 ton. Składowisko odpadów przemysłowych Zakładów Tworzyw 
Sztucznych „Gamrat” S.A. zlokalizowane jest na terenie zakładu. W 2004 roku 
zdeponowano na składowisku 71,2 ton odpadów – głównie odpadów tworzyw 
sztucznych i materiałów izolacyjnych. Wyniki monitoringu składowisk prowadzonego 
w roku 2004 zaprezentowano w dziale II.6.3.  

Wśród odpadów przemysłowych ważną grupę ze względu na oddziaływanie na 
środowisko stanowią odpady niebezpieczne. W 2004 roku w powiecie wytworzono ich 
łącznie 1498,6 ton. W porównaniu do 2003 roku ilość odpadów niebezpiecznych 
zmniejszyła się o 3,4%. 

Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w powiecie jasielskim przedstawiała 
się następująco: 
- 37% odpadów niebezpiecznych poddano odzyskowi,  
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- 61,8% unieszkodliwiono, 
- pozostałą ilość odpadów magazynowano na terenach zakładów.  

Głównym źródłem odpadów niebezpiecznych w powiecie jest przemysł 
chemiczny. Istotną grupę stanowią również odpady medyczne, których zbieranie 
i składowanie podlega specjalnym przepisom ze względu na zapobieganie infekcji. 

Pod względem ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych dominującą 
grupę stanowiły odpady pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej przez 
następujące podmioty:  
� Rafineria „Jasło” S.A. w Jaśle – wytwarza 48% z ogólnej ilości odpadów 

niebezpiecznych; są to zużyte materiały filtracyjne (np. iły, gliny) oraz osady z dna 
zbiorników produktów naftowych utylizowane termicznie w spalaczu odpadów, 
a także odpady stałe z oczyszczania spalin magazynowane, 

� LOTOS Parafiny Sp. z o.o. w Jaśle – wytwarza 22% z ogólnej ilości odpadów 
niebezpiecznych; są to głównie zużyte materiały filtracyjne,  

�  „Chrom Styl” S.A. w Jaśle - wytwarza 16% z ogólnej ilości odpadów 
niebezpiecznych; są to w przeważającej ilości szlamy zawierające substancje 
niebezpieczne, przekazywane do utylizacji, 

� Szpital Specjalistyczny w Jaśle – wytwarza 3% z ogólnej ilości odpadów 
niebezpiecznych; są to odpady medyczne, które poprzez specjalistyczne firmy 
przekazywane są do unieszkodliwienia,  

     
Pozostałe rodzaje odpadów niebezpiecznych wytwarzane są w znacznie 

mniejszych ilościach niż wymienione i obejmują: oleje hydrauliczne, smary, tłuszcze 
i mieszaniny olejów z oczyszczania ścieków, baterie i akumulatory ołowiowe, odpady 
z czyszczenia cystern kolejowych i samochodowych przewożących ropę naftową lub 
jej produktów. 

 Z analizy zgromadzonych w programie SIGOP-D danych dotyczących 
gospodarowania odpadami w powiecie jasielskim wynika, że na przestrzeni lat 2002-
2004 nastąpił wzrost ilości wytworzonych odpadów przemysłowych, natomiast 
pozytywną tendencją jest zmniejszająca się ilość wytwarzanych odpadów 
niebezpiecznych. 

6.3. Monitoring składowisk odpadów 

Obowiązek monitorowania składowiska odpadów spoczywa na zarządzającym 
składowiskiem i wynika z art. 59 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
o odpadach. Zagadnienia te szczegółowo reguluje obowiązujące od 2003 roku 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu, 
czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów 
(Dz. U.2002.220.1858).  

Raporty z realizacji monitoringu poszczególnych elementów środowiska 
w rejonie składowisk odpadów zarządzający składowiskami przekazują 
wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. W 2004 roku raporty z badań 
monitoringowych składowisk złożyli: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle, 
„Gamrat” S.A w Jaśle i Rafineria „Jasło” S.A. 
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Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle, zarządzający składowiskiem 
komunalnym w Jaśle, prowadził w 2004 roku w rejonie składowiska badania wód 
powierzchniowych i podziemnych oraz emisji i składu gazu składowiskowego.  

• Monitoring wód podziemnych - woda przebadana została w 6 piezometrach 
reprezentujących wody napływowe i odpływowe. We wszystkich badanych 
piezometrach jakość wody kształtowała się na poziomie klasy II, a decydującymi 
wskaźnikami były: miedź, ołów, przewodność elektryczna właściwa i ogólny 
węgiel organiczny. Pozostałe monitorowane wskaźniki jakości wód kształtowały się 
na poziomie I klasy lub poniżej granic oznaczalności stosowanych metod 
badawczych.  

• Monitoring wód powierzchniowych – jakość wód potoku powyżej i poniżej 
składowiska odpowiadała II klasie, a zdecydowały o tym wskaźniki: przewodność 
elektryczna właściwa i ogólny węgiel organiczny. Pozostałe badane wskaźniki 
kształtowały się na niskim poziomie. Rzeka Jasiołka, przepływająca w sąsiedztwie 
składowiska, odpowiadała I klasie jakości. 

