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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.  

Pod względem administracyjnym powiat dzieli się na 10 gmin, w tym 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 (204 km2), najmniejszą zaś 
gmina Brzyska (45 km2).  

W powiecie mieszka 116,3 tysięcy osób, przy czym mieszkańcy Jasła stanowią 
prawie 33%. Wskaźnik gęstości zaludnienia jest wysoki i wynosi 139 osób na km2. 
Najludniejsze spośród gmin wiejskich to gminy: Jasło (170 osób na km2), Skołyszyn 
(160 osób na km2) i Kołaczyce (147 osób na km2). Najmniejszy wskaźnik zaludnienia 
posiada gmina Krempna (10 osób na km2). 

Prawie 29% powierzchni powiatu zajmują obszary prawnie chronione  
o szczególnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Obszary te znajdują się  
w południowej i północno-zachodniej części powiatu. Stanowią je głównie: Magurski 
Park Narodowy, fragmenty 2 parków krajobrazowych: Jaśliskiego Parku 
Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki oraz Obszar Chronionego 
Krajobrazu Beskidu Niskiego. Do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 
włączony jest obszar specjalnej ochrony siedlisk „Ostoja Magurska”. 

Lasy w powiecie jasielskim zajmują 36% powierzchni. Do gmin o największym 
zalesieniu należą gminy: Krempna (73%), Dębowiec (35%) i  Kołaczyce (32%). 
Użytki rolne stanowią ponad 50% obszaru, wśród których największy udział mają 
grunty orne i użytki zielone.  

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

Strukturę gospodarczą powiatu określa się jako rolniczo-przemysłową. Szacuje 
się, że w powiecie znajduje się około 22 tysiące indywidualnych gospodarstw rolnych 
(3 miejsce w województwie). Według rejestru REGON ponad 50% zarejestrowanych 
w powiecie jasielskim podmiotów gospodarki narodowej funkcjonuje w Jaśle. 
Podmioty zarejestrowane w powiecie w sektorze przemysłowym stanowią około 12% 
wszystkich podmiotów w powiecie, z czego 10% prowadzi działalność w Jaśle. 

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 oraz metalowa.  

 5



Stan środowiska powiatu oraz skala i charakter problemów ekologicznych są  
zróżnicowane przestrzennie. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne występują  
w południowej części powiatu, natomiast miasto Jasło oraz gminy położone  
w pobliżu Jasła są terenami o znacznym stopniu przekształcenia środowiska 
naturalnego. Do najistotniejszych uciążliwości dla środowiska należą: 
 emisja pyłów i gazów do powietrza, 
 emisja ścieków do wód, 
 hałas drogowy i przemysłowy, 
 gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie 
województwa podkarpackiego ustawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska, 
związane z badaniem stanu środowiska oraz z kontrolą przestrzegania przepisów  
o ochronie środowiska. 

Źródłem informacji o stanie środowiska jest Państwowy Monitoring 
Środowiska. W ramach tego systemu gromadzone są informacje uzyskane na 
podstawie pomiarów i badań stanu poszczególnych elementów środowiska, jak 
również dane emisyjne uzyskiwane z różnych dostępnych źródeł.  

Zakres działalności kontrolnej, prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach kontroli przestrzegania przepisów 
prawa, jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. kontrole: 
− przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, 
− eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko, 
− przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 
− przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 
depozytowej, 

− w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, 
urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje, 

− wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie 
spełniania przez nie wymagań ochrony środowiska, 

− przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
− przestrzegania przepisów w zakresie postępowania z organizmami genetycznie 

zmodyfikowanymi. 
Zadania te realizowane są w ramach kontroli planowych oraz kontroli 

interwencyjnych. 

Upowszechnianie wyników badań monitoringowych prowadzonych na terenie 
województwa podkarpackiego odbywa się poprzez zamieszczanie ich w raportach, 
komunikatach i informacjach o stanie środowiska. Materiały te dostępne są także na 
stronie internetowej  Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie: 
www.wios.rzeszow.pl. 
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II. STAN ŚRODOWISKA W 2006 ROKU  

W 2006 roku na obszarze powiatu jasielskiego, w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, realizowano następujące zadania:  

 badania jakości wód w rzekach, 
 badania jakości wód podziemnych 
 badania jakości powietrza, 
 monitoring odpadów niebezpiecznych, 
 inwentaryzację danych emisyjnych dotyczących ścieków i zanieczyszczeń 

pyłowo-gazowych,  
 nadzór nad monitoringiem składowisk odpadów, prowadzonym z mocy 

ustawy o odpadach przez zarządzającego składowiskiem. 

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

1. Gospodarka wodno-ściekowa 

Głównym źródłem poboru wody w powiecie jasielskim są wody 
powierzchniowe. Mieszkańcy Jasła oraz zakłady produkcyjne w Jaśle korzystają  
z zasobów rzeki Wisłoki. Z cieków wodnych zasilane są również wodociągi wiejskie  
w gminach: Dębowiec, Krempna i Nowy Żmigród. Około 60% łącznej ilości pobranej 
wody powierzchniowej w powiecie zużywa  gospodarka komunalna.  

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 także indywidualne, przydomowe studnie. 

Odbiornikami ścieków komunalnych w powiecie jasielskim jest rzeka Wisłoka 
oraz jej dopływy. W 2006 roku w powiecie funkcjonowały 4 komunalne mechaniczno-
biologiczne oczyszczalnie ścieków, w tym oczyszczalnia w Jaśle o projektowanym 
wskaźniku RLM 97000 oraz 3 mniejsze oczyszczalnie położone na obszarach 
wiejskich: oczyszczalnia o projektowanym wskaźniku RLM 3156 w Kołaczycach oraz 
oczyszczalnie w Skołyszynie i Krempnej, o projektowanych wskaźnikach RLM<2000. 

Ścieki komunalne z terenu miasta Jasła i miejscowości położonych w gminie 
Jasło: Kowalowy, Wolica, Jareniówka, Sobniów, Warzyce, Dębowiec oraz z części 
terenu miejscowości Trzcinica, a także ścieki bytowe z zakładów przemysłowych  
z obszaru Jasła, oczyszczane są na funkcjonującej od 1996 roku mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków z podwyższonym stopniem usuwania związków 
biogennych.  
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W 2006 roku do rzeki Wisłoki odprowadzono z oczyszczalni 6,18 mln m3 
ścieków. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontroluje jakość ścieków 
odprowadzanych z oczyszczalni, zarówno na podstawie własnych badań, jak  
i monitoringu prowadzonego przez użytkownika oczyszczalni, tj. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle. Na podstawie wyników 
badań nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w ściekach, 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym.  

 Z terenów wiejskich do wód powierzchniowych siecią kanalizacji 
wprowadzono 0,14 mln m3 ścieków oczyszczonych biologicznie. 

W latach 2004-2006 ilość ścieków komunalnych odprowadzanych do wód 
powierzchniowych w powiecie jasielskim nie uległa istotnym zmianom.  

Według danych WIOŚ szacuje się, że z terenu powiatu jasielskiego 
w 2006 roku siecią kanalizacji zakładowej odprowadzono do wód powierzchniowych 
ogółem 1,71 mln m3 ścieków, w tym 1,51 mln m3 ścieków wymagających 
oczyszczania (tj. bez wód pochłodniczych odprowadzanych z Zakładów Przetwórstwa 
Owocowo-Warzywnego „Pektowin” Sp.z o.o.). W bilansie ścieków dominują ścieki  
z zakładów funkcjonujących na terenie Jasła, tj.:  
 z oczyszczalni Spółki Akcyjnej LOTOS JASŁO (72%), 
 z terenu ZTS „Gamrat” S.A. (22%), 
 z oczyszczalni Spółki Akcyjnej Chrom Styl (3%), 

Ścieki przemysłowe w znacznej ilości podlegają procesom mechaniczno-
chemicznego i biologicznego oczyszczania. Oczyszczalnie mechaniczno-chemiczne 
funkcjonują w Spółkach: LOTOS Jasło oraz Chrom Styl w Jaśle.  

2. Jakość wód powierzchniowych płynących 

W 2006 roku na terenie powiatu jasielskiego w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska wykonano badania oraz dokonano oceny jakości wód rzeki 
Wisłoki oraz jej dwóch dopływów: Ropy i Jasiołki. 

Sposób monitorowania i oceny jakości wód powierzchniowych uzależniony jest 
od celu badań i ustalony został odrębnie dla każdej rzeki oraz punktu pomiarowo-
kontrolnego. W jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym dopuszcza się dokonanie 
kilku ocen jakości wód w zależności od sposobu ich użytkowania. W 2006 roku 
badania wód Wisłoki i jej głównych dopływów ukierunkowano na: 

 ocenę ogólną jakości wód,  
 ocenę jakości wód pod kątem ich przydatności do bytowania ryb w warunkach 

naturalnych,   
 ocenę jakości wód pod kątem wykorzystania ich do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia (Wisłoka powyżej Jasła),  
 ocenę poziomu azotanów i wskaźników mających zastosowanie do oceny stopnia 

eutrofizacji wód powierzchniowych. 

W oparciu o uzyskane wyniki badań dokonano ocen jakości wód w rzekach na 
terenie powiatu jasielskiego, stosując kryteria zawarte w odpowiednich aktach 
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prawnych. Wyniki klasyfikacji jakości wód rzek badanych w latach 2004-2006  
przedstawiono w poniższej tabeli. 

Jakość wód w rzekach na terenie powiatu jasielskiego w latach 2004-2006 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny Rzeka 

nazwa km 
Rodzaj 

monitoringu 
Rok 

badań 
Klasyfikacja  

ogólna 
jakości wód 

Przydatność  
wód do celów  

pitnych 

Przydatność wód 
do celów  

bytowania ryb 
2004 II - karpiowate 

2005 III - łososiowate  
i karpiowate Wisłoka Krempna-Kotań 146,3 D, R 

2006 II - karpiowate 
2004 III A2 karpiowate 
2005 II A2 nieprzydatne Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 D, R, U 
2006 III A2 karpiowate 
2004 III - nieprzydatne 
2005 III - nieprzydatne Wisłoka Powyżej ujścia  

Ropy 105,5 D, R 
2006 III - nieprzydatne 
2004 III - nieprzydatne 
2005 III - nieprzydatne Wisłoka Wróblowa 96,2 D, R 
2006 III - nieprzydatne 
2004 III - nieprzydatne 
2005 III - nieprzydatne Ropa Ujście do Wisłoki 3,0 D, R 
2006 III - nieprzydatne 
2004 III - nieprzydatne 
2005 III - nieprzydatne Jasiołka Ujście do Wisłoki 0,3 D, R 
2006 III - nieprzydatne 

 Rodzaj monitoringu: 
D - monitoring dla oceny ogólnej jakości wód 
R  - monitoring wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
U -  monitoring wód przeznaczonych do spożycia  

Klasyfikacja ogólna jakości wód  

Celem dokonania oceny ogólnej jakości wód w rzekach, wykonano badania  
w 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, substancje 
powierzchniowo czynne anionowe), wskaźniki hydrobiologiczne (saprobowość 
fitoplanktonu i peryfitonu, makrobezkręgowce bentosowe, chlorofil „a”) oraz 
wskaźniki mikrobiologiczne (liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego). Badania jakościowe wód prowadzono raz w miesiącu, przez cały rok 
kalendarzowy. 

Ocenę jakości badanych wód wykonano zgodnie z rozporządzeniem 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). Oceny jakości 
wód w rzekach dokonuje się w każdym punkcie pomiarowo-kontrolnym. 

