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I. DANE OGÓLNE

Powiat  krośnieński  położony  jest  w  południowej  części  województwa
podkarpackiego. Od zachodu graniczy z powiatem jasielskim, od północy z powiatem
strzyżowskim,  natomiast  od  wschodu  z  powiatami:  brzozowskim  i  sanockim.
Południową granicę stanowi granica państwowa ze Słowacją. Powierzchnia powiatu
wynosi 923 km2,  co stanowi 5,1% powierzchni województwa podkarpackiego.  Jest
siódmym co do wielkości powiatem województwa podkarpackiego.

Pod względem administracyjnym powiat dzieli się na 9 gmin, w tym 4 gminy
miejsko-wiejskie  (Dukla,  Iwonicz  Zdrój,  Jedlicze,  Rymanów)  i  5  gmin  wiejskich:
(Chorkówka,  Korczyna,  Krościenko  Wyżne,  Miejsce  Piastowe,  Wojaszówka).
Największą  pod  względem  obszaru  gminą  powiatu  jest  gmina  Dukla  (333  km2),
najmniejszą zaś gmina Krościenko Wyżne (16 km2). 

W powiecie zamieszkuje około 110 tysięcy osób. Najwyższy wskaźnik gęstości
zaludnienia  wśród  miast  powiatu  posiada  Jedlicze  (528  osoby  na  km2)  i  Dukla
(419 osoby  na  km2).  Najludniejsze  spośród  gmin  wiejskich  to  gminy:  Krościenko
Wyżne  (302 osoby na km2)  oraz  Miejsce  Piastowe (258 osób na  km2),  natomiast
najmniejszy wskaźnik zaludnienia posiada gmina Dukla (45 osób na km2).

Powiat  krośnieński  charakteryzuje  wysoki  wskaźnik  lesistości,  na  poziomie
34,4%. Do gmin o największym zalesieniu należy gmina Dukla (52,2%) oraz gminy:
Korczyna  (36%)  i  Rymanów  (33,9%).  Prawie  cały  teren  powiatu  objęto  różnymi
formami  ochrony prawnej  z  uwagi  na  duże  wartości  przyrodnicze  i krajobrazowe.
W granicach administracyjnych powiatu krośnieńskiego znajdują się: 
· Magurski Park Narodowy, 
· parki krajobrazowe: Jaśliski Park Krajobrazowy i Czarnorzecko-Strzyżowski Park

Krajobrazowy,
· 8  rezerwatów  przyrody  (Modrzyna,  Prządki,  Cisy  w  Nowej  Wsi,  Rezerwat

1000-lecia na Górze Cergowej, Przełom Jasiołki, Igiełki, Wadernik, Kamień nad
Jaśliskami),

· fragmenty  Obszarów  Chronionego  Krajobrazu:  Beskidu  Niskiego
i Czarnorzeckiego.

W systemie zarządzania zasobami wodnymi teren powiatu należy do obszaru
dorzecza  Wisły,  Regionu  Wodnego Górnej  Wisły.  Obszar  ten  obejmuje  fragmentu
zlewni dwóch karpackich dopływów Wisły – Wisłoki i Sanu. Głównymi ciekami są:
rzeka Jasiołka, prawobrzeżny dopływ Wisłoki wraz z dopływami oraz rzeka Wisłok,
lewobrzeżny dopływ Sanu, wraz z Morwawą, Lubatówką i innymi dopływami.  Na
granicy między powiatami krośnieńskim i sanockim położony jest zbiornik zaporowy
Besko o dużym znaczeniu gospodarczym dla regionu z uwagi na gromadzenie wód
przeznaczonych do spożycia.

Strukturę  gospodarczą  powiatu  określa  się  jako  rolniczo-rekreacyjną.  Użytki
rolne zajmują ponad 53% obszaru, wśród których największy udział mają grunty orne
i użytki zielone. Znaczna część powierzchni użytków rolnych użytkowana jest przez
gospodarstwa indywidualne. 
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W przemyśle dominuje branże: wydobywcza (wydobycie ropy naftowej i gazu
ziemnego  oraz  kruszywa  i  gliny),  spożywcza  (przetwórstwo  owoców  i  warzyw,
przetwórstwo mięsa), produkcja szkła i wyrobów ze szkła, produkcja drewna i inne.

Stan  środowiska  powiatu  oraz  skala  i  charakter  problemów  ekologicznych
wykazują  znaczne  zróżnicowanie  przestrzenne.  Obszarami  o  znacznym  stopniu
przekształcenia środowiska naturalnego są miasta powiatu  Jedlicze, Rymanów oraz
Dukla. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne występują w południowej i północno-
wschodniej części powiatu. 

II. STAN   ŚRODOWISKA  W   POWIECIE   NA
PODSTAWIE   BADAŃ   WIOŚ   RZESZÓW
DELEGATURY W JAŚLE I INNYCH JEDNOSTEK

Podstawową metodą badań środowiska, gwarantującą uzyskanie wiarygodnych
informacji o stanie środowiska, zagrożeniach, a także o trendach zmian jest system
monitoringu. W Polsce rolę tę spełnia system Państwowego Monitoringu Środowiska.
Badania jakości środowiska realizowane są zgodnie ze szczegółowym programem oraz
zasadami i wytycznymi ustalonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska,
który z mocy ustawy o Inspekcji  Ochrony Środowiska jest  koordynatorem systemu
w Polsce. Dane o stanie środowiska pozyskiwane są na trzech poziomach, w ramach:
sieci krajowej, sieciach regionalnych tworzonych w celu realizacji zadań o znaczeniu
regionalnym oraz sieci lokalnych tworzonych przez podmioty gospodarcze lub przez
gminy.