• Emisja gazu składowiskowego – badania wykonano w 8 studzienkach 
odgazujących w okresie od maja do grudnia 2004 roku. Analiza biogazu 
w poszczególnych szybikach wentylacyjnych jest następująca: 
• tlen   O2    od 18,5% - 20,8%, 
• dwutlenek węgla CO2    od   0,1% -   5,3%, 
• metan   CH4    od   0,1% -   8,8% 

Porównując wyniki przedstawione przez zarządzającego składowiskiem 
z wartościami przedstawianymi w literaturze obserwuje się znaczne odstępstwa 
w zakresie procentowych udziałów poszczególnych składników w strukturze 
biogazu. Uogólniony skład fizykochemiczny gazu składowiskowego, jaki podaje 
literatura przedstawia się następująco: 
-  metan  - 52%  objętości 
-  CO2  - 44%   
-  CO  - 1,5%  
-  H2  - 1,5%  
-  inne gazy -   1%   
Odwrotny udział poszczególnych składników może być m.inn. spowodowany 
zasysaniem do złoża powietrza atmosferycznego, nieumiejętnym poborem lub 
wadliwym  wykonaniem szybików. 

 
„Gamrat” S.A. w Jaśle, zarządzający składowiskiem odpadów 

przemysłowych na którym deponowane są odpady inne niż niebezpieczne, decyzją 
Starosty Jasielskiego zobowiązany został w terminie do 31 grudnia 2005 roku do 
dostosowania składowiska do prowadzenia badań monitoringowych zgodnie 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 
2002 roku. Składowisko przeznaczone jest do modernizacji. 

• Monitoring wód podziemnych – aktualnie wokół składowiska zakładowego 
zlokalizowane są 4 piezometry charakteryzujące wody napływowe do składowiska 
i odpływowe. Z badań wynika, że wody na napływie są mniej zanieczyszczone niż 
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w piezometrze zlokalizowanym na odpływie wód ze składowiska. Jakość wód we 
wszystkich czterech piezometrach odpowiada IV klasie ze względu na chrom.  

• Monitoring wód powierzchniowych  - badaniom poddano ciek płynący pod 
składowiskiem. Jakość wód potoku powyżej składowiska mieściła się w IV klasie, 
natomiast poniżej składowiska uległa pogorszeniu i wody zostały zaliczone do 
V klasy. 

 

Rafineria „Jasło” S.A. w Jaśle - zarządzająca składowiskiem odpadów 
przemysłowych prowadziła w 2004 roku w rejonie zrekultywowanego składowiska 
oraz nowej kwatery badania wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleb. 
Składowisko spełnia wymogi Unii Europejskiej. 
• Monitoring wód podziemnych - wokół zrekultywowanego starego składowiska oraz 

nowej kwatery znajduje się 15 piezometrów. Badania wykazują, że bardziej 
zanieczyszczone są wody znajdujące się w otworach badawczych usytuowanych od 
strony napływu wód w kierunku nowej kwatery składowiska. W piezometrach 
stwierdzono stężenia niklu i miedzi na poziomie II i III klasy oraz ołowiu na 
poziomie II klasy. W próbkach wody pobranych z piezometrów zlokalizowanych na 
kierunku spływu wód podziemnych jedynie stężenia niklu odpowiadały III klasie, 
a wartości stężeń pozostałych badanych metali ciężkich mieściły się w I lub II 
klasie.  

• Monitoring wód powierzchniowych – badania wód rzeki Jasiołki powyżej i poniżej 
składowiska wskazują na III klasę jakości wód. Wskaźnikami decydującymi o 
wyniku klasyfikacji były: barwa, azotany i azotyny. Analizując wyniki badań 
zauważalne są podwyższone wartości niektórych wskaźników poniżej składowiska. 
W pobranych próbkach wody w 2004 roku nie stwierdzono obecności 
węglowodorów.  

• Monitoring gleb – badania wykonano w 4 punktach położonych wokół 
zrekultywowanego składowiska i aktualnie eksploatowanej nowej kwatery. Zakresy 
wartości oznaczonych stężeń metali ciężkich w powierzchniowej warstwie gleby 
wokół składowiska zestawiono poniżej. 

ołów kadm miedź cynk nikiel Zakresy stężeń metali 
ciężkich w glebie  
w mg/kg s.m. 

19,0-52,0 <1,0 16,6-29,0 57,7-139,0 21,2-46,4 

 
Badane gleb w rejonie składowiska przemysłowego Rafinerii JASŁO S.A. nie 

wykazują zanieczyszczenia metalami ciężkimi.  
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III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

Wśród zadań realizowanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska poczesne 
miejsce zajmują zadania z zakresu kontroli przestrzegania przez podmioty 
korzystające ze środowiska przepisów o ochronie środowiska oraz wydanych na ich 
podstawie decyzji administracyjnych regulujących poszczególne kwestie wynikające 
z faktu korzystania ze środowiska. 

Kontroli podlegają także zagadnienia określone w przepisach o zasadach 
korzystania z zasobów przyrody, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, a także organizowanie, 
koordynowanie i prowadzenie badań w ramach państwowego monitoringu środowiska 
oraz inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom 
i usuwania ich skutków łącznie z przywracaniem środowiska do stanu właściwego.  

Zakres właściwości rzeczowej Inspekcji Ochrony Środowiska sukcesywnie 
zwiększa się, a zwłaszcza od czasu integracji Polski z Unią Europejską. Do nowych 
zadań należą sprawy związane z wyrobami w postaci opakowań i maszyn używanych 
na zewnątrz pomieszczeń. Poprzez działalność kontrolną uzyskuje się dane, na 
podstawie których zajmowane jest stanowisko wobec ustaleń kontroli. W razie 
potrzeby podejmowane są działania, które zapobiegną wprowadzeniu na rynek 
wyrobów niespełniających wymaganych standardów. 