Rozporządzenie wprowadza pięć klas jakości wód powierzchniowych. 
Podstawowym kryterium kwalifikującym jest spełnianie wymagań określonych dla 
wód wykorzystywanych do zaopatrywania ludności w wodę przeznaczoną do 
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spożycia. Kryterium uzupełniającym w nowej klasyfikacji wód powierzchniowych są 
wartości biologicznych wskaźników jakości wody. Nowe klasy jakości wód 
powierzchniowych zdefiniowano następująco: 

 
I klasa  wody bardzo dobrej jakości 
II klasa wody dobrej jakości 
III klasa wody zadowalającej jakości 
IV klasa wody niezadowalającej jakości 
V klasa wody złej jakości, 

 
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 klasyfikacji ogólnej jakości wód Wisłoki, Ropy i Jasiołki na obszarze 
powiatu jasielskiego przedstawiono na mapce i w tabeli. Na mapce, dla każdego 
punktu pomiarowo-kontrolnego przedstawiono wynik klasyfikacji wraz  
z procentowym udziałem badanych wskaźników w poszczególnych klasach jakości 
oraz procentowy udział w poszczególnych klasach wyników w zakresie wskaźników: 
BZT5, azotany, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny oraz liczba bakterii grupy coli 
typu kałowego. 

Klasyfikacja ogólna jakości wód rzeki Wisłoki i jej dopływów na terenie powiatu jasielskiego w 2006 roku   
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 11.02.2004r. – Dz.U.2004.32.284) 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny Lp. Rzeka 

nazwa km 

Klasa 
jakości 

wód 
Wskaźniki decydujące o ocenie jakości wody 

1.  Wisłoka Krempna-Kotań 146,3 II 
barwa(III), zasadowość(III), wapń(II) indeks saprobowości 
fitoplanktonu(II), indeks saprobowości peryfitonu(III), liczba bakterii 
grupy coli(II), liczba bakterii grupy coli typu kałowego(III) 

2.  Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 III 
barwa(III), indeks saprob.fitoplanktonu(III), indeks saprobowości 
peryfitonu(III), liczba bakterii grupy coli(III), liczba bakterii grupy coli 
typu kałowego(III) 

3.  Wisłoka Powyżej ujścia  
Ropy 105,5 III barwa(III), zapach(III), liczba bakterii grupy coli(IV), liczba bakterii 

grupy coli typu kałowego(IV)  

4.  Wisłoka Wróblowa 96,2 III 
barwa(III), azotyny(III), indeks saprobowości fitoplanktonu(III), indeks 
saprobowości peryfitonu(III), liczba bakterii grupy coli(IV), liczba 
bakterii grupy coli typu kałowego(IV) 

5.  Ropa Ujście do Wisłoki 3,0 III 
barwa(III), zawiesina ogólna(III), azotyny(III), indeks saprobowości 
fitoplanktonu(III), indeks saprobowości peryfitonu(III), liczba bakterii 
grupy coli(V), liczba bakterii grupy coli typu kałowego(V) 

6.  Jasiołka Ujście do Wisłoki 0,3 III 
barwa(III), azotyny(III), indeks saprobowości fitoplanktonu(III), indeks 
saprobowości peryfitonu(III), liczba bakterii grupy coli(V), liczba 
bakterii grupy coli typu kałowego(V) 

 

 10



 

Klasyfikacja ogólna jakości wód rzeki Wisłoki, Ropy i Jasiołki  
na terenie powiatu jasielskiego w 2006 roku 
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Wisłoka - ppk Krempna-Kotań km 146,3 
W zlewni Wisłoki na badanym obszarze brak jest punktowych źródeł 

zanieczyszczeń o charakterze antropogenicznym. Badania wykazały, że w górnym 
biegu Wisłoka prowadziła wody dobrej jakości, odpowiadającej II klasie. Spośród  
47 badanych wskaźników, 4 wskaźniki (tj. 8,5%): barwa, zasadowość ogólna, indeks 
saprobowości peryfitonu oraz liczba bakterii grupy coli typu kałowego mieściły się  
w III klasie. Ponad 85% badanych wskaźników odpowiadało I klasie jakości,  
a pozostałe spełniały wymagania II klasy. 
Wisłoka - ppk Powyżej Jasła km 108,9 

Jakość wód Wisłoki sklasyfikowano jako odpowiadającą III klasie. 
Wskaźnikami obniżającymi jakość wód w tym punkcie pomiarowo-kontrolnym były 
wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego, wskaźniki hydrobiologiczne: indeks saprobowości peryfitonu  
i fitoplanktonu oraz barwa. Pozostałe badane wskaźniki jakości (89,4)% mieściły się  
w I i II klasie. 
Wisłoka - ppk Powyżej ujścia Ropy km 105,5 

Punkt pomiarowo-kontrolny położony jest na terenie Jasła. Na badanym 
odcinku rzeka jest odbiornikiem ścieków przemysłowych z mechaniczno-chemicznej 
oczyszczalni eksploatowanej przez LOTOS JASŁO S.A. oraz wód pochłodniczych  
z Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „PEKTOWIN” Sp. z o.o. Jakość 
wód Wisłoki zaliczono do III klasy, podobnie jak w latach 2004-2005. Wskaźnikami 
decydującymi o wyniku oceny były wskaźniki mikrobiologiczne (IV klasa) oraz 
wskaźniki fizyczne: zapach, barwa (III klasa). Wskaźniki tlenowe oraz związki azotu 
nie przekroczyły wartości granicznych ustalonych dla II klasy. Stężenia badanych 
metali ciężkich: kadmu, ołowiu, niklu i rtęci oraz wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych i fenoli kształtowały się poniżej granic oznaczalności 
stosowanych metod badawczych.  
Wisłoka - ppk Wróblowa km 96,2 

Badania wykonane w tym punkcie pomiarowo-kontrolnym obrazują jakość wód 
Wisłoki poniżej zrzutu ścieków przemysłowych i komunalnych z obszaru miasta Jasła 
oraz poniżej ujścia Ropy i Jasiołki. W 2006 roku Wisłoka poniżej Jasła prowadziła 
wody zadowalającej jakości, odpowiadającej III klasie, podobnie jak  
w latach 2004-2005 W III klasie mieściły się wskaźniki: barwa, azotyny oraz indeks 
saprobowości peryfitonu i fitoplanktonu, natomiast poziom IV klasy osiągnął stan 
sanitarny. Wskaźniki zaliczone do I i II klasy jakości stanowiły 87,2% wszystkich 
badanych wskaźników, przy czym wartości wskaźników tlenowych (BZT5, ChZT-Mn, 
ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny) i związków azotu (amoniak, azot Kjeldahla, 
azotany) osiągnęły poziom II klasy. Należy zwrócić uwagę, że stężenia związków 
fosforu w wodach Wisłoki nie przekroczyły wartości dopuszczalnych ustalonych dla  
I klasy.  
Ropa - ppk Ujście do Wisłoki km 3,0 

Ropa jest odbiornikiem zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego  
i komunalnego z terenu województwa małopolskiego, a w szczególności z miasta 
Gorlice oraz miejscowości: Biecz i Skołyszyn. Jakość wód Ropy na odcinku 
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ujściowym do Wisłoki oceniono jako zadowalającą i zaliczono do III klasy, podobnie 
jak w latach 2004-2005. O wyniku oceny zadecydował głównie zły stan sanitarny wód 
(V klasa), wskaźniki hydrobiologiczne, azotyny i zawiesina ogólna. Wskaźniki 
charakteryzujące obecność w wodzie zanieczyszczeń przemysłowych, m.in. metale 
ciężkie, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, substancje 
powierzchniowo czynne anionowe, nie przekroczyły wartości granicznych 
określonych dla I klasy jakości.  
Jasiołka - ppk Ujście do Wisłoki km 0,3 

Do Jasiołki w jej dolnym biegu odprowadzane są ścieki z mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni w Zakładzie Karnym w Jaśle oraz oczyszczone chemicznie 
ścieki przemysłowe z procesów galwanicznych prowadzonych w CHROM STYL S.A. 
w Jaśle. W 2006 roku jakość wód Jasiołki na odcinku ujściowym zakwalifikowano do 
III klasy, podobnie jak w latach 2004-2005. Ponad 87% badanych wskaźników jakości 
odpowiadało I i II klasie. W tej grupie znalazły się m.in. wskaźniki tlenowe  
i związki azotu (amoniak, azot Kjeldahla, azotany). O wyniku oceny ogólnej 
zadecydował stan sanitarny (V klasa) oraz mieszczące się w III klasie: azotyny, barwa 
i wskaźniki hydrobiologiczne (indeks saprobowości peryfitonu i fitoplanktonu). 
Stężenia wskaźników zanieczyszczeń przemysłowych, w tym metali ciężkich: kadmu, 
niklu, ołowiu, rtęci, miedzi oraz fenoli i wielopierścieniowych węglowodorów 
aromatycznych kształtowały się poniżej granic oznaczalności stosowanych metod 
badawczych.  

 
        Wisłoka - ppk Krempna-Kotań 
 
 
 
 
 
 
 
        Wisłoka - ppk Powyżej Jasła 
 
 
 
 
 
 

        Wisłoka - Powyżej ujścia Ropy 
 
 
 
 
 
 
 
        Wisłoka - ppk Wróblowa 
 
 
 
 
 
 
         

W latach 2004-2006, w punktach pomiarowo-
kontrolnych położonych w górnym biegu rzeki 
Wisłoki, na obszarach o niewielkiej presji 
antropogenicznej, klasyfikacja ogólna jakości wód 
zmieniała się w przedziale II i III klasy 
W pozostałych punktach monitoringowych, 
zlokalizowanych w dalszym biegu Wisłoki oraz na jej 
dopływach, wynik klasyfikacji nie ulegał zmianie - 
jakość wód utrzymywała się w III klasie, 
charakteryzującej wody zadowalającej jakości.  

Ilustracją zmian jakości monitorowanych wód 
w kolejnych latach, jest procentowy udział 
ocenianych wskaźników jakości w poszczególnych 
klasach, przedstawiony na rysunkach obok. 

W latach 2004-2006, tylko w 2005 roku 
w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym 
położonym na Wisłoce - „Powyżej ujścia Ropy”, 
stwierdzono wskaźniki jakości odpowiadające 
V klasie (wskaźniki mikrobiologiczne).  

W punktach pomiarowo-kontrolnych 
położonych w górnym biegu rzeki sporadycznie 
występowały wskaźniki w IV klasie jakości, głównie 
dotyczy to wskaźników fizycznych, np. barwa. 
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         Ropa - Ujście do Wisłoki 
 
 
 
 
 
 
 
        Jasiołka - ppk Ujście do Wisłoki 
 
 
 
 
 
 
 

Korzystnym zjawiskiem jest rosnąca liczba 
wskaźników odpowiadających I klasie. 
W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych na 
Wisłoce, wskaźniki zaliczone do IV klasy stanowiły 
4-6% wszystkich ocenianych wskaźników, wskaźniki 
w III klasie stanowiły 4-16%, natomiast udział 
wskaźników odpowiadających I i II klasie jakości 
kształtował się w przedziale 80-90%. 

Pogorszenie jakości wód Wisłoki na terenie 
powiatu jasielskiego obserwowane jest na odcinku 
rzeki poniżej Jasła, po przyjęciu ścieków 
przemysłowych i komunalnych z terenu Jasła, jak 
również po przyjęciu wód Ropy i Jasiołki.  

I kl. II kl. III kl. IV kl. V kl.  
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Obrazem zmian jakości wód są wyniki badań uzyskane w punktach pomiarowo-
kontrolnych „Powyżej Jasła” oraz „Wróblowa”. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono przebieg zmian średnich rocznych 
stężeń wskaźnika BZT5 i fosforanów w latach 1990-2006, w punktach pomiarowo-
kontrolnych na Wisłoce: „Powyżej Jasła” oraz „Wróblowa” oraz w punkcie 
położonym na ujściowym odcinku Jasiołki. Wskaźniki BZT5 i fosforany 
charakteryzują głównie wpływ na wody zanieczyszczeń antropogenicznych. 