W  2002  roku  na  obszarze  powiatu  krośnieńskiego  wykonano  w  ramach
monitoringu środowiska następujące pomiary i badania: 
* badania jakości wód w rzekach,
* badania jakości wód zbiornika Besko,
* badania wód podziemnych, 
* badania stanu zanieczyszczenia powietrza,
* badania poziomu hałasu drogowego.

W niniejszym  opracowaniu  zaprezentowano  wyniki  badań  i  pomiarów
monitoringowych  oraz  przedstawiono  informację  o  gospodarce  wodno-ściekowej,
emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza,  jakości  gleb  oraz  o  gospodarce  odpadami
w powiecie krośnieńskim w roku 2002.
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1. Gospodarka wodno-ściekowa

Podstawowe  znaczenie  w  zaopatrzeniu  w  wodę  miejscowości  na  terenie
powiatu  krośnieńskiego  mają  zasoby  wód  powierzchniowych.  Z  gminnych  ujęć
powierzchniowych korzystają m.in.  mieszkańcy gmin: Chorkówka, Dukla i  Iwonicz
Zdrój.  Do  wielu  miejscowości  w  gminach  woda  dostarczana  jest  z  ujęć
powierzchniowych  administrowanych  przez  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Gospodarki
Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w  Krośnie  (m.in.  do  Jedlicza  z  ujęcia  na  rzece  Jasiołce
w m.Szczepańcowa, do Rymanowa z ujęcia na zbiorniku Besko)

Wody podziemne ujęte do eksploatacji pochodzą z utworów czwartorzędowych
i  trzeciorzędowych.  Głównym poziomem użytkowym jest  poziom czwartorzędowy.
Gminne ujęcia wód podziemnych znajdują się m.in. w gminach: Chorkówka, Iwonicz
Zdrój, Korczyna, Rymanów, Wojaszówka. Znaczącym źródłem zaopatrzenia w wodę,
szczególnie na obszarach wiejskich,  są indywidualne studnie przydomowe.

W powiecie  funkcjonuje  ogółem 8 komunalnych mechaniczno-biologicznych
oczyszczalni ścieków, w tym 4 oczyszczalnie w miastach i 4 na obszarach wiejskich.
Oczyszczalnie  te  posiadają  łączną  przepustowość  6761  m3/dobę  (miejskie  -
6355 m3/dobę i wiejskie - 406 m3/dobę). Jedynie dwa obiekty, w gminie Iwonicz Zdrój,
powstały przed rokiem 1990, pozostałe wybudowane zostały w latach 90-tych. Jedna z
oczyszczalni  w  gminie  Iwonicz  Zdrój  –  zlokalizowana  we  wsi  Iwonicz,  zostanie
wyłączona w 2003 roku z eksploatacji w związku z podłączeniem ścieków z terenu
obsługiwanego przez tę oczyszczalnię do oczyszczalni komunalnej w Krośnie. 

Cztery  oczyszczalnie  gminne  (Dukla,  Iwonicz  Zdrój,  Jedlicze  i  Rymanów)
posiadają punkty zlewne ścieków dowożonych z zewnątrz. 

Ścieki  z  niektórych  miejscowości  w  gminach:  Chorkówka,  Korczyna,
Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe i  Wojaszówka kierowane są  do oczyszczalni
komunalnej w Krośnie. 

Odbiornikiem  ścieków  komunalnych  z  terenu  powiatu  jest  rzeka  Jasiołka
(zlewnia Wisłoki) oraz rzeka Wisłok z dopływami (zlewnia Sanu). 

Według danych zebranych przez WIOŚ szacuje się, że w 2002 roku w powiecie
krośnieńskim wprowadzono  do  wód  powierzchniowych siecią  kanalizacji  miejskiej
i wiejskiej ogółem 1111,5 tys.m3 ścieków, tj. o 15% mniej niż w roku 2001. Większą
niż  w  roku  poprzednim ilość  oczyszczonych ścieków komunalnych odprowadzono
z oczyszczalni  w:  Chorkówce  (o  58%),  Ustrobnej  gm. Wojaszówka  (o 16%)
i  Rymanowie  (o  7%).  Zmniejszenie  ilości  ścieków  odnotowano  dla  oczyszczalni
w Jedliczu (o 32%), Dukli (o 25%) i Iwoniczu Zdroju (o 17%). 

W 2002 roku Delegatura w Jaśle  przeprowadziła  badania kontrolne  ścieków
odprowadzanych z następujących 3 oczyszczalni gminnych:
· gmina  Dukla,  miasto  Dukla  –  w  ściekach  emitowanych  do  rzeki  Jasiołki

stwierdzono przekroczenie ustalonego pozwoleniem wodnoprawnym stężenia azotu
ogólnego, w związku z czym Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Dukli wymierzono administracyjną karę pieniężną;