Jednym z obowiązków Inspekcji ochrony środowiska jest także monitorowanie 
zaawansowania wdrożenia dyrektyw, dla których wynegocjowano okresy przejściowe. 

Podstawy prawne działania Inspekcji Ochrony Środowiska zawarte są 
w następujących aktach prawnych: 
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627 

z późn. zm.), 
- ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.2001.62.628 z późn. zm.), 
- ustawie z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony 

środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U.2001.100. 
1085 z późn. zm.), 

- ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2001.115.1229 z późn. zm.), 
- ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych  

(Dz.U.2001.63.638 z późn. zm.), 
- ustawie z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej (Dz.U.2001.63.639 z późn. zm.), 

- ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz.U.2004.52.537 z późn. zm.), 

- ustawie z dnia 22 czerwca 2001r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych 
(Dz.U.2001.76.811 z późn. zm.), 

- ustawie z dnia 11.01.2001r. o substancjach i preparatach chemicznych 
(Dz.U.2001.11.84 z późn. zm.), 
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- ustawie z dnia 30 lipca 2004r. o międzynarodowym obrocie odpadami 
(Dz.U.2004.191.1956), 

- ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 
(Dz.U.2002.166.1360 z późn. zm.). 

1. Organy ochrony środowiska 

Schemat organizacyjny organów ochrony środowiska  
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Organy Inspekcji Ochrony Środowiska działają w strukturze publicznych 
organów administracji państwowej. Zadania merytoryczne z tego zakresu należą 
w szczególności do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz 16 wojewódzkich 
inspektorów ochrony środowiska. Również wojewodom przekazany został do 
realizacji znaczny zakres zadań określony w powołanych już wcześniej przepisach 
o ochronie środowiska i przepisach z nimi korespondujących. Wojewodowie swoje 
zadania z tej dziedziny wykonują za pośrednictwem swoich urzędów, a najwięcej 
z nich przy pomocy wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska wchodzących 
w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje w imieniu 
Wojewody Podkarpackiego zadania i kompetencje określone w ustawie o Inspekcji 
Ochrony Środowiska i przepisach szczególnych.  

Aparatem pomocniczym Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
i wchodzące w jego skład Delegatury w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle 
działa na obszarze miasta Krosna i powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, 
jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego i sanockiego. 

2. Informacja o wynikach kontroli przeprowadzonych 
na terenie powiatu jasielskiego w 2004 roku 

W ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
Delegatury w Jaśle znajduje się 188 zakładów zlokalizowanych na terenie powiatu 
jasielskiego, spośród których: 

− Rafineria Jasło S.A. zaliczona została do zakładów o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

− Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” Spółka Akcyjna w Jaśle i Zakład 
Produkcji Specjalnej „Gamrat" Sp. z o.o. zaliczone zostały do zakładów 
zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

− dziewięć zakładów eksploatuje 13 instalacji podlegających obowiązkowi 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego przez prowadzących te instalacje. 

Na terenie powiatu jasielskiego w 2004r. przeprowadzono 58 kontroli 
w 50 jednostkach organizacyjnych. W związku ze stwierdzonymi 
nieprawidłowościami do kierowników kontrolowanych podmiotów skierowano 
28 zarządzeń pokontrolnych, a w 5 przypadkach nałożono grzywnę w drodze mandatu 
karnego. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle 
w 2004 r. realizowała zadania w oparciu o Roczny Plan Działalności Kontrolnej oraz 
Program Monitoringu Środowiska, a także wytyczne Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska. Głównymi czynnikami, które brane były pod uwagę przy wykonywaniu 
zadań były: 

− uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i prawne, 
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− wprowadzanie do praktyki nowych przepisów związanych z integracją z Unią 
Europejską, 

− polecenia Wojewody Podkarpackiego i Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska, 

− podania stron o wszczęcie postępowania administracyjnego, 
− wnioski o podjęcie interwencji składane przez społeczeństwo oraz organy 

administracji publicznej, 
− ustalenia i wyniki wcześniejszych kontroli uwzględniające działania 

pokontrolne. 

2.1. Kontrole planowe 

W związku z akcesją Polski do Unii Europejskiej konieczne było podjęcie 
działań umożliwiających przyszłe funkcjonowanie Polski na jednolitym rynku 
europejskim. Wymaga to wdrożenia dyrektyw nowego podejścia – określających, dla 
poszczególnych grup towarów, wymagania zasadnicze. Jednym z elementów oceny 
zgodności jest nadzór nad rynkiem, mający na celu identyfikację i eliminację z rynku 
wyrobów niespełniających wymagań zasadniczych, co realizowane jest między innymi 
poprzez kontrolę wyrobów wprowadzanych do obrotu.  

W ramach tego celu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie Delegatura w Jaśle przeprowadziła 1 kontrolę na terenie powiatu 
jasielskiego. Skontrolowano producenta opakowań z papieru i tektury TEKPUD Sp. 
z o.o. w Jaśle. W trakcie kontroli stwierdzono, że produkowane opakowania zgodne są 
z zasadniczymi wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 maja 2001r. 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz z dyrektywą EC/62/94 – 
opakowania i odpady opakowaniowe. 

W Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, który powstał 
w celu realizacji dyrektywy 91/271/EWG zobowiązującej do wdrożenia na terenie 
całego kraju oczyszczania ścieków komunalnych zostały zamieszczone tereny 
określone w Programie jako aglomeracje: Jasło, Błażkowa, Kołaczyce, Trzcinica. 