 
Przebieg zmian wartości wskaźników BZT5 i fosforanów w wodach Wisłoki i Jasiołki 

w rejonie Jasła w latach 1990-2006 
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JASIOŁKA ppk Ujście do Wisłoki 
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Jasiołka przez wiele lat stanowiła poważne zagrożenie dla jakości wód Wisłoki 

z uwagi m.in. na odprowadzanie do niej nieczyszczonych ścieków z 3 miast: Dukli, 
Jedlicza i Jasła. Lata 90-te przyniosły korzystne zmiany. W 1992 roku uruchomiono 
oczyszczalnię ścieków przemysłowych w Rafinerii Nafty w Jedliczu. W latach 1994-
1996 przekazano do eksploatacji biologiczne oczyszczalnie ścieków komunalnych w 
Dukli i Jedliczu. Przedsięwzięciem, które zdecydowanie wpłynęło na zatrzymanie 
procesu degradacji wód Jasiołki w jej dolnym biegu, a tym samym na zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód Wisłoki poniżej Jasła, była likwidacja punktowych zrzutów 
nieczyszczonych ścieków komunalnych do Jasiołki oraz uruchomienie komunalnej 
biologicznej oczyszczalni ścieków w Jaśle. Działania te miały miejsce w latach 1995-
1996. Także w roku 1996 rozpoczęła funkcjonowanie mechaniczno-chemiczna 
oczyszczalnia ścieków w b.Rafinerii Nafty w Jaśle.  

W wyniku realizacji wymienionych działań proekologicznych w zakresie 
ochrony wód nastąpiły korzystne zmiany jakości wód Wisłoki poniżej Jasła  
(ppk Wróblowa) i Jasiołki na ujściu do Wisłoki. Zmniejszyło się obciążenie wód 
substancjami organicznymi, charakteryzowane wskaźnikiem BZT5 i w ostatnich latach 
obserwuje się dalej tendencje spadkowe. Zmniejszyły się również w badanych 
wodach, w szczególności w wodach Jasiołki, zawartości związków fosforu  
i w ostatnich 3 latach utrzymują się na podobnym poziomie. W latach 2004-2005 
wartości wskaźnika BZT5, w obu omawianych punktach pomiarowo-kontrolnych, 
odpowiadały II klasie jakości, natomiast stężenia fosforanów nie przekroczyły normy 
ustalonej dla I klasy. 

 
Od 2007 roku monitoring jakości wód powierzchniowych w województwie 

podkarpackim prowadzony jest w nowej sieci punktów pomiarowo-kontrolnych  
i według odmiennego niż dotychczas programu badań oraz w innym niż dotychczas 
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przedziale czasowym. Uzyskane wyniki badań będą wykorzystane przy opracowaniu 
planów gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły. Zmiany podyktowane były 
koniecznością dostosowania systemu monitoringu wód powierzchniowych w Polsce 
do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. 

Ocena przydatności wód Wisłoki do celów pitnych   

Ocenie poddano jakość wód Wisłoki zasilającej ujęcie wód powierzchniowych 
dla miasta Jasła. Badania wykonano w punkcie pomiarowo-kontrolnym 
zlokalizowanym powyżej Jasła w km 108,9 rzeki, w zakresie 38 wskaźników jakości. 

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) ustala trzy 
kategorie jakości wód powierzchniowych 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. 

 

Zgodnie z ustalonym kryterium oceny, wody Wisłoki zasilające komunalne 
ujęcie wody dla miasta Jasła zakwalifikowano do kategorii A2. Są to wody 
wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego. Wszystkie badane 
wskaźniki fizykochemiczne zakwalifikowano do kategorii A1, jednak o ostatecznym 
wyniku klasyfikacji zdecydowały wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy 
coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego i liczba paciorkowców kałowych.  

 
 
                   Wisłoka - ppk Powyżej Jasła 
 
 
 
 
 
 

W latach 2004-2006 jakość wód 
Wisłoki dopływających do ujęcia nie uległa 
zmianie, wody odpowiadały kategorii A2. 
Wymagania kategorii A1 w tym okresie 
spełniało 85-92% ocenianych wskaźników. 
Kategorii A2 najczęściej odpowiadały 
wskaźniki charakteryzujące stan sanitarny. 
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Ocena przydatności wód do bytowania ryb  

W 2006 roku badaniom przydatności wód do bytowania ryb łososiowatych  
i karpiowatych w warunkach naturalnych poddano wody Wisłoki oraz Ropy i Jasiołki 
na odcinkach ujściowych, ogółem w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. Ocenę 
jakości wód wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
04.10.2002r., które określa wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe 
będące środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych, sposób prowadzenia 
badań oraz sposób oceny wód. 

Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne istotne dla wód będących 
naturalnym środowiskiem życia ryb: temperaturę wody, zawiesinę ogólną, odczyn, 
tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, niejonowy amoniak, azotyny, fosfor ogólny, 
fenole, cynk ogólny, miedź rozpuszczoną oraz twardość ogólną. Badane wskaźniki  
odniesiono do wartości granicznych ustalonych odrębnie dla wód będących 
środowiskiem bytowania ryb łososiowatych oraz dla wód będących środowiskiem 
bytowania ryb karpiowatych.  

 
 

Ocena przydatności wód do bytowania ryb w rzekach badanych w 2006 roku  
na terenie powiatu jasielskiego 

(wg rozporządzenia MŚ z dnia 04.10.2002r. – Dz.U.2002.176.1455) 
 

Punkt 
pomiarowo-kontrolny Rzeka 

nazwa km 

Przydatność wód 
do bytowania ryb 

w latach 2004-2006 
Wskaźniki degradujące wody 

2004 karpiowate tlen rozpuszczony, azotyny, BZT5, fosfor ogólny 

2005 łososiowate  
i karpiowate 

 Wisłoka Krempna-Kotań 146,3 
2006 karpiowate tlen rozpuszczony, azotyny 
2004 karpiowate BZT5, azotyny, fosfor ogólny 
2005 nieprzydatne azotyny Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 
2006 karpiowate tlen rozpuszczony, azotyny 
2004 nieprzydatne niejonowy amoniak, azotyny, fosfor ogólny 
2005 nieprzydatne temperatura, azotyny Wisłoka Wróblowa 96,2 
2006 nieprzydatne niejonowy amoniak, azotyny 

2004 nieprzydatne BZT5, azot amonowy, niejonowy amoniak, 
azotyny, fosfor ogólny 

2005 nieprzydatne azotyny Ropa Ujście do Wisłoki 3,0 

2006 nieprzydatne azotyny 
2004 nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
2005 nieprzydatne niejonowy amoniak, azotyny Jasiołka Ujście do Wisłoki 0,3 
2006 nieprzydatne azotyny 

 
Na podstawie badań wykonanych w 2006 roku ustalono, że wody Wisłoki  

w punktach pomiarowo-kontrolnych Krempna-Kotań i powyżej Jasła spełniały 
wymagania określone dla ryb karpiowatych. W pozostałych punktach na rzece 
Wisłoce oraz w punktach położonych na ujściowych odcinkach Ropy i Jasiołki 
stwierdzono, że nie były dotrzymane ustalone przepisami normy jakości wymagane 
dla prawidłowego rozwoju ryb.  

Analiza wyników badań wód Wisłoki, Ropy i Jasiołki kontrolowanych na 
terenie powiatu jasielskiego w latach 2004-2006 wskazuje, że w tym okresie jedynie  
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w 2 punktach monitoringowych stwierdzono przydatność wód do bytowania ryb. Są to 
punkty położone w górnym biegu Wisłoki, na odcinku do Jasła. Wskaźnikami, które  
w pozostałych punktach nie spełniały wymagań ustalonych dla naturalnego 
środowiska życia ryb, były przede wszystkim azotyny, a także fosfor ogólny  
i niejonowy amoniak.  

Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w badanych rzekach   

W rzekach monitorowanych na terenie powiatu jasielskiego nie stwierdzono 
wód, w których zawartość azotanów przekraczała stężenie 40 mgNO3/l, ustalone  
w Dyrektywie Azotanowej jako progowe dla wód zagrożonych zanieczyszczeniem 
azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. W 2006 roku średnie roczne stężenia 
azotanów w badanych wodach były niskie, wynosiły od 2,03 mgNO3/l w Wisłoce  
w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Krempna-Kotań” do 5,23 mgNO3/l w Ropie na 
odcinku ujściowym do Wisłoki.  
 Poziom azotanów w wodach Wisłoki i jej dopływów badanych w latach 2000-
2006 na terenie powiatu jasielskiego nie ulegał istotnym zmianom. Wzrost zawartości 
azotanów w Wisłoce, średnio o około 36%, obserwuje się na odcinku rzeki poniżej 
Jasła (ppk Wróblowa) i jest to głównie wynikiem wprowadzania do Wisłoki ścieków 
przemysłowych i komunalnych z terenu miasta Jasła. 

 
 

Zmiany średnich rocznych stężeń azotanów (w mgNO3/l) w wodach Wisłoki w rejonie Jasła  
oraz na odcinkach ujściowych Ropy i Jasiołki w latach 2000-2006  
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W rzekach corocznie prowadzona jest obserwacja poziomu stężeń wskaźników 

jakości, stosowanych przy ocenie eutrofizacji wód, tj.: azotanów, azotu azotanowego, 
azotu ogólnego, fosforu ogólnego oraz chlorofilu „a”. Badania wykazały, że wartości 
wskaźników eutrofizacji w monitorowanych rzekach powiatu jasielskiego były 
znacznie niższe od ustalonych wartości granicznych, powyżej których występuje 
proces eutrofizacji.  
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3. Jakość wód podziemnych 

Badania jakości wód podziemnych w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny, który z mocy ustawy Prawo 
wodne jest zobligowany do wykonywania tych badań. 

W 2006 roku, w ramach dostosowania monitoringu wód podziemnych do 
wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, zmianie uległ sposób 
prowadzenia badań oraz zweryfikowana została krajowa sieć monitoringu. Dotychczas 
monitoringiem objęte były różne poziomy użytkowe wód podziemnych, od 2006 roku 
badania prowadzone są w jednolitych częściach wód podziemnych.  

Na terenie powiatu jasielskiego znajduje się jeden z głównych zbiorników wód 
podziemnych w Polsce (GZWP) - zbiornik czwartorzędowy „Dolina rzeki Wisłoki” 
(nr 433). Punkt obserwacyjny starej sieci krajowej zlokalizowany był w miejscowości 
Harklowa (gmina Skołyszyn), a kontrolą objęto wody gruntowe w utworach 
trzeciorzędowych o swobodnym zwierciadle. Badania wód podziemnych wykonane  
w latach 2001-2005, zgodnie z przyjętą klasyfikacją wód podziemnych wskazywały na 
wody o dobrej jakości (II klasa).  

W 2006 roku, na terenie powiatu jasielskiego utworzono nowy punkt 
obserwacyjny monitoringu wód podziemnych. Punkt ten zlokalizowany jest  
w miejscowości Kąty (gmina Krempna). Kontrolą objęto wody gruntowe w utworach 
trzeciorzędowych o charakterze źródliskowym, a zakres badań obejmował ponad  
40 wskaźników niezbędnych do oceny jakości wód. Uzyskane wyniki badań   
wskazują, że wody podziemne w miejscowości Kąty są dobrej jakości,  
zakwalifikowane zostały do II klasy.     

4. Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Podstawowymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza powiecie 
jasielskim są: spalanie paliw dla celów energetycznych, procesy technologiczne  
w zakładach przemysłowych oraz transport drogowy. Bardzo uciążliwa jest, mimo 
niewielkiej ilości emitowanych zanieczyszczeń, emisja z obszarów zabudowy 
mieszkaniowej ogrzewanych indywidualnie.  

Przy ocenie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza przyjmuje się 
podział źródeł emisji na: 
 emisję punktową – emisję zorganizowaną z procesów energetycznych  

i technologicznych, 
 emisję powierzchniową – emisję obszarową, np. z terenów zabudowy 

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

 emisję liniową – m.in. emisję związaną z ruchem kołowym, ze spalaniem paliw  
w silnikach samochodowych, emisję pyłu w wyniku ścierania nawierzchni ulic. 

Ze względu na niewielki obszar oddziaływania, najbardziej odczuwalną presję 
na najbliższe otoczenie wywierają źródła o niewielkiej wysokości emitora, często  
o małej wielkości emisji, które powodują jednak znaczny wzrost stężeń 
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zanieczyszczeń w najbliższym otoczeniu. Źródłami takimi są: komunikacja 
samochodowa, tereny zabudowy mieszkaniowej ogrzewane paliwem stałym, niskie 
emitory punktowe, Szacuje się, że środki transportu drogowego mogą być 
odpowiedzialne za emisję np. 60% tlenków azotu, około 80% dwutlenku węgla, około 
50% substancji chemicznych pochodzenia organicznego i 10-25% pyłów 
zawieszonych w powietrzu. 