· gmina  Jedlicze,  miasto  Jedlicze  -  w  ściekach  emitowanych  do  rzeki  Jasiołki
stwierdzono przekroczenie ustalonego pozwoleniem wodnoprawnym stężenia azotu
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ogólnego,  w  związku  z  czym  Jedlickiemu  Przedsiębiorstwu  Gospodarki
Komunalnej  Sp.  z  o.o.  w Jedliczu  wymierzono  administracyjną karę  pieniężną;
celem  zmniejszenia  stężenia  azotu  ogólnego  w  ściekach  surowych  JPGK
wprowadziło sukcesywne, kontrolowane dozowanie ścieków dowożonych z innych
źródeł  do  strumienia  ścieków  dopływających  do  oczyszczalni;  aktualnie  ścieki
odprowadzane z oczyszczalni  odpowiadają warunkom określonym w pozwoleniu
wodnoprawnym;

· gmina Wojaszówka, miejscowość Wojaszówka – w ściekach emitowanych do rzeki
Wisłok  stwierdzono  przekroczenie  ustalonego  pozwoleniem  wodnoprawnym
stężenia  azotu  amonowego,  w związku  z  czym Spółce  Wodnej  Kanalizacyjnej
w Wojaszówce wymierzono administracyjną karę pieniężną.

Z  inwestycji  ekologicznych  w  zakresie  gospodarki  wodno-ściekowej,
prowadzonych lub  zakończonych  w 2002  roku  w gminach  powiatu  krośnieńskiego
należy wymienić następujące:
· gmina  Chorkówka:  kontynuacja  budowy  kanalizacyjnej  sieci  przesyłowej  do

miejskiej oczyszczalni ścieków w Krośnie, obejmującej miejscowości: Świerzowa
Polska, Szczepańcowa – termin zakończenia 2003 rok; w 2003 roku rozpoczęte
zostaną prace przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Machnówka
i  Bóbrka, a w roku 2004 – w miejscowościach Leśniówka, Chorkówka i Żeglce;

· gmina Dukla: kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cergowa,
termin zakończenia prac –2003 rok;

· gmina Jedlicze:  zakończenie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Potok
i kontynuacja  budowy  kanalizacji  sanitarnej  w  mieście  Jedlicze  –  termin
zakończenia 2003 rok;

· gmina  Rymanów:  zakończenie  budowy  sieci  kanalizacyjnej  w  miejscowości
Klimkówka.

W  bilansie  ścieków  innych  niż  komunalne,  odprowadzanych  w  sposób
zorganizowany do wód powierzchniowych w powiecie krośnieńskim, dominują ścieki
z  Rafinerii  Nafty  „Jedlicze”  S.A.  w  Jedliczu,  oczyszczone  na  zakładowej
mechaniczno-chemicznej  oczyszczalni  ścieków.  Eksploatacją  zakładowej  sieci
kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków zajmuje się Spółka „Raf-Ekologia”. W 2002
roku z oczyszczalni odprowadzono do rzeki Jasiołki 709,2 tys.m3 ścieków. Badania
kontrolne ścieków oczyszczonych wykonane w 2002 roku wykazały, że spełniają one
warunki pozwolenia wodnoprawnego. 

Do  rzek  i  potoków  emitowane  są  także  ścieki  socjalne  z  zakładów
produkcyjnych, osiedli mieszkaniowych, ośrodków wypoczynkowych, a także ścieki
poprodukcyjne z zakładu utylizacyjnego oraz z zakładu produkcji wód.

Potencjalnym zagrożeniem dla  wód powierzchniowych jest  eksploatacja  złóż
ropy naftowej,  prowadzona  w gminach:  Dukla,  Iwonicz  Zdrój,  Jedlicze,  Korczyna
i Krościenko Wyżne.
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2. Jakość wód powierzchniowych 

Ustawa  z  dnia  18  lipca  2001r.  Prawo  wodne  (Dz.  U.  Nr  115,  poz.  1229
z późniejszymi  zmianami)  stanowi,  że  zarządzanie  zasobami  wodnymi  w  Polsce,
w tym także ochrona zasobów wodnych, opiera się o wyznaczone obszary dorzeczy
i regiony wodne. Kraj podzielony został na dwa obszary dorzeczy: obszar dorzecza
Wisły oraz obszar dorzecza Odry. W świetle zapisów rozporządzenia Rady Ministrów
z  dnia  10  grudnia  2002r.  w  sprawie  przebiegu  granic  dorzeczy,  utworzenia
regionalnych  zarządów  gospodarki  wodnej  oraz  podziału  obszarów  dorzeczy  na
regiony wodne (Dz.  U.  Nr 232,  poz.  1953),  powiat  krośnieński  należy do obszaru
dorzecza Wisły, Regionu Wodnego Górnej Wisły.

W  ramach  monitoringu  wód  powierzchniowych  na  terenie  powiatu
krośnieńskiego Delegatura WIOŚ w Jaśle wykonuje badania stanu zanieczyszczenia
wód w rzekach oraz wód zbiornika zaporowego Besko.

Głównym celem badań monitoringowych śródlądowych wód powierzchniowych
jest  identyfikacja  ich  jakości.  W  związku  z  koniecznością  dostosowania  polskich
przepisów  prawa  ochrony  środowiska  do  wymagań  unijnych  sukcesywnie
wprowadzane  są  zmiany  w  organizacji  monitoringu  wód  w  Polsce.  Jednym
z  kierunków  modernizacji  monitoringu  rzek  jest  konieczność  stworzenia  sieci
pomiarowej dla badania:
- wpływu rolnictwa, 
- wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych,
- wód podlegających ochronie ze względu na ich wykorzystanie jako aktualnego lub

przyszłego źródła wody pitnej.
Aktualnie trwają prace nad stworzeniem w województwie podkarpackim sieci

pomiarowej monitoringu wód spełniajacej te wymagania.