Uchwałą Nr XXXIXX/290/05 Rady Miejskiej Jasła z dnia 25 kwietnia 2005r. 
zaopiniowano pozytywnie projekt planu aglomeracji dla oczyszczalni ścieków w Jaśle. 
Projekt zakłada rozbudowę sieci kanalizacyjnej w gminach Jasło, Dębowiec 
i Kołaczyce (sołectwo Krajowice). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Jaśle w ramach zadań własnych, a zbieżnych z programem w 2004r. 
wykonało modernizację aparatury sterowniczej. W 2005r. planowana jest wymiana 
zbiornika biogazu i modernizacja układu napowietrzania w komorach biologicznych. 

Dla aglomeracji Błażkowa opracowana została koncepcja z analizą techniczno-
ekonomiczną. W ramach koncepcji przewiduje się budowę oczyszczalni 
o przepustowości 2 x 400m3/dobę oraz kanalizację w miejscowościach Błażkowa, 
Brzyska, Ujazd, Wróblowa, Dąbrówka, Lipnica Dolna, Kłodawa. 

W aglomeracji Trzcinica planowana jest budowa oczyszczalni ścieków 
o przepustowości 900 m3. Do oczyszczalni doprowadzane zostaną ścieki 
z miejscowości Trzcinica i Osobnica. 
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Z uwagi na odległy termin realizacji zadania – 2015 rok, nie opracowano 
jeszcze harmonogramu działań dla aglomeracji Kołaczyce. 

Rafineria Jasło S.A. w Jaśle prowadzi produkcję paliw płynnych, podlegających 
wymaganiom określonym w Dyrektywie Rady 99/32/WE w sprawie redukcji 
zawartości siarki w niektórych paliw płynnych.  

Transpozycji Dyrektywy Nr 99/32/WE dla naszego kraju dokonano poprzez 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie 
szczególnych wymagań jakościowych dla niektórych paliw ciekłych (Dz.U.2002.229. 
1918) obowiązujące do 31 grudnia 2003 roku oraz rozporządzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie 
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U.2003.230.2297). 

W sierpniu 2004 roku została przeprowadzona kontrola w zakresie ochrony 
środowiska Rafinerii Jasło S.A. w Jaśle - podmiocie gospodarczym, produkującym 
paliwa oraz eksploatującym terminal paliwowy. W trakcie kontroli ustalono, że paliwa 
ciekłe produkowane przez Spółkę spełniają wymagania, określone w załączniku nr 1 
i 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 
grudnia 2003 roku oraz PN-C-96024 - Jakość ciężkich olejów opałowych. Każda 
partia paliwa ciekłego oraz oleju opałowego ciężkiego wprowadzana na rynek jest 
badana przez Laboratorium „BADACZ” Sp. z o.o. w Jaśle.  

Rafineria Jasło S.A. w Jaśle obowiązana jest również do wdrożenia dyrektywy 
Nr 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych związków organicznych 
powstałych wskutek magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji 
obsługi. 

Transpozycji Dyrektywy 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
dokonano poprzez rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 roku 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych 
i ich usytuowanie (Dz.U.2000.98.1067) wraz ze zmianami wprowadzonymi 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2002 roku zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy 
i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej 
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U.2003.1.8 z późn. zm.). 

W maju 2004r. uruchomiono nowy terminal paliwowy, który spełnia wymogi 
określone w ww. przepisach. Na skutek zastosowania dystrybucji i magazynowania 
benzyn uzyskano redukcję zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza o ok. 98,5% 
w stosunku do stanu poprzedniego, a tym samym zminimalizowano emisję 
zanieczyszczeń do powietrza. Terminal został zaprojektowany i wykonany zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

Do podmiotów objętych dyrektywą 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty oraz tzw. dyrektyw „córek” na terenie powiatu 
jasielskiego należą: 
- Rafineria JASŁO S.A. w Jaśle, 
- CHROM-STYL S.A. w Jaśle. 
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Kontrola sprawdzająca w Rafinerii JASŁO S.A. w Jaśle w zakresie gospodarki 
ściekowej przeprowadzona została w czerwcu 2004r. Na podstawie analizy wyników 
badań ścieków prowadzonych przez laboratorium Rafinerii JASŁO S.A. oraz 
laboratorium WIOŚ w Rzeszowie Delegaturę w Jaśle nie stwierdzono przekroczeń 
stanu i składu ścieków określonego w pozwoleniu wodnoprawnym. Ponadto na 
podstawie ww. badań ustalono, że w ściekach ogólnozakładowych wprowadzanych do 
rzeki Wisłoki nie występują substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego ujęte w tabeli 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2002.212.1799). W związku 
z powyższym Wojewoda Podkarpacki decyzją z dnia 15 grudnia 2003r., znak: ŚR-III-
3-6811/12/03 wydaną na podstawie art. 41, art. 130 ust. 2, art. 140 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, ograniczył z urzędu zakres pozwolenia 
wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków ogólnozakładowych poprzez wykreślenie 
ze stanu i składu ścieków wskaźnika zanieczyszczeń – kadm, co oznacza, że kadm nie 
może być wprowadzany do odbiornika. 