W opracowaniu przedstawiono szacunkowy bilans emisji zanieczyszczeń 
pyłowo-gazowych w 2006 roku w powiecie, sporządzony w oparciu o informacje 
pochodzące z głównych punktowych źródeł emisji: w Jaśle - Carbon Black Polska Sp. 
z o.o., Lotos Asfalt Sp. z o.o., ZPOW„Pektowin” Sp. z o.o., Zakładu Energetyki 
Cieplnej MPGK, Huty Szkła Sp. z o.o., ZTS”Gamrat” S.A., Chrom Styl S.A., Lotos 
JASŁO S.A. oraz na terenach wiejskich: PRDM Wytwórni Mas Bitumicznych  
w Załężu, Huty Szkła Tarnowiec i PPHU „Galicjan” w Tarnowcu oraz Huty Szkła 
„ARTIS” w Szebniach.  

W 2006 roku z zakładów objętych bilansem wyemitowano ogółem 1,53 Mg  
w 2004r. - 1,54 tys.Mg) zanieczyszczeń pyłowo-gazowych (bez CO2). Wielkość emisji 
rocznej w rozbiciu na podstawowe zanieczyszczenia przedstawiała się następująco:  

 zanieczyszczenia pyłowe 185 Mg (tj. 12,1%, w 2005r. - 16%) 
 zanieczyszczenia gazowe  1343 Mg (tj. 87,9%, w 2005r. - 84%) 
w tym: dwutlenek siarki 566 Mg  

dwutlenek azotu 422 Mg  
tlenek węgla 332 Mg  

W strukturze zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł punktowych od wielu lat 
przeważają zanieczyszczenia gazowe, głównie dwutlenek siarki (37% łącznej emisji 
zanieczyszczeń, w 2005r. - 39%) i dwutlenek azotu (27,6% łącznej emisji 
zanieczyszczeń. w 2005r. - 25%). 

Struktura emisji zanieczyszczeń do powietrza w powiecie jasielskim w 2006 roku (bez CO2) 

 
pyły 12,1%

dwutlenek siarki  37%dwutlenek azotu 27,6%

tlenek węgla 21,7%

pozostałe 1,6%
 
 
 
 
 
 
 

Rodzaje i ilości podstawowych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery 
wynikają przede wszystkim z rodzaju i ilości spalanych paliw, głównie węgla 
kamiennego. Najczęściej stosowanym paliwem do produkcji energii jest gaz ziemny, 
miał węglowy, węgiel kamienny oraz olej opałowy. Ze źródeł energetycznych  
w powiecie jasielskim pochodzi ponad 80% emisji pyłów, prawie 80% emisji tlenku 
węgla, ponad 60% emisji dwutlenku siarki i prawie 30% emisji dwutlenku azotu.  

Do przemysłowych źródeł zanieczyszczeń emitowanych do powietrza  
w powiecie należą: wytwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja 
tworzyw sztucznych, szkła i wyrobów szklanych, procesy galwaniczne i malarskie 
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oraz produkcja masy bitumicznej. Z procesów technologicznych, stosowanych  
w zakładach następuje emisja do powietrza głównie dwutlenku azotu, dwutlenku 
siarki, w mniejszych ilościach tlenku węgla, a także zanieczyszczeń specyficznych, 
głównie węglowodorów alifatycznych oraz ftalanów, cykloheksanonu, węglowodorów 
aromatycznych, merkaptanów i metali ciężkich. Emisja zanieczyszczeń specyficznych 
stanowi około 2% łącznej emisji do atmosfery. 

Największy udział w łącznej emisji zanieczyszczeń gazowych w powiecie 
jasielskim ma Carbon Black Polska Sp. z o.o. w Jaśle. Z tego źródła pochodzi 39% 
ogólnej emisji dwutlenku siarki i 60% emisji dwutlenku azotu. Źródła komunalne, 
administrowane przez MPGK Sp. z o.o. w Jaśle, emitują 31% łącznej emisji 
dwutlenku siarki, 14% emisji dwutlenku azotu i 45% tlenku węgla.  

Do zakładów emitujących do atmosfery znaczące ilości zanieczyszczeń 
pyłowych należą: ZPOW „Pektowin” Sp. z o.o. – 38% i MPGK Sp. z o.o. – 25% 
ogólnej emisji pyłów. 

W porównaniu do roku 2005 zmiany wielkości rocznej emisji zanieczyszczeń 
do powietrza z głównych źródeł punktowych na terenie Jasła obejmują głównie: 
zmniejszenie  emisji pyłu i dwutlenku siarki oraz wzrost emisji dwutlenku azotu  
i tlenku węgla.  Łączna emisja zanieczyszczeń gazowych w 2006 roku kształtowała się 
na podobnym poziomie jak w roku 2005.  

5. Jakość powietrza  
Celem monitoringu jakości powietrza jest uzyskanie informacji o poziomach 

substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja 
obszarów wymagających poprawy jakości powietrza (co najmniej do dopuszczalnych 
poziomów substancji), a następnie monitorowanie skuteczności programów 
naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza 
jest ochrona zdrowia ludzkiego, a priorytetowym obszarem dla monitoringu powietrza 
są miasta i aglomeracje miejskie.  

Monitoring jakości powietrza prowadzi się w strefach. W województwie 
podkarpackim strefę stanowi obszar powiatu. Ocenę jakości powietrza w strefach 
wykonuje corocznie Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.  

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 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. 

Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup 
kryteriów: 
 ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
 ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 
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5.1.  Wyniki oceny rocznej jakości powietrza w województwie  
podkarpackim  w  2006 roku 

W 2006 roku obowiązek prowadzenia oceny jakości powietrza przy 
uwzględnieniu kryterium związanego z ochroną zdrowia dotyczył następujących 
substancji: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, pył zawieszony PM10, ołów, benzen, 
tlenek węgla i ozon. Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej 
dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, 
należą: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon. 

Na podstawie wyników uzyskanych w sieci pomiarowej monitoringu powietrza 
w województwie podkarpackim, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie wykonał dotychczas pięć ocen rocznych jakości powietrza, 
obejmujących lata 2002-2006. Wyniki ocen dostępne są na stronie internetowej 
WIOŚ: www.wios.rzeszow.pl. 

Wnioski z piątej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim  
za 2006 roku są następujące: 
1. Poziom w powietrzu dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ołowiu, benzenu, tlenku 

węgla i ozonu, objętych programem badań wg kryterium ochrony zdrowia oraz 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i ozonu, badanych dla oceny wg kryterium 
ochrony roślin, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, co pozwoliło na 
zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu województwa pod względem 
zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, do klasy A. 

2. Największy problem spośród wszystkich badanych substancji na terenie 
województwa podkarpackiego stanowi pył zawieszony PM10, mierzony  
w kryterium ochrony zdrowia. 

3. Analiza stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wykazała wysoki poziom pyłu PM10  
w Przemyślu, w Rzeszowie oraz w strefie jasielskiej. Strefy te zaliczone zostały 
do klasy C. 

4. Wynik klasyfikacji stref w 2006 roku zobowiązuje do opracowania dla miasta 
Rzeszów i strefy jasielskiej naprawczego Programu Ochrony Powietrza w zakresie 
pyłu PM10 oraz wdrażanie w strefie miasto Przemyśl opracowanego dla tej strefy 
naprawczego Programu Ochrony Powietrza. 

5. W przypadku strefy jasielskiej rejon przekroczeń standardów imisyjnych dla PM10 
ogranicza się do terenu miasta Jasła, na pozostałym obszarze strefy standardy te 
zostały zachowane. Na jakość powietrza w Jaśle wpływa głównie niska emisja,  
w związku z czym niezbędne działania, które zostaną określone w naprawczym 
Programie Ochrony Powietrza, powinny zostać skierowane głównie na 
eliminowanie tego źródła zanieczyszczeń. 

6. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych dla substancji objętych 
programem badań na terenie parków narodowych oraz na obszarach ochrony 
uzdrowiskowej, dla których obowiązują odrębne, ostrzejsze normy i kryteria oceny 
jakości powietrza. 

Na mapkach przedstawiono rozkłady średnich stężeń dwutlenku siarki, 
dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz benzenu w powietrzu w 2006 roku  
w województwie podkarpackim. 
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    Rozkład stężeń średniorocznych głównych zanieczyszczeń powietrza w 2006 roku w województwie podkarpackim 

 
 

 
 
 
 

 

BENZEN PYŁ ZAWIESZONY PM10 



5.2. Wyniki wstępnej oceny jakości powietrza w województwie 
podkarpackim w 2006 roku pod względem zanieczyszczenia 
benzo(a)pirenem, kadmem, niklem i arsenem 
 

W związku z obowiązkiem wdrożenia dyrektywy 2004/107/WE w sprawie 
arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych  
w powietrzu, WIOŚ w Rzeszowie wykonał w 2006 roku pilotażowe badania 
wymienionych w dyrektywie substancji. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do 
wykonania wstępnej oceny zanieczyszczenia powietrza arsenem, kadmem, niklem  
i wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (reprezentatywny 
benzo(a)piren) na terenie województwa podkarpackiego oraz zaplanowania 
monitoringu powietrza w zakresie wymienionych substancji na rok 2007. 

Dyrektywa 2004/107/WE wprowadza jako kryteria jakości tzw. poziom 
docelowy, rozumiany jako poziom substancji ustalony w celu unikania dalszego 
długoterminowego szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko jako 
całość. Poziom docelowy powinien być osiągnięty w określonym czasie tam, gdzie 
jest to możliwe technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Poziomy ustalone dyrektywą 
2004/107/WE powinny zostać osiągnięte do dnia 31 grudnia 2012 roku. 

 
Poziomy docelowe dla arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu wg dyrektywy 2004/107/WE 

Zanieczyszczenie Poziom docelowy* 
Arsen 6 ng/m3

Kadm 5 ng/m3

Nikiel 20 ng/m3

Benzo(a)piren 1 ng/m3

* - dla całkowitej zawartości w pyle PM10 uśrednionej dla roku kalendarzowego 
 

Dla rtęci nie został określony poziom docelowy, dyrektywa wprowadza jedynie 
obowiązek monitorowania jej zawartości w powietrzu. 

Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń objętych dyrektywą 2004/107/WE ze 
źródeł punktowych w województwie podkarpackim, wykonana dla potrzeb oceny 
wstępnej wykazała, że emisja tych substancji w strefie jasielskiej w 2005 roku 
przedstawiała się następująco: 

benzo(a)piren -  52 kg,   
kadm -  9,7 kg,   
nikiel -  14 kg,   
arsen -  brak. 

Badania pilotażowe prowadzone były w 2006 roku na stacjach pomiarowych 
WIOŚ w Jaśle, Przemyślu i Mielcu.  

Uzyskane wyniki pomiarów wykazują wysokie zanieczyszczenie powietrza 
benzo(a)piranem w Jaśle i Przemyślu. Wysokie stężenia tej substancji obserwowano 
najczęściej w sezonie grzewczym, ponieważ jej źródłem są głównie procesy 
energetycznego spalania paliw. Poziom benzo(a)pirenu wzrasta wraz ze wzrostem 



stężeń pyłu PM10 w powietrzu. Wartości stężeń przekraczające poziom docelowy 
wystąpiły także w sezonie letnim. 

W Jaśle stwierdzono pojedyncze przypadki przekroczenia poziomu docelowego 
określonego dla kadmu w pyle PM10, natomiast nikiel i arsen występowały w pyle 
PM10 w stężeniach znacznie niższych od poziomów docelowych.  
 Wyniki oceny wstępnej jakości powietrza w województwie podkarpackim pod 
względem zanieczyszczenia benzo(a)pirenem, kadmem, niklem i arsenem 
uwzględnione zostały w programie badań monitoringowych jakości powietrza  
na 2007 rok - substancje te ujęte zostały w zakresie obowiązkowych  
i systematycznych pomiarów prowadzonych w 2007 roku na stacji pomiarowej w Jaśle 
przy ul. Floriańskiej. 