Pod koniec roku 2002 zaczęły obowiązywać, wynikające z przepisów ustawy
Prawo  wodne,  nowe  standardy  jakości  wód  w  zależności  od  ich  przeznaczenia.
Aktualnie  brak  jest  jednak  przepisów wykonawczych pozwalających na  wdrożenie
postanowień  ustawy Prawo wodne  dotyczących sposobu  prowadzenia  monitoringu,
sposobu oceny uzyskanych wyników, klasyfikacji dla prezentowania stanu wód, jak
i sposobu prezentacji stanu wód. 

W związku z powyższym ocenę jakości wód powiatu krośnieńskiego badanych
w 2002  roku  przeprowadzono  dotychczas  stosowaną  metodą  stężeń
charakterystycznych,  a uzyskane  wyniki  odniesiono  do  wartości  dopuszczalnych
ustalonych dla trzech klas czystości w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych  i Leśnictwa  z  dnia  5 listopada  1991r.  w sprawie  klasyfikacji
wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do
ziemi (Dz. U. Nr 116, poz. 503), obowiązującym do końca 2002 roku. Klasyfikacja
jakości śródlądowych wód powierzchniowych jest trzystopniowa :
Ö klasa I  obejmuje wody  przydatne  do zaopatrzenia ludności w wodę do picia,

zaopatrzenia  zakładów   wymagających   wody  o  jakości   wody  do  picia,
bytowania  w warunkach naturalnych ryb łososiowatych;
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Ö klasa  II  obejmuje  wody  nadające  się  do  bytowania  w  warunkach  naturalnych
innych ryb niż łososiowate,  chowu  i   hodowli   zwierząt   gospodarskich,  celów
rekreacyjnych, uprawiania sportów wodnych oraz do urządzania zorganizowanych
kąpielisk;

Ö klasa III  obejmuje  wody  nadające  się  do  zaopatrzenia  zakładów  innych  niż
zakłady      wymagające wody do picia, nawadniania terenów rolniczych. 

2.1. Rzeki

W powiecie krośnieńskim w 2002 roku Delegatura w Jaśle kontrolowała jakość
wód następujących rzek: Jasiołka, Wisłok oraz Morwawa. Próby do badań pobierano
w 5 przekrojach kontrolnych należących do sieci regionalnej. 

Przekrój kontrolny na rzece Wisłok powyżej zbiornika Besko położony jest na
terenie  powiatu  sanockiego,  jednak   ujęto  go  w prezentacji  stanu  wód  w rzekach
w powiecie krośnieńskim, ponieważ  badania prowadzone w tym przekroju dostarczają
informacji o jakości wód górnego biegu Wisłoka, przepływającego m.in. przez tereny
gminy Rymanów. 

Przekrój  kontrolny  powyżej  Krosna  zlokalizowany  jest  w  granicach
administracyjnych  miasta  Krosna,  a  ponieważ   badania  w  nim  prowadzone
charakteryzują  stan  zanieczyszczenia  wód  rzeki  Wisłok  dopływającej  do  Krosna  –
także ujęto go w opracowaniu.

Lokalizację przekrojów kontrolnych monitoringu rzek w powiecie krośnieńskim
przedstawiono na rysunku 1.

Próby do badań pobierane są raz w miesiącu. Zakres analityczny badań wód
rzecznych obejmuje wskaźniki fizykochemiczne, hydrobiologiczne i bakteriolo-giczne
i ustalony został odrębnie dla każdej rzeki przy uwzględnieniu charakteru zlewni oraz
specyfiki źródeł zanieczyszczeń zlokalizowanych na obszarze powiatu krośnieńskiego.

Wyniki oceny ogólnej jakości wód w poszczególnych przekrojach kontrolnych
oraz ocen w trzech grupach wskaźnikowych: według parametrów fizykochemicznych,
stanu sanitarnego i wskaźników hydrobiologicznych przedstawiono w tabeli oraz na
rysunku 2.

Uzyskane w 2002 roku wyniki badań wód w rzekach przeanalizowano także
pod kątem oceny stopnia ich eutrofizacji w oparciu o obowiązujące od 1 stycznia 2003
roku rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002r.  w sprawie kryteriów
wyznaczenia  wód  wrażliwych  na  zanieczyszczenie  związkami  azotu  ze  źródeł
rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2039). 

Eutrofizacja jest to wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami
azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form
życia  roślinnego.  W  wyniku  tego  procesu  następują  niepożądane  zakłócenia
biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.
Istotnymi  źródłami  związków  biogennych  powodujących  eutrofizację  są  ścieki
komunalne  oraz  spływy  powierzchniowe,  zawierające  m.in.  związki  azotowe
pochodzące z działalności rolniczej. Przy ocenie stopnia eutrofizacji wód rzecznych
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uwzględnia się stężenia średnie roczne następujących parametrów: fosfor ogólny, azot
ogólny  azotany  i  chlorofil  „a”.  Analiza  wartości  tych  wskaźników  w  wodach
kontrolowanych rzek powiatu krośnieńskiego wskazuje, że nie nastąpiło przekroczenie
ustalonych  wartości  granicznych,  powyżej  których  następuje  eutrofizacja.
Podwyższone stężenia  azotanów,  na  poziomie 80% wartości  granicznej,   wystąpiły
w wodach rzeki Morwawy na ujściu do Wisłoka oraz w rzece Wisłok poniżej Krosna.
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Rzeka Jasiołka