Kontrola sprawdzająca w CHROM STYL S.A. w Jaśle przeprowadzona została 
w lutym 2004r. Na podstawie przedstawionych analiz stwierdzono, że stan i skład 
ścieków nie przekraczał wartości określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 
W 2003r. ,,CHROM STYL S. A. zmodernizował proces oczyszczania ścieków. Po 
analizie wyników badań ścieków stwierdzono, że stężenie niklu odprowadzanego 
w ściekach jest wyższe od wartości określonej w rozporządzeniu w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W celu 
obniżenia zawartości niklu poniżej 0,5 mg/dm3 w odprowadzanych ściekach 
zmodernizowano proces oczyszczania ścieków. Zmiana w procesie oczyszczania 
ścieków polegała na rozdzieleniu ścieków na dwie grupy tj., ścieki zawierające nikiel 
i ścieki zawierające chrom oraz osobną obróbkę w celu zapewnienia optymalnego pH 
do strącenia metali. Ponadto zastąpiono dotychczas stosowane koagulanty i flokulanty.  
W celu efektywnego strącania niklu wyeliminowano dodatki do kąpieli, w skład 
których wchodziły substancje wiążące nikiel w związki kompleksowe, które były 
trudne do usunięcia w procesie strącania niklu. Obecnie wszystkie dodatki do kąpieli 
nie zawierają związków kompleksowych. 

W 2004r. przeprowadzono, w porozumieniu z Wydziałem Środowiska 
i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, weryfikację listy instalacji 
wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego w rozumieniu dyrektywy Rady 
96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. 
Weryfikacji dokonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
26 lipca 2002r. w sprawie instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie 
poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
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Tabela 8.       Instalacje objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego na terenie powiatu jasielskiego 
 
 

Kryterium kwalifikacji 

Lp. Zakład Powiat 
Rodzaj instalacji 

Rop.MŚz dnia 26.07.2002 r. 
w sprawie rodzajów 
instalacji mogących 
powodować znaczne 
zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo 
środowiska jako całości 
(Dz.U.2002.122.1055) 

 
 
 

Termin uzyskania / pozwolenie 

 
Instalacje w przemyśle energetycznym do spalania paliw o mocy nominalnej ponad 50 MWt 

1.  
Zakłady Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A.  
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło 

jasielski 
Kotłownia o mocy powyżej 50 MWt   
 

1 30 czerwca 2006 

Instalacje w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym 

2.  
„Chrom-Styl” S.A. 
ul. Fabryczna 6, 38-200 Jasło  

jasielski 
Instalacje do powierzchniowej obróbki metali 
z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych  
o łącznej pojemności wanien pow. 30 m3 

2.7 
decyzja Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 29.10.2004, znak: ŚR.IV-

6618/15/04 

Instalacje w  przemyśle mineralnym 

3.  

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo-
Usługowe S.C. Olszański i Kogut 
ul. Leśna 4,  38-200 Jasło 
Cegielnia Żółków 

jasielski 
Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych 
poprzez wypalanie o pojemności pieca > 4 m3  
o gęstości >300 kg/m3 na piec 

3.5 31 grudnia 2006 

4.  
Zakład Ceramiki Budowlanej 
Cegielnia Bieździadka 
38-214 Bieździadka 

jasielski 
Instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych 
poprzez wypalanie o pojemności pieca > 4 m3  
o gęstości >300 kg/m3 na piec 

3.5 31 grudnia 2006 

Instalacje w przemyśle chemicznym 

5.  
„Carbon Black Polska” Sp. z o.o. 
ul. 3-go Maja 83, 38-200 Jasło  

jasielski Instalacja do produkcji sadzy technicznej szt. 2 4.2 

31 grudnia 2006 
decyzja Wojewody Podkarpackiego 
z dnia 6.01.2004, znak: ŚR.IV-

6618/1/16/03/04 

6.  
JAS – CHEM Rafineria JASŁO Sp. z o.o. 
ul. 3 Maja 101,  38-200 Jasło 

jasielski 
Instalacja chemiczna do produkcji podstawowych 
związków organicznych 

4.1 31 grudnia 2006 
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Kryterium kwalifikacji 

Lp. Zakład Powiat 
Rodzaj instalacji 

Rop.MŚz dnia 26.07.2002 r. 
w sprawie rodzajów 
instalacji mogących 
powodować znaczne 
zanieczyszczenie 

poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo 
środowiska jako całości 
(Dz.U.2002.122.1055) 

 
 
 

Termin uzyskania / pozwolenie 

7.  
Rafineria „Jasło” S.A. 
ul. 3-go Maja 108, 38-200 Jasło  

jasielski 

− Rafinacja ropy naftowej, 
− Instalacja do termicznego unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych o wydajności 
powyżej 10 ton na dobę oraz instalacja do 
destylacji olejów odpadowych o wydajności 
powyżej 10 ton na dobę, 

− Zakład Przerobu Tworzyw Sztucznych 

4.7 
5.1 

 
 
 
 

4.1 
 

31 grudnia 2006 
30 września 2006 

 
 
 
 
decyzja Wojewody Podkarpackiego 
z dnia  30 .04.2004, znak: ŚR.IV-

6618/7/04 

8.  

LOTOS Asfalt Spółka z o.o. 
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk 
Oddział Jasło 
ul. 3-ego Maja 101,  38-200 Jasło 

jasielski  Instalacja oksydacji asfaltów 4.1 31 grudnia 2006 

Instalacje w gospodarce odpadami 

9.  
Miejski Zakład Gospodarki Odpadami 
ul. Sokoła 8, 38-200 Jasło  

jasielski 
Składowisko odpadów komunalnych przyjmujące 
ponad 10 ton odpadów na dobę 

5.4 30 kwietnia 2007 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Na terenie powiatu jasielskiego znajduje się 13 instalacji, na prowadzenie 
których operatorzy powinni uzyskać pozwolenie zintegrowane. Dane dotyczące tych 
instalacji przedstawiono w tabeli.  