5.3. Jakość powietrza w strefie jasielskiej w 2006 roku 

Jakość powietrza w strefie jasielskiej w 2006 roku oceniono według kryterium 
ustalonego dla ochrony zdrowia ludzi oraz dla ochrony roślin. Uzyskane wyniki badań 
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).  

Ocena jakości powietrza wg kryterium ochrony zdrowia 
Ocenę wykonano w oparciu o wyniki badań prowadzonych na dwóch stacjach 

pomiarowych w Jaśle: 
• ul. Floriańska 108 -  stacja nadzorowana przez Delegaturę WIOŚ w Jaśle, 
• ul. Sroczyńskiego -  stacja nadzorowana przez Wojewódzką Stację Sanitarno- 
   Epidemiologiczną. 

W 2006 roku program monitoringu powietrza obejmował pomiary stężeń 
dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na obu stacjach oraz pomiary stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 na stacji WIOŚ przy ulicy Floriańskiej. W pyle zawieszonym 
PM10 oznaczano zawartość ołowiu. Ponadto w 5 punktach na terenie Jasła wykonano 
pomiary poziomu benzenu. 

Do przeprowadzenia właściwej oceny rocznej jakości powietrza, WIOŚ 
prowadzi obserwację parametrów meteorologicznych.  

Od lipca 2006 roku dotychczasowe manualne pomiary dwutlenku siarki  
i dwutlenku azotu na stacji w Jaśle przy ul. Floriańskiej zamienione zostały na 
pomiary automatyczne, a wyniki pomiarów dostępne są na bieżąco na stronie 
internetowej WIOŚ. 
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Uzyskane w 2006 roku wyniki badań zinterpretowano w odniesieniu do 
standardów jakości powietrza  określonych w stosownych przepisach prawnych ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi.  

Dopuszczalne poziomy substancji badanych w powietrzu na terenie powiatu jasielskiego, 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 2006 roku 
(μg/m3) 

Dopuszczalny poziom 
substancji 

powiększony 
o margines tolerancji 

za 2006 rok 
(μg/m3) 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 

Benzen rok kalendarzowy 5* 4 9* - 
jedna godzina 200* 40 240* 18 razy  

Dwutlenek 
azotu rok kalendarzowy 40* 8 48* - 

jedna godzina 350* 0 350* 24 razy 
24 godziny 150* 0 150* 3 razy 

 
Dwutlenek  
siarki 
 rok kalendarzowy 20** 0 20** - 
Ołów rok kalendarzowy 0,5* 0 0,5* - 

24 godziny 50* 0 50* 35 razy Pył PM 10 rok kalendarzowy 40* 0 40* - 
  *  poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
** poziom dopuszczalny ze względu na ochronę roślin 

Dwutlenek siarki  
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla 
czasów uśredniania: 1 godzina i 24 godziny.  

 
STACJA  POMIAROWA 

MONITORINGU POWIETRZA 
Substancja Rok 

badań Jasło 
Floriańska 108 

(WIOŚ) 

Jasło 
Sroczyńskiego 

(WSSE) 
2004 3,32 2,36 

2005 3,86 1.85 Dwutlenek  
siarki 
(μg/m3) 2006 8,1 3,5 
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Stężenia średniodobowe dwutlenku siarki w 2006 roku
STACJA: JASŁO Floriańska(μg/m3)

 
W 2006 roku stężenia dwutlenku siarki w Jaśle, podobnie jak na obszarze 

całego województwa podkarpackiego, utrzymywały się na niskim poziomie. Nie 
odnotowano przekroczeń normy średniodobowej, jak również normy ustalonej dla  
1 godziny. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki wynosiły 8,1 μg/m3 na stacji 
Floriańska i 3,5 μg/m3 na stacji przy ul. Sroczyńskiego. Poziom tej substancji na obu 
stacjach w 2006 roku był wyższy niż w roku poprzednim.  
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Dwutlenek azotu  
Poziom zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu ze względu na ochronę 

zdrowia ludzi ocenia się w odniesieniu do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla 
czasów uśredniania: 1 godzina i rok kalendarzowy.  
 

STACJA  POMIAROWA 
MONITORINGU POWIETRZA 

Substancja Rok 
badań Jasło 

Floriańska 108 
(WIOŚ) 

Jasło 
Sroczyńskiego 

(WSSE) 
2004 12,63 12,13 

2005 15,98 15,86 
Dwutlenek
azotu 
(μg/m3) 

2006 15,9 16,7 
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Stężenia średniodobowe dwutlenku azotu w 2006 roku
STACJA: JASŁO Floriańska(μg/m3)

 
W 2006 roku stężenia dwutlenku azotu w Jaśle, podobnie jak na obszarze 

całego województwa podkarpackiego, utrzymywały się na niskim poziomie. Nie 
odnotowano przekroczeń normy ustalonej dla 1 godziny oraz normy średniorocznej. 
Wartości średnioroczne wynosiły 15,9 μg/m3 przy ulicy Floriańskiej oraz 16,7 μg/m3 
przy ulicy Sroczyńskiego i stanowiły odpowiednio 39,8% i 41,7% normy. Poziom 
zanieczyszczenia powietrza w Jaśle dwutlenkiem azotu był podobny jak w 2005 roku. 

Pył zawieszony PM10  
 Pył jest zanieczyszczeniem powstającym przede wszystkim w procesach 
spalania paliw, źródłem pyłu mogą być także drogowe ciągi komunikacyjne. Drobne 
cząstki pyłu zawieszone w powietrzu są potencjalnym zagrożeniem zdrowia ludzi, 
ponieważ w swoim składzie mogą zawierać agresywne związki chemiczne.  

Od 2003 roku na stacji WIOŚ w Jaśle przy ulicy Floriańskiej wykonywane są,  
z wykorzystaniem referencyjnych metodyk pomiarowych, pomiary stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu, tj. pyłu o średnicy równoważnej ziaren do 10 μm.  

Wyniki monitoringu jakości powietrza w Polsce dowodzą, iż aktualnie 
najwięcej przekroczeń standardów średniodobowych i średniorocznych dotyczy pyłu 
zawieszonego PM10. W województwie podkarpackim sytuacja taka miała miejsce   
w latach poprzednich w Przemyślu i Rzeszowie, a w 2006 roku także w Jaśle, 

Na stacji pomiarowej w Jaśle od 2005 roku notowane są, głównie w sezonie 
grzewczym, liczne przekroczenia normy średniodobowej ustalonej dla tej substancji. 
W 2006 roku zwiększona została częstotliwość prowadzonych 24-godzinnych 
pomiarów pyłu PM10. Uzyskane wyniki potwierdziły przekraczanie standardów 
imisyjnych, co było podstawą do zaliczenia strefy jasielskiej w ocenie rocznej do  
klasy C, z zaznaczeniem obszaru przekroczeń obejmującym jedynie miasto Jasło.  

Stężenie średnioroczne pyłu PM10 na stacji Floriańska w Jaśle w 2006 roku 
wynosiło 45,2 μg/m3 i stanowiło 113% poziomu dopuszczalnego. W ciągu roku 
zarejestrowano 50 przypadków przekroczeń dopuszczalnego poziomu 
średniodobowego, co przy dopuszczalnej liczbie 35 przekroczeń w roku wskazuje na 
niedotrzymanie standardów jakości powietrza w przypadku tej substancji.  
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                Stężenia średnioroczne PM10 w Jaśle                              Liczba przekroczeń PM10 w Jaśle 
                               w latach 2004-2006                                                         w latach 2004-2006 
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Najważniejszymi czynnikami mającymi wpływ na rodzaj i tempo przemian 
zanieczyszczeń zachodzących w atmosferze należą: nasłonecznienie, temperatura 
powietrza, wilgotność, intensywność opadów. W warunkach zimowych, przy dużych 
spadkach temperatury, często występuje stabilna równowaga atmosfery i słabe wiatry, 
co wpływa na kumulację zanieczyszczeń w dolnej części atmosfery 

Rozkład dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 charakteryzuje ścisła 
zależność od temperatury powietrza, co pokazano na rysunku. Podobną zależność 
obserwuje się również w przypadku dwutlenku siarki. Spadek temperatury powoduje 
intensyfikację zużycia paliw na cele grzewcze i w efekcie wzrost emisji 
zanieczyszczeń do powietrza. 

Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza  
na stacji w Jaśle - Floriańska w 2006 roku 
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Analiza parametrów meteorologicznych w 2006 roku, w okresie występowania 

przekroczeń dopuszczalnych stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 
wskazuje, że większość incydentów miała miejsce w warunkach niesprzyjających 
rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń w atmosferze, najczęściej w dniach 
bezwietrznych i przy małych prędkościach wiatru. 
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Ilość przekroczeń stężeń średniodobowych PM10 w Jaśle w 2006 roku w rozbiciu na miesiące 
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Najwięcej przypadków przekroczenia dopuszczalnej normy średniodobowej dla 

pyłu PM10 (46 incydentów) zanotowano w okresie grzewczym, kiedy wzrasta emisja 
do powietrza zanieczyszczeń pochodzenia energetycznego.  

Najwyższe wartości stężeń średniodobowych, tj. 338 i 332 µg/m3, zmierzono  
w styczniu, w warunkach niskiej temperatury powietrza, braku wiatrów oraz silnego  
nasłonecznienia. 

W okresie od stycznia do końca marca 2007 roku na stacji w Jaśle odnotowano 
już 20 przypadków przekroczenia normy średniodobowej ustalonej dla pyłu PM10, 
przy czym: 
 w styczniu wystąpiły 2 incydenty, maksymalne stężenie PM10 - 54 µg/m3,  
 w lutym wystąpiły 3 incydenty, maksymalne stężenie PM10 - 102 µg/m3,  
 w marcu wystąpiło 15 incydentów, maksymalne stężenie PM10 - 263 µg/m3. 

 
Zmienność dobowych stężeń pyłu zawieszonego PM10 i dobowej temperatury powietrza  

na stacji w Jaśle - Floriańska w okresie styczeń-marzec 2007r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0

50

300

250

200

150

100

01
.0

1
03

.0
1

05
.0

1
07

.0
1

09
.0

1
11

.0
1

13
.0

1
15

.0
1

17
.0

1
19

.0
1

21
.0

1
23

.0
1

25
.0

1
27

.0
1

29
.0

1
31

.0
1

02
.0

2
04

.0
2

06
.0

2
08

.0
2

10
.0

2
12

.0
2

14
.0

2
16

.0
2

18
.0

2
20

.0
2

22
.0

2
24

.0
2

26
.0

2
28

.0
2

02
.0

3
04

.0
3

06
.0

3
08

.0
3

10
.0

3
12

.0
3

14
.0

3
16

.0
3

18
.0

3
20

.0
3

22
.0

3
24

.0
3

26
.0

3
28

.0
3

30
.0

3st
ęż

en
ie

 ś
re

dn
io

do
bo

w
e 

( u
g/

m
3 )

-10

-5

0

5

10

15

20

te
m

pe
ra

tu
ra

 (o C
)

stężenie pyłu PM10 temperatura powietrza wartość graniczna średniodobowa
 
 
Średnie miesięczne stężenia pyłu PM10 (µg/m3) w  Jaśle 

w latach 2005-2007 dla okresu styczeń-marzec 
Średnie miesięczne temperatury powietrza (oC) w Jaśle 

w latach 2005-2007 dla okresu styczeń-marzec 
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Ołów w pyle PM10  
Poziom zanieczyszczenia powietrza ołowiem ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego  
0,5 µg/m3. Stężenie średnioroczne ołowiu, uzyskane z pomiarów prowadzonych  
w 2006 roku na stacji Floriańska w Jaśle, wynosiło 0,02 µg/m3 i stanowiło jedynie 4% 
normy. 

Benzen  
Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy 

lotnych związków organicznych. W Jaśle substancja ta mierzona jest metodą pasywną 
na stacji WIOŚ przy ul. Floriańskiej oraz w 4 punktach sieci monitoringu lokalnego, 
położonych przy ulicach: Kopernika, Młynarskiej, Sportowej i Niegłowickiej,  
w rejonie LOTOS Jasło i działających w sąsiedztwie spółek. 