Źródła Jasiołki znajdują się w Beskidzie Niskim. Rzeka o całkowitej długości
75,9 km zbiera wody z obszaru 513,2 km2, jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoki. Na
terenie powiatu krośnieńskiego znajduje się górny i środkowy odcinek rzeki o długości
około 50 km, tj. ponad 65% jej długości. W górnej, beskidzkiej części zlewni dominują
kompleksy  leśne.  Pozostały,  pogórski  obszar  w niewielkim  stopniu  jest  zalesiony,
rzeka  przepływa  przez  tereny  zabudowane  i  tereny  użytkowane  rolniczo.  Główne
źródła  zanieczyszczeń Jasiołki  to  miasta:  Dukla,  Jedlicze  oraz  liczne  miejscowości
położone bezpośrednio nad rzeką lub w jej dolinie, a także spływy powierzchniowe.

Ocena jakości wód badanych rzek w powiecie krośnieńskim

Nazwa 
przekroju

Km
rzeki

Gmina Rok
badań

Ocena ogólna Ocena fizykochemiczna

klasa grupa
wskaźników
decydująca 

o klasie

klasa wskaźnik
decydujący 

o klasie

Stan
sanitarny

Ocena
hydrobio-
logiczna

JASIOŁKA (zlewnia Wisłoki)

Poniżej 
Jedlicza

17,6 miasto
Jedlicze

2000 III stan sanitarny II azot azotynowy,
fosfor ogólny,
fenole

III II

2001 III stan sanitarny II azot azotynowy,
fosfor ogólny

III II

2002 III stan sanitarny II azot azotynowy,
fosforany

III II

WISŁOK (zlewnia Sanu)

Powyżej 
zbiornika
Besko

178,6 Besko
(powiat
sanocki)

2000 II stan sanitarny,
hydrobiologia

I zachowana II II

2001 II stan sanitarny,
hydrobiologia

I zachowana II II

2002 II stan sanitarny,
hydrobiologia

I zachowana II II

Powyżej
Krosna

142,2 miasto
Krosno

2000 III fizykochemia,
stan sanitarny

III azot azotynowy, III II

2001 III fizykochemia,
stan sanitarny

III azot azotynowy, III II

2002 III fizykochemia,
stan sanitarny

III azot azotynowy, III II

Poniżej
Krosna

127,9 Woja-
szówka

2000 non stan sanitarny III azot azotynowy,
fosfor ogółny,
fosforany

non II

2001 non fizykochemia,
stan sanitarny

non azot azotynowy non II

2002 non stan sanitarny III azot azotynowy non II
MORWAWA (zlewnia Sanu)

Ujście 
do
Wisłoka

1,0 Krościenko
Wyżne

2000 non fizykochemia,
stan sanitarny non azot azotynowy,

fosfor ogólny,
fosforany

non II

2001 III fizykochemia,
stan sanitarny III azot azotynowy,

fosfor ogólny
III II

2002 non fizykochemia non azot azotynowy III II
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Badania  wód  Jasiołki  w  przekroju  położonym  poniżej  Jedlicza  w zakresie
parametrów  fizykochemicznych  wykazały  II  klasę  czystości  ze  względu  na  azot
azotynowy  i  fosforany.  Pozostałe  parametry  spełniały  wymagania  I  klasy.  Stan
sanitarny kwalifikował wody do III klasy czystości. Przeprowadzone w ramach badań
hydrobiologicznych  analizy  jakościowo-ilościowe  sestonu  wykazały,  że  w  Jasiołce
wystąpiła  strefa  betamezosaprobowa,  tj.  średniego  zanieczyszczenia  wód  (II klasa
czystości).  W  ocenie  ogólnej  stan  zanieczyszczenia  wód  Jasiołki  określono  na
poziomie III klasy i zadecydował o tym stan sanitarny.

W  porównaniu  do  wyników  badań  z  roku  2001  nie  stwierdzono  zmian
klasyfikacji. 

Rzeka Wisłok

Wisłok jest największym lewobrzeżnym dopływem Sanu. Znaczący wpływ na
jakość  wód  Wisłoka  na  obszarze  powiatu  krośnieńskiego  mają  ścieki  z Krosna
i z mniejszych miejscowości  położonych w dolinie  rzeki  oraz  dopływy: Morwawa,
Lubatówka,  a  także spływy powierzchniowe z  terenów użytkowanych rolniczo.  Do
zlewni  Wisłoka  wprowadzane  są  ścieki  komunalne  z  oczyszczalni  w Rymanowie,
Iwoniczu  Zdroju,  Iwoniczu  i  Krośnie  oraz  z  wiejskich  oczyszczalni  ścieków
położonych w miejscowościach sąsiednich powiatów: Besko,  Zarszyn i Moszczaniec
(powiat sanocki) oraz Haczów, Trześniów i Wzdów (powiat brzozowski).

W 2002 roku Wisłok w górnym biegu, na dopływie do zbiornika zaporowego
Besko,  prowadził  wody  czyste,  odpowiadające  I  klasie  czystości  wg  wskaźników
fizykochemicznych oraz II klasie wg stanu sanitarnego. Na odcinku powyżej Krosna
jakość wód Wisłoka uległa pogorszeniu, stwierdzono III klasę czystości ze względu na
zawartość azotu azotynowego oraz stan sanitarny. 