W 2004r. pozwolenia zintegrowane na prowadzenie instalacji uzyskały niżej 
wymienione podmioty: 

− „Carbon Black Polska” Sp. z o.o. w Jaśle 
− „Chrom – Styl” S.A. w Jaśle, 
− Rafineria Jasło S.A. w Jaśle. 

W trakcie kontroli podmiotów obowiązanych do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie instalacji ustalono, że: 
− eksploatujący instalacje mają świadomość, że powinni uzyskać pozwolenia 

zintegrowane oraz jakie konsekwencje związane są z nie uzyskaniem tego 
pozwolenia, 

− wszyscy operatorzy eksploatujący instalacje na terenie działania Delegatury 
w Jaśle, na których prowadzenie wymagane było uzyskanie pozwolenia 
zintegrowanego w terminie do 30 kwietnia 2004r. uzyskali stosowne pozwolenia. 

Składowisko odpadów w Jaśle przy ul. Żniwnej jest instalacją wymagającą 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego w terminie do 30 kwietnia 2007r. Zgodnie 
z art. 204 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska instalacje 
wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony 
środowiska wynikające z najlepszej dostępnej techniki. Rozpatrując kompleksowo 
sprawę przedmiotowej instalacji w odniesieniu do zaleceń Dyrektywy Rady 
1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999r. w sprawie składowania odpadów oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003r. w sprawie szczegółowych 
wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 
odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, nie ma podstaw, aby zakładać, 
że składowisko będzie spełniało wymogi ochrony środowiska wynikające z najlepszej 
dostępnej techniki. Prowadzący instalację nie będzie w stanie spełnić wymogów 
koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, niezbędnego do prowadzenia 
działalności po 30 kwietnia 2007r. 

Z uwagi na wzrastającą z roku na rok ilość wniosków obywateli o podjęcie 
interwencji w sprawach zanieczyszczenia środowiska we wszystkich jego elementach, 
do załatwienia których organem kompetentnym jest gmina, w WIOŚ w Rzeszowie 
opracowano cykl kontroli organów samorządu gminnego celem dokonania oceny 
wypełniania ustawowych zadań i obowiązków w zakresie ochrony środowiska. 
Gminom przekazano wykaz przepisów określających ich kompetencje w sprawach 
z zakresu ochrony środowiska, a także zwrócono się do nich o przedłożenie informacji 
jak wskazane sprawy są realizowane. Uzyskane ta drogą dane były pomocne do 
precyzowania wniosków o realizacji zadań w poszczególnych gminach. W 2004 r. 
kontrolą objęto 4 gminy z terenu powiatu jasielskiego:  

− Gminę Krempna, 
− Gminę Dębowiec, 
− Gminę Brzyska, 
− Gminę Kołaczyce. 
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Z analizy zebranych danych wynika, że wszystkie gminy poddane kontroli 
posiadają uchwalone „Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy…”. 
Większość uchwał została podjęta w latach 1996 – 2001 tj. przed zmianami w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzonymi ustawą 
wprowadzającą ustawę prawo ochrony środowiska, ustawę o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw z 2001 r.  

Na terenie gmin Krempna, Dębowiec, Kołaczyce funkcjonują odpowiednie 
gminne jednostki organizacyjne zapewniające utrzymanie czystości i porządku.  

Gminy w „Zasadach utrzymania…” uściśliły w sposób właściwy dla swego 
terenu ustawowy obowiązek zapobiegania zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów 
otwartych poprzez usuwanie błota, śniegu, lodu oraz odpadów zgromadzonych 
w przeznaczonych do tego urządzeniach. 

Część gmin realizuje selektywną zbiórkę odpadów komunalnych. Selektywną 
zbiórkę prowadzi się akcyjnie, systemem „workowym”. Występuje pilna potrzeba 
usprawnienia selektywnej zbiórki odpadów, a szczególnie odpadów niebezpiecznych 
występujących w strumieniu odpadów komunalnych. 

Na terenach wiejskich problem bezdomnych zwierząt nie jest rozwiązany. 
Gminy nie zajmują się zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok 
bezdomnych zwierząt.  

Kierunki rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są ustalane w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego, oraz w planie rozwoju lokalnego gminy. 
W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków stwierdzono, że w gminach jest realizowany 
obowiązek informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, rady gmin uchwaliły regulaminy dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków. 

W części gmin nie uchwalono planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.  

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) stwierdzono, że 
w kontrolowanych gminach nie uchwalono gminnych programów ochrony 
środowiska. Gminy te nie przeprowadzają planowych kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym ich właściwością. 
Prowadzone są tam jedynie doraźne kontrole interwencyjne najczęściej z inicjatywy 
Inspekcji Ochrony Środowiska. 

W zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2001r. 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami 
oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej stwierdzono, że kontrolowane 
gminy przekazywały Marszałkowi Województwa i Wojewódzkiemu Funduszowi 
Ochrony Środowiska, w ustawowym terminie (do dnia 15 luty roku kalendarzowego 
następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie) sprawozdania roczne 
zawierające informacje o: rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez 
gminę lub podmiot działający w ich imieniu, oraz rodzaju i ilości odpadów 
opakowaniowych zebranych przez gminę lub podmiot działający w ich imieniu do 
odzysku i recyklingu oraz o wydatkach poniesionych na te działania. 



 50 

Nie stwierdzono również znaczących uchybień w zakresie realizacji zadań 
wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ustawy z dnia 
4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze.  