 
 

Substancja Rok 
badań 

Jasło 
Floriańska 

Jasło 
Kopernika 

Jasło 
Młynarska 

Jasło 
Sportowa 

Jasło 
Niegłowicka 

2004 1,7 2,3 1,2 1,6 2,0 

2005 3,2 2,9 2,8 2,1 1,7 Benzen 
(μg/m3) 

2006 2,3 2,7 2,6 3,1 2,6 
 
 
Stężenia benzenu mierzone metodą pasywną są znacznie wyższe od stężeń 

mierzonych dokładniejszymi analizatorami automatycznymi. Wyniki uzyskane  
w 2006 roku w Jaśle wskazują dotrzymanie dopuszczalnego poziomu średniorocznego 
benzenu w powietrzu. Średnie roczne stężenia tej substancji mieściły się w przedziale  
2,3-3,1 μg/m3 i stanowiły 46-62% poziomu dopuszczalnego.  

Ocena jakości powietrza wg kryterium ochrony roślin 
Ocenę jakości powietrza w strefie jasielskiej wg kryterium ochrony roślin 

wykonano w oparciu o wyniki badań w powietrzu prowadzonych na stacji pomiarowej 
Żydowskie. Stacja położona jest w gminie Krempna, na terenie Magurskiego Parku 
Narodowego. Pobór próbek odbywa się metodą pasywną z miesięcznym okresem 
ekspozycji próbników. 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. 

Badania prowadzone w 2006 roku pozwoliły na określenie średnich rocznych 
stężeń dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w powietrzu oraz ich ocenę w odniesieniu 
do poziomów dopuszczalnych ustalonych dla terenów parków narodowych. 
Dodatkowo, w ramach monitoringu tła zanieczyszczeń atmosfery, w 2006 roku 
wprowadzono na stacji pomiarowej Żydowskie pomiary zawartości formaldehydu 
metodą pasywną (czas uśredniania - tygodniowy). 
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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 

 
Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki na stacji pomiarowej Żydowskie  

w latach 2004-2006 
   

 

   
NO2 SO2Lata µg/m3

2004 1,43 7,18 

2005 2,32 9,71 

2006 2,5 4,8 
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Średnia roczna wartość stężenia dwutlenku siarki wynosiła 4,8 µg/m3  
i stanowiła 32% wartości dopuszczalnej określonej dla obszarów parków 
narodowych. Rozkład wartości stężeń miesięcznych  w  ciągu  roku  był  zmienny,  
maksymalne  miesięczne  stężenia  dwutlenku siarki odnotowano w styczniu i lutym. 
Badany obszar pozbawiony jest punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza, więc 
stan atmosfery w znacznym stopniu kształtowany jest przez napływ powietrza  
z kierunków południowych i południowo-zachodnich. 

Stężenie średnioroczne dwutlenku azotu wynosiło 2,5 µg/m3, czyli stanowiło 
12,5% poziomu dopuszczalnego ustalonego dla parków narodowych. Najwyższe 
stężenie miesięczne wystąpiło w styczniu, natomiast w pozostałych miesiącach 
zróżnicowanie wartości stężeń było mniejsze niż w przypadku dwutlenku siarki. 

 
Stężenia dwutlenku azotu i dwutlenku siarki na stacji pomiarowej Żydowskie w  2006 roku 
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Pomiary prowadzone w latach 2004-2006 na stacji Żydowskie, na terenie 
Magurskiego Parku Narodowego, nie wykazały przekroczeń standardów jakości 
powietrza w zakresie dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, ustalonych dla terenów 
parków narodowych.  

Średnie roczne stężenie formaldehydu na stacji Żydowskie wynosiło  
1,3 µg/m3. Dla formaldehydu nie są ustalone dopuszczalne poziomy w powietrzu. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5.12.2002r. w sprawie wartości 
odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, określa dla formaldehydu wartość 
odniesienia na poziomie 4 µg/m3. Wartość ta obowiązuje zarówno na terenach 
uprzemysłowionych, jak i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz parków 
narodowych. Wartości poziomów odniesienia nie są wartościami dopuszczalnymi, 
służą jedynie do celów projektowych oraz na potrzeby wydania decyzji  
o dopuszczalnej emisji do powietrza. 

5.4. Monitoring lokalny jakości powietrza w Jaśle 

W okresie od 19 kwietnia 2004 roku do 2 grudnia 2006 roku w ramach 
monitoringu lokalnego prowadzone były w rejonie LOTOS Jasło S.A.w Jaśle  
i działających w sąsiedztwie spółek, pomiary lotnych związków organicznych, 
charakterystycznych dla przemysłu przetwórstwa ropy naftowej, tj.: benzenu, 
cykloheksanu, ksylenu, izopropylobenzenu, styrenu, toluenu, heksanu, izooktanu, 
heptanu, oktanu i dekanu. Wysokie stężenia tych substancji w powietrzu mogą 
niekorzystnie wpływać na zdrowie ludzi.  

Pomiary wykonano metodą pasywną w sesjach dwutygodniowych,  
w 4 punktach zlokalizowanych przy ulicach: Kopernika, Młynarskiej, Sportowej  
i Niegłowickiej.  

Dla badanych węglowodorów, z wyjątkiem benzenu, brak jest w przepisach 
prawnych standardów jakościowych. Uzyskane wartości mierzonych substancji  
porównano z wartościami odniesienia tych substancji, zawartymi w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla 
niektórych substancji w powietrzu. 

Wyniki badań nie wykazały występowania na badanym terenie Jasła stężeń 
węglowodorów przekraczających wartości odniesienia. Jedynie w przypadku 
cykloheksanu stwierdzono w seriach pomiarowych stężenia przekraczające poziom 
odniesienia. Monitoring lokalny kontynuowany jest w 2007 roku. 

6. Gospodarka odpadami 
Celem nadrzędnym w zakresie gospodarki odpadami jest minimalizacja ilości 

wytwarzanych odpadów oraz wprowadzenie nowoczesnego systemu ich odzysku  
i unieszkodliwiania. W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami przyjęto w okresie od 
2007 roku do 2010 roku następujące cele: 
• zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010r., 
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• zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5%  
w 2010r. 

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto z kolei następujące cele: 
• zapewnianie objęcia umowami na odbieranie odpadów komunalnych wszystkich       

mieszkańców gmin, najpóźniej do końca 2007r., 
• zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania 

odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w planie krajowym, 
najpóźniej do końca 2007r.,    

• zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 
gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, albo zapewnienie warunków do 
budowy, utrzymania  eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców, 

• zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania, do dnia 31 grudnia 2010 r. – do nie 
więcej niż 75% wagowo całkowitej masy 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.  

Aktualny system zbierania danych emisyjnych o odpadach oparty jest na 
źródłach administracyjnych. Za 2006 rok Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie kontynuował w systemie ankietowym zbieranie informacji 
jedynie o odpadach niebezpiecznych i ewidencjonował dane w komputerowej bazie 
SIGOP.  

 Odpady wytwarzane w powiecie jasielskim stanowią około 5% łącznej ilości 
odpadów wytworzonych w województwie podkarpackim. Analiza danych na 
przestrzeni ostatnich 5 lat wskazuje wzrost emisji odpadów do środowiska.  

Odpady komunalne 
W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami szacuje się, że około 70% odpadów 

komunalnych wytworzonych na terenach wiejskich oraz ok. 15% wytworzonych na 
terenach miejskich, wykorzystywana jest do wytwarzania kompostu, skarmiania 
zwierząt lub spalania w paleniskach domowych. Z danych zebranych przez GUS 
wynika, że w okresie 2003-2005 w województwie podkarpackim zmalał wskaźnik 
rocznej emisji odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca i w 2005 roku 
wyniósł 157 kg. Największą emisją jednostkową charakteryzowały się miasta 
Rzeszów i Przemyśl, a najmniejsze wskaźniki osiągnęły powiaty: niżański, przemyski 
i strzyżowski. Wskaźniki emisji jednostkowej odpadów komunalnych w powiecie 
jasielskim kształtowały się na poziomie: 121 kg na mieszkańca oraz 16,8 Mg  
na km2. 

Analiza danych dotyczących zebranych odpadów komunalnych w powiecie 
jasielskim na przestrzeni ostatnich lat wskazuje na to, że nie wszyscy właściciele 
nieruchomości mają zawarte umowy na odbieranie odpadów. Przyspieszonych działań 
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wymaga także wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych  
z sektora komunalnego (zwłaszcza zużytych farb, lakierów, baterii, chemikali, 
lekarstw, świetlówek). Wg dostępnych danych, w 2005 roku statystyczny mieszkaniec 
województwa podkarpackiego wytworzył średnio 2,12 kg odpadów niebezpiecznych.  

W gminach powiatu jasielskiego obserwuje się systematyczny wzrost ilości 
surowców wtórnych: szkła, tworzyw sztucznych, makulatury i metali, zbieranych  
w wyniku selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

Głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest 
unieszkodliwianie ich poprzez składowanie na składowiskach. Na terenie powiatu 
jasielskiego funkcjonuje jedno składowisko komunalne, w Jaśle-Sobniowie przy  
ulicy Żniwnej. W 2006 roku na składowisku zdeponowano 12,7 tys. Mg. Są to 
niesegregowane odpady komunalne, skratki z oczyszczalni ścieków oraz zawartość 
piaskowników i odpady z ZPOW „Pektowin” Sp. z o.o. Na składowisku deponowano 
zarówno odpady z terenu miasta Jasła, stanowiące 98% ogółu odpadów przyjętych na 
składowisko, jak również odpady komunalne z gmin: Jasło, Brzyska, Dębowiec, 
Skołyszyn, Tarnowiec, Kołaczyce, Nowy Żmigród i Krempna. Szacuje się, że na 
składowisku na koniec 2006 roku zgromadzono około 236 tys. Mg odpadów. 

Zarządzający składowiskiem odpadów ma obowiązek prowadzenia w ciągu 
roku badań monitoringowych środowiska w rejonie składowiska i przekazywania 
wyników badań do WIOŚ. 

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle przedłożył wyniki badań wód 
podziemnych i powierzchniowych, pomiary składu i emisji gazu składowiskowego, 
opadów atmosferycznych, badania składu i struktury masy składowanych odpadów 
oraz badania stateczności zboczy i procesu osiadania powierzchni składowiska 
komunalnego w Jaśle, wykonane w 2006 roku. W sprawozdaniu z badań 
sformułowano następujące wnioski: 
• w piezometrach zlokalizowanych na odpływie wód podziemnych ze składowiska 

stwierdzono podwyższone w stosunku do tła hydrogeochemicznego wartości 
przewodnictwa elektrolitycznego właściwego oraz ogólnego węgla organicznego,  

• w składzie chemicznym wód rzeki Jasiołki poniżej składowiska nie stwierdzono 
istotnych zmian, 

•  analiza wód pobranych z potoku przepływającego pod składowiskiem wykazała 
podwyższone wartości przewodnictwa elektrolitycznego właściwego, ogólnego 
węgla organicznego, WWA oraz ołowiu i miedzi, 

• analizy składu gazu składowiskowego wykazują wysoką procentową zawartość 
tlenu (średnio 19,2%), przy nieznacznym udziale dwutlenku węgla (średnio 2,82%) 
i metanu (średnio 5,34%); roczna emisja metanu wynosiła 1313 kg, 

• badanie morfologii odpadów wykazało zdecydowaną przewagą zdeponowanych na 
składowisku odpadów o frakcji poniżej 10 mm. 

 

Składowisko komunalne w Jaśle zostało zakwalifikowane do klasy A, czyli do 
grupy czynnych składowisk spełniających minimalne wymagania formalne. Ze 
względu na możliwość negatywnego oddziaływania na środowisko, składowisko 
zostało przewidziane do zamknięcia w terminie do końca kwietnia 2007 roku.  
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W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, w ramach systemu 
gospodarowania odpadami, zakłada się systematyczny rozwój sieci Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów (ZZO), obsługujących odpowiednie obszary 
województwa.  