Dopływ  ścieków  komunalnych  i  przemysłowych  z  terenu  miasta  Krosna
spowodował  zwiększenie  stężeń  zanieczyszczeń  wskaźników  fizykochemicznych
w wodach Wisłoka, jednak III klasa czystości w tej grupie wskaźnikowej nie została
przekroczona.  Znacznie  pogorszył  się  natomiast  stan  sanitarny  wód,  stwierdzono
zmainę klasy III do poziomu pozaklasowego. 

Badania  hydrobiologiczne  omawianego  odcinka  Wisłoka  wykazały
występowanie  organizmów  typowych  dla  strefy  betamezosaprobowej,  tj.  strefy
o średnim stopniu zanieczyszczenia organicznego (II klasa).

Rzeka  Wisłok  na  odcinku  poniżej  zrzutu  ścieków  komunalnych
i przemysłowych z Krosna przez wiele lat była nadmiernie zanieczyszczona, głównie
związkami  azotu  i  fosforu  oraz  pod  względem  bakteriologicznym.  Uruchomienie
w 1998  roku  w  Krośnie  mechaniczno-biologicznej  oczyszczalni  ścieków
z podwyższonym stopniem usuwania związków azotu i fosforu wpłynęło na poprawę
jakości  wód  Wisłoka  na  odcinku  poniżej  Krosna.  W wodach  rzeki  obserwuje  się
powolny  spadek  koncentracji  zanieczyszczeń,  głównie  związków  azotu  i  fosforu.
Trendy  zmian  stężeń  charakterystycznych  azotu  azotynowego  oraz  fosforanów
w przekroju kontrolnym poniżej Krosna w latach 1992-2002 obrazują rysunki 3 i 4.
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Ocena  jakości  wód  Wisłoka  w  omawianych  przekrojach  kontrolnych
w odniesieniu  do  roku  2001  wykazała  poprawę  w  zakresie  parametrów
fizykochemicznych  i  zmianę  klasy  z  non  na  III  w  przekroju  poniżej  Krosna.
W pozostałych przekrojach nie stwierdzono istotnych zmian.

Rys. 3                    Zmiany stężeń charakterystycznych azotu azotynowego 
w rzece Wisłok poniżej Krosna w latach 1992-2002

Rys. 4                         Zmiany stężeń charakterystycznych fosforanów 
w rzece Wisłok poniżej Krosna w latach 1992-2002

Rzeka Morwawa

Źródła Morwawy znajdują się w Beskidzie Niskim, na południowo-wschodnim
stoku Osiecznika, na wysokości  około  550 m npm.  Rzeka posiada długość 27,9 km
i prawie  w  całości  (z  wyjątkiem  krótkiego  odcinka  w  powiecie  brzozowskim)
przepływa  przez  obszar  powiatu  krośnieńskiego.  Na  odcinku  od  źródeł  do
miejscowości Wróblik Szlachecki rzeka nosi nazwę Tabor, w dalszym biegu używa się
nazwy Morwawa. 
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Morwawa wprowadza wody w 149,0 km lewego brzegu rzeki Wisłok. Zlewnia
w górnej części, do Rymanowa Zdroju, posiada cechy zlewni górskiej: duże spadki,
głęboko wcięte  w skalne  podłoże  koryto o niewielkiej  szerokości,  znaczne połacie
lasów. Obszar jest mało zaludniony. Z biegiem rzeki następuje nieproporcjonalne do
ilości niesionej wody rozszerzenie doliny, przeważają w niej użytki rolne (grunty orne 
i pastwiska), brak jest lasów.

Morwawa  jest  odbiornikiem  ścieków  z  gminnej  mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni ścieków w Rymanowie oraz w Haczowie (powiat brzozowski). O jakości
wody w rzece decydują również spływy powierzchniowe.

Badania  wód  Morwawy w  przekroju  położonym na  odcinku  ujściowym do
Wisłoka  wykazały,  że  o  pozaklasowym charakterze  wód  w  zakresie  wskaźników
fizykochemicznych decydowało wysokie stężenie azotu azotynowego. Stan sanitarny
Morwawy odpowiadał III klasie, natomiast pod względem hydrobiologicznym wody
tej rzeki zakwalifikowano do II klasy. W porównaniu do wyników uzyskanych w 2001
roku stwierdzono pogorszenie jakości w zakresie wskaźników fizykochemicznych, na
co wpłynął wzrost stężenia azotu azotynowego  w wodach rzecznych.

2.2. Zbiornik zaporowy Besko

Zbiornik  zaporowy  Besko  położony  jest  na  obszarze  dwóch  powiatów:
krośnieńskiego (gmina Rymanów) oraz sanockiego (gminy: Besko i Zarszyn). Powstał
w latach 1971-1978 w wyniku spiętrzenia zaporą betonową rzeki Wisłok w km 172,8.
Do  głównych  zadań  zbiornika  należy:  magazynowanie  wody  do  celów  pitnych,
wyrównanie przepływów w rzece Wisłok oraz redukcja kulminacji fal powodziowych. 

Objętość  zbiornika  wynosi  14,2  mln  m3 i  wzrasta  do  15,4  mln3 przy
maksymalnym poziomie piętrzenia. Rezerwa powodziowa przy normalnym poziomie
piętrzenia wynosi 2,9 mln m3, co stanowi 20% całkowitej pojemności zbiornika. 
Główne parametry morfometryczne przedstawiają się następująco:
·powierzchnia zbiornika przy normalnym poziomie piętrzenia 124,6 ha,
·powierzchnia zbiornika przy maksymalnym poziomie piętrzenia 131,0 ha,
·maksymalna długość zbiornika 4,0 km,
·szerokość zbiornika 150-160 m,
·średnia głębokość 11,8 m,

Wewnątrz  korpusu  zapory  znajduje  się  ujęcie  wody  wraz  z  pompownią,
należące  do  Miejskiego  Przedsiębiorstwa  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.
w Krośnie. 