W roku 2005 opisane wyżej kontrole będą kontynuowane, a po ich zakończeniu 
zostanie sporządzony odpowiedni raport wojewódzki o wynikach tych kontroli. 

2.2. Kontrole interwencyjne 

W 2004r. przeprowadzono 16 kontroli interwencyjnych na terenie powiatu 
jasielskiego, z czego 7 dotyczyło uciążliwości zapachowych, 5 gospodarki odpadami 
a pozostałe gospodarki wodno ściekowej. 

W związku ze skargami mieszkańców na uciążliwości zapachowe, występujące 
w rejonie Rafinerii Jasło S.A. w Jaśle i wyodrębnionych z jej struktury spółek, 
prowadzone są przez Laboratorium Inspekcji Ochrony Środowiska pomiary imisji 
zanieczyszczeń. Pomiary wykonywane są w czasie kontroli interwencyjnych, 
prowadzonych w różnych porach dnia i nocy. Zmieniające się lokalne warunki 
meteorologiczne sprawiają, że stężenia poszczególnych substancji w powietrzu 
atmosferycznym szybko zmieniają się. Charakterystycznym zjawiskiem dla terenu 
Jasła jest występowanie tzw. cisz (warunków bezwietrznych) w godzinach 1800 – 2100 
oraz 600 – 900. W tych okresach przy wysokiej wilgotności powietrza i niskim ciśnieniu 
atmosferycznym następuje koncentracja zanieczyszczeń na terenie Rafinerii Jasło S.A. 
w Jaśle w bezpośredniej odległości od niskich, niezorganizowanych źródeł emisji. Po 
zmianie warunków atmosferycznych zanieczyszczenia te przemieszczają się z wiatrem 
na sąsiednie tereny, gdzie może dochodzić do wyczuwania odorów w powietrzu 
atmosferycznym. Z dotychczasowych obserwacji wynika, że czas przemieszczania się 
tych zanieczyszczeń na danym terenie nie przekracza 30 minut. W związku 
z powyższym mierzone wartości stężeń w czasie kontroli nie przekraczają 10% 
dopuszczalnych wartości odniesienia. Uciążliwości zapachowe są szczególnie 
odczuwalne w porze nocnej w okresie letnim. 

  W celu oceny stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w rejonie 
oddziaływania Rafinerii „JASŁO” S.A. w Jaśle i wydzielonych z niej spółek 
zainstalowano 5 punktów pomiarowych, w których w sesjach dwutygodniowych 
prowadzone są metodą pasywną ciągłe pomiary następujących substancji: benzen 
toluen, suma ksylenów, styren, cykloheksan, izopropylobenzen, n-heksan, izooktan,  
o-oktan, n-dekan. Analizę wyników badań oraz ocenę jakości powietrza wykonano na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2002.1.12). 
Poziomy badanych substancji w relacji do wartości odniesienia przedstawiono 
w poniższej tabeli. 
 

Lokalizacja Benzen Cykloheksan Izopropylobenzen 
Suma 

ksylenów 
Styren Toluen 

Pkt.1 ul. Kopernika 56 % 68 % 4 % 31 % 0 % 32 % 
Pkt.2 ul. Młynarska 40 % 68 % 6 % 23 % 0 % 24 % 
Pkt.3 ul. Sportowa I 32 % 95 % 5 % 29 % 14 % 32 % 
Pkt.4 ul. Niegłowicka 59 % 151 % 7 % 29 % 14 % 30 % 
Pkt.5 ul. Sportowa II 53 % 110 % 14 % 32 % 0 % 28 % 



 51 

Lokalizacja punktów monitoringowych zanieczyszczeń powietrza w rejonie Rafinerii  „JASŁO” S.A. 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na badanym obszarze nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych wartości 

stężeń benzenu. Nie stwierdzono również wysokich, zagrażających zdrowiu i życiu, 
zawartości pozostałych węglowodorów aromatycznych zarówno w okresach 
uśredniania sesji, jak i dla wartości średniorocznych. Na podstawie wykonanych badań 
stwierdza się wystąpienie stężeń wyższych od wartości odniesienia jedynie dla 
cykloheksanu. Największe średnioroczne stężenie 1,51 µg/m3 wystąpiło w punkcie 
nr 4 zlokalizowanym przy ul. Niegłowickiej (151 % wartości odniesienia). Także 
w punkcie nr 5 położonym przy ul. Sportowej została przekroczona wartość 
odniesienia. Średnie stężenie cykloheksanu wyniosło 1,1 µg/m3, co stanowi 110% 
wartości odniesienia. Poziomy pozostałych badanych węglowodorów nie przekroczyły 
wartości odniesienia. 

W związku ze skargami mieszkańców Jasła dotyczącymi uciążliwości 
zapachowych ze strony Rafinerii i podmiotów gospodarczych działających wokół niej 
z inicjatywy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w dniu 
10 stycznia 2005r. odbyło się spotkanie przedstawicieli zakładu CARBON BLACK 
POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle z radnymi Miasta Jasła, przewodniczącymi Zarządu 
Osiedli Żółtków i Niegłowice, mieszkańcami miasta Jasła oraz przedstawicielami 
Urzędu Miasta Jasło, Starostwa Powiatowego w Jaśle. W trakcie spotkania 
przedstawiono: 
− system zarządzania w CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle, 
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− aspekty środowiskowe działalności CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle 
wraz z omówieniem inwestycji proekologicznych, 

− stan środowiska w województwie podkarpackim, 
− wyniki kontroli prowadzonych przez WIOŚ w CARBON BLACK POLSKA Sp. 

z o.o. w Jaśle. 