W województwie podkarpackim przewiduje się  utworzenie 7 Zakładów 
Zagospodarowania Odpadów. Jednym z nich ma być funkcjonujący od 2006 roku  
Zakład Utylizacji Odpadów w Krośnie, do którego według założeń do Wojewódzkiego 
Planu Gospodarki Odpadami, kierowane będą odpady komunalne wytwarzane  
w gminach powiatu jasielskiego.  

Odpady przemysłowe
W ostatnich latach obserwuje się pozytywne tendencje w gospodarce odpadami 

przemysłowymi. Z roku na rok zwiększa się odzysk oraz zagospodarowanie odpadów 
przemysłowych. W okresie od 2000 roku do 2006 roku w powiecie jasielskim poziom 
zagospodarowania odpadów przemysłowych wzrósł z 92% do 97%. 

 

Analiza danych zebranych przez Delegaturę w Jaśle od 28 podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu jasielskiego wskazuje, że  
w 2006 roku wytworzono ogółem 58,7 tys. Mg odpadów przemysłowych, w tym 5,3% 
stanowiły odpady niebezpieczne. Odpady przemysłowe pochodzące z terenu powiatu 
jasielskiego stanowią ponad 4% ogólnej ilości odpadów przemysłowych 
wytworzonych w województwie podkarpackim i wytwarzane są głównie przez 
podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie miasta Jasła. 

W 2006 roku wskaźnik emisji odpadów przemysłowych w powiecie jasielskim 
w przeliczeniu na jednostkę powierzchni wyniósł 70,7 Mg/km2. W przeliczeniu na 
jednego mieszkańca wskaźnik ten wynosi 0,5 Mg i jest nieco niższy od wskaźnika 
ustalonego w 2005 roku dla całkowitej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych 
na obszarze województwa podkarpackiego (0,6 Mg). 

 
Gospodarka odpadami przemysłowymi w powiecie jasielskim w 2006 roku 

Odpady  Odpady 
wytworzone  

w 2006r. razem odzyskane unieszkodliwione 
poza składowaniem składowane magazynowane 

Ilość odpadów 
 z ubiegłych lat 

zagospodarowana  
w 2006r. 

 (Mg) 

58698 60925 56071 706 57 4091 2227 

w tym odpady niebezpieczne: 

3122 3591 2579 508 - 504 469 

   
 
  W powiecie jasielskim odsetek odpadów przemysłowych poddanych odzyskowi 
jest wysoki i kształtuje się na poziomie 96%. Pozostała ilość, to odpady 
unieszkodliwiane termicznie, składowane oraz magazynowane na terenie zakładów do 
czasu ich wykorzystania lub unieszkodliwienia. 
W ogólnej masie odpadów przekazywanych do odzysku największy udział mają: 
• odpady z przetwórstwa drewna wytwarzane w Baltic Wood S.A. w Jaśle,   
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• odpady z przemysłu owocowo-warzywnego wytwarzane w ZPOW „Pektowin”  
Sp. z o.o. w Jaśle, 

• osady pofermentacyjne z komunalnej oczyszczalni ścieków eksploatowanej przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle, 

• odpady tworzyw sztucznych wytwarzane w Zakładach Tworzyw Sztucznych 
„Gamrat” S.A. w Jaśle. 

W Jaśle funkcjonują dwa składowiska zakładowe odpadów przemysłowych: 
składowisko LOTOS Jasło S.A. oraz składowisko Zakładów Tworzyw Sztucznych 
„Gamrat” S.A. Obiekty te spełniają wymagania ochrony środowiska  
i zakwalifikowane zostały do klasy A.  

W 2006 roku na składowisko odpadów Spółki LOTOS przekazano 5,2 Mg 
odpadów, tj. o 53% mniej niż w roku 2005. Była to głównie papa odpadowa. 
Nagromadzenie odpadów na składowisku wg stanu na koniec 2006 roku wynosiło  
773 Mg.  

Składowisko odpadów Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. 
zlokalizowane jest na terenie zakładu. W 2006 roku zdeponowano na nim 73,9 Mg 
odpadów (głównie odpadów tworzyw sztucznych i materiałów izolacyjnych), czyli  
o 17% więcej niż w roku 2005. Nagromadzenie odpadów na składowisku na koniec 
2006 roku wynosiło 4808 Mg.  
 

Wśród odpadów przemysłowych ważną grupę stanowią odpady niebezpieczne, 
których ilość w województwie podkarpackim systematycznie wzrasta. W 2005 roku   
w województwie odpady te stanowiły 2,3% wszystkich wytworzonych odpadów 
pochodzenia przemysłowego.  

W powiecie jasielskim ilość odpadów niebezpiecznych w okresie od 2001 roku 
wzrosła prawie trzykrotnie. Szacuje się, że w 2006 roku wytworzono ich 3122 Mg. 
Najliczniejszą grupę stanowiły odpady zaliczone do grupy 05, czyli odpady  
z przeróbki ropy naftowej. Kolejną, znaczącą ilościowo grupą odpadów, była grupa 
13: oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw oraz szlamy zawierające substancje 
niebezpieczne z grupy 19. Odpady te prawie w całości zostały zagospodarowane.  
W mniejszej ilości powstały odpady: medyczne, oleje hydrauliczne, baterie  
i akumulatory, świetlówki, odpady z czyszczenia cystern kolejowych  
i samochodowych.  

Wytwórcami odpadów niebezpiecznych są podmioty prowadzące działalność 
na terenie Jasła, a w bilansie ilościowym tej grupy odpadów znaczący udział mają 
odpady pochodzące z: LOTOS Jasło S.A., LOTOS Parafiny Sp. z o.o., Chrom  
Styl S.A., Autodiagnostyka Jasło Zakład Kontroli i Napraw Pojazdów Sp. z o.o., 
LOTOS Asfalt Sp. z o.o.  

III. DZIALNOŚĆ KONTROLNA 

Kontrole przeprowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska w 2006 roku 
realizowane były w oparciu o „Plan działalności kontrolnej w 2006 r.” uzgodniony  
z Wojewodą Podkarpackim.  
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Głównymi czynnikami, które determinowały wykonywanie zadań były: 
- uwarunkowania środowiskowo-gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne i prawne, 
- 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 w indywidualnych 

sprawach, 
- wnioski o podjęcie interwencji składane przez społeczeństwo, organy administracji 

publicznej oraz parlamentarzystów i radnych, 
- ustalenia i wyniki wcześniejszych kontroli oraz działania pokontrolne. 

Prowadzona w WIOŚ w Rzeszowie ewidencja podmiotów korzystających ze 
środowiska jest na bieżąco aktualizowana. Liczba zakładów z terenu powiatu 
jasielskiego znajdujących się w ewidencji wynosiła 204 wg stanu na koniec 2006 roku 
i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 7, tj. o 3,5%. W 2006 roku kontrolą 
objęto 24% podmiotów znajdujących się w ewidencji.  
Na terenie powiatu jasielskiego znajdują się zakłady: 

 w których funkcjonują instalacje wymagające uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego:  
- Lotos Jasło S.A. w Jaśle,  
- CHROM-STYL S.A. w Jaśle, 
- JASCHEM Zakład Petrochemiczno-Rafineryjny  Jasło Sp. z o.o. w Jaśle 

(instalacja obecnie nie jest eksploatowana),  
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle,  
- CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle,  
- LOTOS Asfalt Spółka z o.o. w Gdańsku Oddział w Jaśle,  
- Zakład Ceramiki Budowlanej Cegielnia Bieździadka. 
 zakwalifikowane do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej: 
- Lotos Jasło S.A. w Jaśle,  
- CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle,  
- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle. 
 zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których organem kompetentnym do wydania decyzji jest Wojewoda Podkarpacki: 
- Lotos Jasło S.A. w Jaśle, 
- CHROM-STYL S.A. w Jaśle, 
- JASCHEM Zakład Petrochemiczno-Rafineryjny  Jasło Sp. z o.o. w Jaśle, 
- Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Jaśle, 
- CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle, 
- LOTOS Asfalt Spółka z o.o. w Gdańsku Oddział w Jaśle, 
- Zakład Produkcji Specjalnej „Gamrat” Sp. z o.o. w Jaśle, 
- TRANS-WIERT Sp. z o.o. w Jaśle, 
- PPHU WIPO w Jaśle, 
- AUTO-KOMIS-ZŁOM Skup i Sprzedaż Złomu Alfred Dybaś w Trzcinicy, 
- Przedsiębiorstwo produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „KRUSZGEO” 

S.A. Rzeszów Zakład Eksploatacji Kruszywa w Ujeździe. 

 38



 
W roku 2006 WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził 62 kontrole w 50 zakładach. 

Na podstawie kontroli stwierdzono, że nie wszyscy przedsiębiorcy w pełni 
przestrzegają wymagania ochrony środowiska. W ponad 57% kontrolowanych 
podmiotach stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości. Najczęściej stwierdzone 
nieprawidłowości, to: 
 naruszenie warunków korzystania ze środowiska określonych w pozwoleniach, 
 wytwarzanie odpadów bez wymaganego pozwolenia, 
 zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia, 
 nie prowadzenie ewidencji odpadów,  
 odprowadzania wód opadowych lub ścieków bez wymaganego pozwolenia 

wodnoprawnego, 
 nie przedkładanie właściwym organom informacji o zakresie korzystania ze 
środowiska. 

W związku ze stwierdzonymi przekroczeniami ustalonych w decyzjach 
warunków korzystania ze środowiska wydano 2 decyzje ustalające wymiar biegnących 
kar pieniężnych. 

W 2006 roku do kierowników skontrolowanych podmiotów skierowano  
20 zarządzeń pokontrolnych. Na podstawie otrzymanych informacji o realizacji 
zarządzeń pokontrolnych oraz ustaleń kontroli sprawdzających stwierdzono, że 
wszystkie zadania określone w zarządzeniach zostały wykonane. 

Do organów administracji skierowano łącznie 27 wystąpień i informacji  
o wynikach kontroli, zawierające sugestie do podjęcia działań w ramach posiadanych 
kompetencji. 

 
W związku dużym zainteresowaniem społeczeństwa oddziaływaniem na 

środowisko zakładów zlokalizowanych na terenie byłej Rafinerii Nafty w Jaśle,  
w opracowaniu przedstawiono informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych  
w 2006 roku w CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle, Lotos Jasło S.A.  
w Jaśle oraz LOTOS Asfalt Spółka z o.o. w Gdańsku Oddział w Jaśle. 

W sierpniu i wrześniu 2006 roku przeprowadzono kontrolę w zakresie ochrony 
środowiska w CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle, podczas której  
w dniach 30 sierpnia i 1 września 2006 roku wykonano kontrolne pomiary emisji 
hałasu do środowiska w porze dnia i nocy. Na podstawie pomiarów przeprowadzonych 
w dniu 1 września 2006 roku w porze nocnej stwierdzono przekroczenie poziomu 
hałasu przenikającego do środowiska podczas eksploatacji linii sadzowych nr 1 i nr 2 
w odniesieniu do wielkości określonej w pozwoleniu zintegrowanym  na prowadzenie  
instalacji do produkcji sadzy technicznej - linia sadzowa nr 2 udzielonym decyzją 
Wojewody Podkarpackiego z dnia 6 stycznia 2004r. oraz decyzji Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 31 grudnia 2003r. pozwalającej Spółce na emitowanie hałasu 
do środowiska  z instalacji nr 1 do produkcji sadzy technicznej. CARBON BLACK 
POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle wymierzono karę biegnącą za przekroczenie poziomu 
hałasu przenikającego do środowiska z linii sadzowych nr 1 i nr 2.  

W celu zmniejszenia emisji hałasu do środowiska Spółka zmodernizowała 
system transportu gazu poreakcyjnego, instalację oczyszczającą gazy z suszarki linii 
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sadzowej nr 1 oraz zmieniła lokalizację wentylatora wyciągowego filtra aspiracji linii 
sadzowej nr 1.  