Główną rzeką zasilającą jest Wisłok, który dostarcza około 80% z ogólnej ilości
wód  dopływających  do  zbiornika.  Innymi  większymi  ciekami  dopływającymi  do
zbiornika  są:  potok  Czernisławka  oraz  potok  Głęboki,  nazywany często  potokiem
z Głębokiego. 

Obszar  całkowitej  zlewni  zbiornika  wynosi  207  km2,  w  tym  zlewni
bezpośredniej - 57 km2. W bezpośrednim otoczeniu zbiornika leży wieś Pastwiska (gm.
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Zarszyn), południowa część wsi Sieniawa (gm. Rymanów) oraz nieliczne zabudowania
wsi Mymoń (gm. Besko).

Zlewnia  zasilająca  zbiornik  Besko  ma charakter  rolniczy i  silnie  rozwiniętą
gospodarkę leśną.  Kompleksy leśne zajmują  ponad 50% obszaru zlewni,  natomiast
w użytkach rolnych znaczny udział mają łąki i pastwiska. Brak jest tutaj przemysłu,
funkcjonuje  natomiast  kilka  zakładów  gospodarki  rolnej,  których  działalność
koncentruje się na hodowli bydła oraz na uprawie zbóż. Zabudowa rekreacyjna wokół
zbiornika jest nieliczna, głównie w Rudawce Rymanowskiej i okolicy.

Badania wód zbiornika Besko w 2002 roku wykonano w dniach 11 kwietnia
i 21  sierpnia.  Próby  wody  do  badań  pobrano  na  trzech  stanowiskach  kontrolnych
(rys.5):

A - w rejonie ujścia potoku Głębokiego,
B - w pobliżu zapory, 
C - w rejonie ujścia potoku Czernisławka.

Rys. 5
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Wyniki badań przedstawiają się następująco:
1. Natlenienie  wód  zbiornika  w  okresie  wiosennym było  dobre,  natomiast  latem

w warstwie naddennej nastąpił spadek zawartości tlenu rozpuszczonego. Najmniej
korzystne warunki  tlenowe panowały na stanowisku C,  w rejonie ujścia  potoku
Czernisławka, gdzie stężenie tlenu rozpuszczonego kształtowało się poniżej normy.
Pogorszenie warunków tlenowych w sezonie letnim wiąże się z osiadaniem na dnie
biomasy  obumarłego  planktonu  i  większym  zużyciem  tlenu  w procesach
biochemicznych. 

2. Wszystkie  parametry  charakteryzujące  zawartość  w  wodzie  materii  organicznej
utrzymywały się na poziomie I klasy czystości. 

3. Koncentracje  rozpuszczonych  w  wodzie  związków  nieorganicznych  były
niewielkie, w granicach I klasy. 

4. Związki azotu i fosforu zaliczane są do głównych substancji biogennych i stanowią
ważne  wskaźniki  eutrofizacji  wód.  Badania  wykazały,  że  wiosną  koncentracje
związków azotu, zarówno form mineralnych, jak i azotu ogólnego, utrzymywały się
na  poziomie  I  klasy.  W  okresie  letnim  wartości  stężeń  związków  azotu
azotynowego były znacznie wyższe niż latem, na poziomie III klasy i poza normą.
Fosforany i  fosfor  ogólny w obu  okresach  badawczych występowały w niskich
stężeniach, w granicach I klasy czystości.  

5. Stan sanitarny wód zbiornika był bardzo dobry, wiosną i latem odpowiadał I klasie
czystości. 

6. Wskaźniki hydrobiologiczne wód zbiornika odpowiadały I i II klasie czystości.

Zbiornik Besko, podobnie jak większość zbiorników wodnych, pozostaje pod
silnym wpływem morfologii dorzecza, warunków hydrologicznych, chemizmu wody
oraz  świata  roślinnego  i  zwierzęcego  cieków  zasilających.  Długie  okresy
bezdeszczowe  przy  jednoczesnej  wysokiej  temperaturze  powietrza  i  dużym
nasłonecznieniu  w  okresie  letnim,  podobnie  jak  wezbrania  wiosenne  cieków
zasilających  zbiornik,  mają  istotny  wpływ  na  życie  biologiczne  i  przemiany
biochemiczne zachodzące w wodach zbiornika.

Przeprowadzone badania zbiornika Besko w okresie wiosennym wskazują na
bardzo dobrą jakość wód w zakresie parametrów fizykochemicznych i biologicznych.
W okresie  letnim  obserwuje  się  w  warstwach  naddennych  zbiornika  zmniejszenie
natlenienia wód oraz wzrost stężeń azotu azotynowego. Z uwagi na to, że zbiornik jest
źródłem  zaopatrzenia  w wodę  ludności,  jakość  jego  wód  będzie  systematycznie
monitorowana. 