 
3. Cele kontroli WIOŚ Rzeszów na 2005 rok 
 
 W 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
Delegatura w Jaśle realizuje zadania w oparciu o następujące cele kontroli: 

1. Ocena stopnia wdrażania dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń oraz dyrektywy 2001/80/WE                      
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych 
źródeł spalania paliw, raportowanie zgodnie z decyzja Komisji  w sprawie 
wdrożenia europejskiego rejestru zanieczyszczeń (EPER)  

2. Sprawdzenie wdrożenia zasad przeciwdziałania poważnym awariom m.in.                        
w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku ich wystąpienia określonych                              
w dyrektywie 2003/105/WE (znowelizowana dyrektywa SEVESO II) 

3. Ocena stopnia wdrożenia dyrektywy Rady 99/31/WE w sprawie składowisk 
odpadów, rozporządzenie (WE) NR 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów, 
decyzja Rady ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na 
składowiska 

4. Sprawdzenie przestrzegania wymagań dotyczących termicznego przekształcania 
odpadów w spalarniach i instalacjach do współspalania odpadów, dyrektywa 
2000/76/WE w sprawie spalania odpadów, dyrektywa 94/67/WE w sprawie 
spalania odpadów niebezpiecznych, 89/369/EWG w sprawie zapobiegania 
zanieczyszczeniu powietrza przez nowe spalarnie odpadów niebezpiecznych, 
89/429/EWG w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez 
istniejące spalarnie odpadów niebezpiecznych  

5. Monitorowanie wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych- sprawdzenie wyposażenia aglomeracji w systemy 
kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków wymagane na podstawie 
Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych i Traktatu 
Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej  

6. Wypełnianie obowiązków wynikających z rozporządzenia Rady (EWG) Nr 
259/93 z dnia 1 lutego 1993r. w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów 
w obrębie, do Wspólnoty oraz poza jej obszar  

7. Sprawdzenie przestrzegania wymagań przez podmioty prowadzące działalność 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi  

8. Ocena wdrażania dyrektywy 94/63/WE w sprawie kontrolowania emisji lotnych 
związków organicznych powstałych wskutek magazynowania benzyny i jej 
dystrybucji z terminali do stacji obsługi  

9. Sprawdzenie spełniania zasadniczych wymagań przez opakowania i maszyny 
emitujące hałas na zewnątrz pomieszczeń  
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10. Ocena wdrażania dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań po środkach 
niebezpiecznych oraz realizacji Traktatu Akcesyjnego w zakresie poziomów 
odzysku  

11. Weryfikacja ewidencji źródeł pól elektromagnetycznych  

12. Monitorowanie wdrażania dyrektywy 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre niebezpieczne substancje odprowadzane do 
środowiska wodnego Wspólnoty oraz 6 dyrektyw uzupełniających dotyczących 
poszczególnych odpadów niebezpiecznych 82/176/EWG, 83/513/EWG, 
84/156/EWG, 84/491/EWG, 86/280/EWG 

13. Sprawdzenie przestrzegania wymagań przez podmioty prowadzące działalność 
w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi, w tym zawierającymi PCB, 
dyrektywa 96/59/WE w sprawie unieszkodliwiania polichlorowanych bifenyli                
i polichlorowanych trifenyli, dyrektywa 75/439/EWG w sprawie usuwania 
olejów odpadowych  

14. Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska przez podmioty świadczące 
usługi w zakresie naprawy i złomowania pojazdów samochodowych – 
dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji  

15. Ocena wypełniania ustawowych zadań i obowiązków w zakresie ochrony 
środowiska przez organy gmin – kontynuacja 2 letniego cyklu wojewódzkiego, 
prawo horyzontalne, dyrektywa 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorów  

16. Przygotowanie raportu o wynikach kontroli w zakresie przestrzegania przepisów 
dotyczących substancji kontrolowanych wynikających z rozporządzenia 
2037/2000 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową i prawa 
polskiego  

17. Ograniczenie oddziaływania na środowisko zakładów przemysłu rafineryjnego  

18. Przygotowanie do wydawania opinii o podmiotach uprawnionych do korzystania 
z Sektorowego Programu Operacyjnego ,,Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 – 2006”, 
dyrektywa 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami 
azotanami pochodzącymi z rolnictwa 

19. Wypełnianie przez prowadzących instalacje nie objęte innymi celami kontroli 
wymagań ochrony środowiska wynikających z mocy prawa lub decyzji 
administracyjnych  

 
 
Ponadto Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 

Delegatura w Jaśle wykonuje kontrole pozaplanowe na wnioski osób fizycznych, 
organów administracji rządowej i samorządowej o podjęcie interwencji, a także na 
wnioski podmiotów korzystających ze środowiska.  
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 Inspekcja Ochrony Środowiska utrzymuje ścisłe kontakty z organami 
samorządu terytorialnego. W ramach tej współpracy następuje wymiana informacji 
i doświadczeń, przekazywane są dane dotyczące stanu środowiska, ocenia się postęp 
w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska. 

W przypadku potrzeby wykonania lokalnego monitoringu środowiska na 
terenie powiatu jasielskiego lub realizacji innych zadań z zakresu rzeczowego 
Inspekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie deklaruje swój udział. 
 
 
 
 

Informacja o stanie środowiska w powiecie jasielskim w 2004 roku dostępna 

jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie Delegatury w Jaśle pod adresem: www. jaslo.wios.rzeszow.pl. 
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