W dniu 7 września 2006r. wykonano pomiary emisji zanieczyszczeń 
technologicznych do powietrza na emitorach pieców suszarek linii sadzowej nr 1  
i nr 2. Na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników pomiarów emisji 
nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych rodzajów i ilości substancji 
zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza określonych w decyzji Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 6 stycznia 2004r. udzielającej Spółce pozwolenia 
zintegrowanego na prowadzenie  instalacji do produkcji sadzy technicznej - linia 
sadzowa nr 2 oraz Starosty Jasielskiego z dnia 11 lipca 2002r. udzielającej Spółce 
pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z emitorów instalacji.  

W 2006 roku na wniosek CARBON BLACK POLSKA Sp. z o.o. w Jaśle 
Wojewoda Podkarpacki udzielił Spółce nowego pozwolenia zintegrowanego na 
prowadzenie instalacji do wytwarzania, przy zastosowaniu procesów chemicznych, 
podstawowych produktów lub półproduktów chemii nieorganicznej (produkcji sadzy 
technicznej na liniach sadzowych nr 1 i nr 2).  

We wrześniu 2006r. przeprowadzono kontrolę w  LOTOS JASŁO S.A.  
w Jaśle. Kontrolą objęto m. in. Zakład Przerobu Tworzyw Sztucznych. W trakcie 
kontroli stwierdzono, że naruszone zostały warunki decyzji Wojewody 
Podkarpackiego z dnia 30 kwietnia 2004r. udzielającej Rafinerii JASŁO S.A. w Jaśle 
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Zakładu Przerobu Tworzyw 
Sztucznych w zakresie zużycia w 2005r. wody chłodniczej i oleju opałowego oraz 
prowadzenia kontrolnych pomiarów emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do 
powietrza. O stwierdzonych nieprawidłowościach poinformowano Wojewodę 
Podkarpackiego, który wezwał Spółkę do przestrzegania warunków decyzji.  

Podczas kontroli w dniu 14 września 2006r. pobrano również do badań próbki 
ścieków odprowadzanych do rzeki Wisłoki. Na podstawie analizy wyników 
przeprowadzonych badań fizykochemicznych nie stwierdzono przekroczenia 
określonego w pozwoleniu wodnoprawnym stanu i składu ścieków. 

W październiku 2006r. przeprowadzono kontrolę w LOTOS Asfalt Sp. z o.o. 
w Gdańsku – ODDZIAŁ JASŁO. W dniu 4 października 2006r. wykonano pomiary 
emisji zanieczyszczeń technologicznych do powietrza na emitorze odprowadzającym 
zanieczyszczenia z instalacji oksydacji asfaltów. Na podstawie przeprowadzonych 
badań i analizy wyników stwierdzono występowanie w gazach odlotowych fenolu, 
substancji nie określonej jako dopuszczalna do wprowadzania do powietrza  
w pozwoleniu zintegrowanym, udzielonym Spółce przez Wojewodę Podkarpackiego 
decyzją z dnia 31 października 2006r. Spółce LOTOS Asfalt wymierzono karę 
biegnącą za wprowadzanie  do powietrza z emitora instalacji oksydacji asfaltów 
fenolu. W trakcie kontroli stwierdzono, że naruszone zostały warunki ww. decyzji  
w zakresie pomiarów hałasu emitowanego do środowiska, pomiarów emisji gazów  
i pyłów do powietrza, badań monitoringowych wpływu instalacji na wody podziemne, 
modernizacji węzła oczyszczania gazów poreakcyjnych. O stwierdzonych 
nieprawidłowościach poinformowano Wojewodę Podkarpackiego. 
 W związku z oddziaływaniem na klimat akustyczny jednostek gospodarczych 
prowadzących działalność na terenie byłej Rafinerii Nafty Jasło S.A. w Jaśle, 
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Wojewoda Podkarpacki zobowiązał je do sporządzenia i przedłożenia w terminie do 
31 maja 2007r. przeglądu ekologicznego w zakresie oddziaływania na klimat 
akustyczny. 
 Uzyskane w wyniku przeprowadzonych kontroli informacje wskazują, że 
wymienione powyżej zakłady podejmują działania mające na celu ograniczenie 
własnego, negatywnego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska. 
 

W wyniku powodzi w maju 2006r. nastąpiło przesunięcie koryta rzeki Wisłoki 
i oberwanie skarpy brzegowej w miejscowości Niegłowice. Z tej przyczyny doszło do 
odsłonięcia odpadów nielegalnie zdeponowanych w latach 1960-1970 w przyległych 
do rzeki dołach po eksploatacji żwiru. W składzie zdeponowanych odpadów 
znajdowały się odpady komunalne oraz niebezpieczne odpady przemysłowe. 

Z uwagi na możliwość potencjalnego zagrożenia dla życia i zdrowia 
mieszkańców miasta Jasła, korzystających z ujęcia wody na rzece Wisłoce,  
w miesiącach lipiec-sierpień 2006r. wykonano prace, polegające na przełożeniu koryta 
rzeki Wisłoki przez co doraźnie zmniejszyło się bezpośrednie zagrożenie dla ujęcia 
wody ze strony opisanego składowiska. 

W październiku 2006r. Powiat Jasielski zawarł z Gminą Jasło porozumienie  
w sprawie podjęcia wspólnych działań mających na celu usunięcie odpadów oraz 
dokonania związanej z tym rekultywacji. Wójt Gminy Jasło podjął działania w celu 
ustalenia stron postępowania i uzyskania zgody właścicieli gruntów na wejście w teren 
celem usunięcia odpadów. Starosta Jasielski wystąpił do Prezesa Zarządu 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie 
z wnioskiem o dotację na usunięcie i rekultywację nielegalnego składowiska odpadów. 

IV. PODSUMOWANIE 

1. Warunki naturalne powiatu jasielskiego decydują o wykorzystaniu w gospodarce 
komunalnej i działalności przemysłowej zasobów wód powierzchniowych. 
Głównymi użytkownikami wody jest gospodarka komunalna.  Do celów 
przemysłowych wykorzystuje się około 40% łącznego poboru wody w powiecie. 
Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się tendencje spadku zużycia wody do celów 
komunalnych oraz do celów przemysłowych w wyniku bardziej racjonalnego jej 
wykorzystania oraz coraz powszechniejszego traktowania wody jako dobra  
o wymiarze ekonomicznym. 

2. Odbiornikami oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych w powiecie 
jasielskim są rzeki zlewni Wisłoki. Do komunalnej oczyszczalni ścieków w Jaśle 
doprowadzane są ścieki z terenu Jasła, jak również sukcesywnie włączane są ścieki  
z terenów wiejskich sąsiadujących z obszarem miasta. Jakość ścieków 
wprowadzanych do wód powierzchniowych ze źródeł komunalnych  
i przemysłowych jest monitorowana i odpowiada warunkom określonym 
w pozwoleniach wodnoprawnych. 

3. Poprawa i utrzymanie dobrej jakości wód Wisłoki jest bardzo ważne ze względów 
gospodarczych, ponieważ zasilają one komunalne ujęcie wody w Jaśle oraz  
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w dalszym biegu – ujęcia komunalne w Dębicy i Mielcu. Wody Wisłoki powyżej 
Jasła, dopływające do ujęcia komunalnego, zaliczono w latach 2004-2006  
w klasyfikacji użytkowej do kategorii A2 jako wymagające typowego uzdatniania 
fizycznego i chemicznego oraz dezynfekcji. O wyniku oceny zdecydował stan 
sanitarny wód Wisłoki, kształtowany przez dopływ zanieczyszczeń głównie 
obszarowych z terenów wiejskich w górnej zlewni rzeki. W ocenie ogólnej wody 
Wisłoki i jej dopływów w rejonie Jasła oceniono jako wody zadowalającej jakości  
i zakwalifikowano je do klasy III. Pozytywnym efektem uregulowania gospodarki 
ściekowej na obszarze Jasła jest niski poziom związków biogennych w wodach 
Wisłoki poniżej Jasła, jak również bardzo niewielkie, często na poziomie 
wykrywalności, stężenia zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego (fenoli, 
WWA, olejów mineralnych, metali ciężkich). 

4. Problemem ekologicznym, który wymaga rozwiązania w najbliższym czasie, jest 
poprawa jakości powietrza. W Jaśle ze źródeł energetycznych pochodzi ponad 80% 
emisji pyłu, prawie 80% emisji tlenku węgla i około 60% dwutlenku siarki.  
W opracowaniu przedstawiono bilans emisji zanieczyszczeń do powietrza, 
pochodzącej jedynie ze źródeł punktowych. Inwentaryzacje emisji na terenach 
zurbanizowanych, uwzględniające także emisje ze źródeł powierzchniowych 
(tereny zabudowy mieszkaniowej ogrzewane indywidualnie) i liniowych (emisja ze 
źródeł komunikacyjnych) wskazują, że największy (ponad 70%) udział w emisji 
pyłu mają źródła powierzchniowe. W przydomowych paleniskach najczęściej 
stosuje się węgiel kamienny, dodatkowo spalane są różnego rodzaju  odpady  
i śmieci. Gaz ziemny lub energia elektryczna są coraz droższe i nie wykorzystuje 
się ich na szerszą skalę. Emisja z niskich źródeł kształtuje w znacznym stopniu 
emisję zanieczyszczeń w okresie grzewczym i gwałtownie wzrasta przy spadku 
temperatury powietrza. 

5. Badania jakości powietrza w Jaśle wykazały w 2006 roku wysokie stężenie pyłu 
zawieszonego PM10, przekraczające wartość dopuszczalną. Uzyskane wyniki 
badań zobowiązują do opracowania dla strefy jasielskiej naprawczego Programu 
Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM10. 

6. Poziom dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w strefie jasielskiej jest niewielki. 
Badania wykonane w latach 2004-2006 wskazują, że standardy imisyjne dla tych 
substancji, zarówno w kryterium ochrony zdrowia ludzi, jak i ochrony roślin, nie 
były przekraczane.  

7. Wyniki wstępnej oceny jakości powietrza w zakresie substancji objętych 
dyrektywą 2004/107/WE wykazały w Jaśle wysokie zanieczyszczenie powietrza 
benzo(a)piranem. Podczas badań pilotażowych odnotowano w Jaśle pojedyncze 
przypadki przekroczenia poziomu docelowego określonego dla kadmu w pyle 
PM10. W związku z tym substancje te, jak również arsen i nikiel, w 2007 roku na 
stacji WIOŚ w Jaśle podlegają monitoringowi. 

8. Odpady wytwarzane w powiecie jasielskim stanowią około 5% łącznej ilości 
odpadów wytworzonych w województwie podkarpackim.  

9. Główną metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest deponowanie ich na 
składowisku. W związku z planowanym zamknięciem w 2007 roku komunalnego 
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składowiska odpadów w Jaśle, jednym z pilnych zadań jest sposób 
zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego w następnych latach.  

10. Odpady przemysłowe pochodzące z terenu powiatu jasielskiego stanowią ponad 
4% ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w województwie 
podkarpackim i wytwarzane są głównie przez podmioty gospodarcze prowadzące 
działalność na terenie miasta Jasła. Około 96% odpadów przemysłowych 
poddawana jest odzyskowi. Pozostała ilość, to odpady unieszkodliwiane 
termicznie, składowane oraz magazynowane na terenie zakładów do czasu ich 
wykorzystania lub unieszkodliwienia. 

Dużą uciążliwością dla środowiska w Jaśle jest hałas drogowy. W 2000 roku 
WIOŚ wykonał badania poziomu hałasu drogowego w rejonie głównych szlaków 
komunikacyjnych Jasła. Badania wykazały niekorzystne warunki akustyczne panujące 
w sąsiedztwie prawie wszystkich objętych pomiarami tras komunikacji drogowej,  
a w szczególności dróg w centralnej części miasta. Ostateczne zakończenie w 2007 
roku wszystkich inwestycji związanych z budową drogi południowej i skierowanie 
tranzytowego ruchu drogowego z pominięciem centrum miasta, powinno wpłynąć na 
poprawę klimatu akustycznego. Warunki akustyczne aktualnie panujące w sąsiedztwie 
szlaków komunikacyjnych Jasła, określone zostaną w wyniku pomiarów, których 
wykonanie planowane jest przez WIOŚ w 2007 roku.   
 

 

 

Opracował Zespół:   

Jolanta Nawrot 
Ewa Czaderna 
Marek Boczar 
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