Uzyskane wyniki badań wód zbiornika przeanalizowano także pod kątem oceny
stopnia  ich  eutrofizacji  w  oparciu  o  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia
23.12.2002r. w sprawie kryteriów wyznaczenia wód wrażliwych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2039). Nie stwierdzono
przekroczenia  ustalonych  wartości  granicznych,  powyżej  których  następuje  proces
eutrofizacji.
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Wyniki badań i klasyfikacja jakości wód zbiornika Besko w 2002 roku

Wskaźnik
zanieczyszczenia Jednostka

Data badań:

 11 kwietnia 2002r.

Data badań:

  21 sierpnia 2002r.
Wartości

zmierzone na
stanowiskach
kontrolnych

min. max.

Klasa czystości
wg

rozporządzenia
MOŚZNiL

z dnia
5.11.1991r.

Wartości
zmierzone na
stanowiskach
kontrolnych

min. max.

Klasa czystości
wg

rozporządzenia
MOŚZNiL

z dnia
5.11.1991r.

 Wskaźniki fizykochemiczne
Temperatura
wody

oC 5,0 6,7 I 17,5 20,6 I

Odczyn pH 8,3 8,4 I 7,8 8,9 I/II
Tlen
rozpuszczony       

mgO2/l 11,5 12,4 I 3,6 8,1 non/I

BZT5 mgO2/l 1,3 1,8 I 3,3 3,5 I
ChZT-Mn mgO2/l 2,6 3,5 I 6,9 7,1 I
Przewodność
elektrolityczna

µS/cm 308 349 I 291 380 I

Azot amonowy   mgN-NH4/l 0,11 0,15 I 0,26 0,61 I
Azot azotynowy mgN-NO2/l 0,007 0,011 I 0,035 0,069 I/non
Azot azotanowy mgN-NO3/l 1,76 2,15 I 0,76 1,0 I
Azot Kjeldahla mgN/l <0,60 <0,60 brak normy <0,60 1,1 brak normy
Fosforany orto mgPO4 /l <0,050 <0,050 I <0,05

0
0,088 I

Fosfor ogólny mgP/l <0,04 <0,04 I <0,04 0,07 I
 Wskaźniki hydrobiologiczne
Przezroczystość m 3,1 3,8 brak normy 1,2 1,6 brak normy
Chlorofil "a" µg/l 1,1 2,3 I 5,5 11,5 I/II
Saprobowość
sestonu

indeks 1,70 1,94 II 1,46 1,77 I/II

Stan sanitarny
Miano coli typu
kałowego

ml/bakt. 1 5 I 1 3 I
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3. Jakość wód podziemnych

Wody  podziemne  na  terenie  powiatu  krośnieńskiego  występują  w  trzech
horyzontach  wodonośnych:  czwartorzędowym,  trzeciorzędowym  i  kredowym.  Ten
ostatni nie ma większego znaczenia gospodarczego. 

Wody  zbiornika  czwartorzędowego  mają  charakter  porowy,  jest  to  poziom
przypowierzchniowy,  pozostający  w  bezpośrednim  kontakcie  z  powierzchnią,
reagujący  wprost  na  istniejące  warunki  hydrologiczne.  Najlepsze  warunki  do
gromadzenia się i przepływu wód podziemnych występują w dobrze przepuszczalnych
utworach aluwialnych rzeki Wisłok i Jasiołki. Ujmowany za pomocą studni kopanych
i studni wierconych poziom tych wód stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę
mieszkańców  terenów  wiejskich.  Są  to  zbiorniki  jednak  słabo  lub  zupełnie  nie
izolowane  od  powierzchni  gruntami  spoistymi,  najbardziej  narażone  na
zanieczyszczenia.

Wody  zbiornika  trzeciorzędowego  występują  w  ośrodku  szczelinowym
i szczelinowo-porowym.  Utwory,  w  których  znajdują  się  warstwy  wodonośne,
charakteryzują się  dużą zmiennością  warunków hydrogeologicznych na niewielkich
przestrzeniach. 

Teren powiatu krośnieńskiego położony jest na obszarze jednego z głównych
zbiorników  wód  podziemnych  w  Polsce  (GZWP)  -  zbiornika  czwartorzędowego
„Dolina  rzeki  Wisłok” (nr  432).  Tworzą go wody wgłębne w obrębie doliny rzeki
Wisłok. Dolina Wisłoka uznana została za obszar wymagający najwyższej i wysokiej
ochrony  (ONO i OWO).  Zbiornik ten narażony jest  na zanieczyszczenia  związane
z działalnością człowieka, w związku z tym wody te są monitorowane.

Oprócz zwykłych (słodkich) wód podziemnych, tj. takich w których zawartość
rozpuszczonych  substancji  stałych  nie  przekracza  1g/dm3,  występują  w  powiecie
krośnieńskim  także  wody  mineralne  (zawierające  ponad  1g/dm3 rozpuszczonych
substancji stałych) oraz – w dwóch uzdrowiskach Iwoninicz Zdrój i Rymanów Zdrój -
wody  lecznicze,  tj.  wody  bez  zarzutu  pod  względem  bakteriologicznym
i fizykochemicznym,  o  właściwościach  leczniczych,  potwierdzonych  badaniami
klinicznymi.

Monitoring  wód  podziemnych  w  powiecie  krośnieńskim  realizowany  jest
w sieci  lokalnej.  Monitoring  lokalny  ściśle  związany  jest  ze  stwierdzonymi  lub
potencjalnymi ogniskami zanieczyszczeń występującymi w danym rejonie.

Aktualnie  brak  jest  regulacji  prawnych  w  zakresie  standardów  jakości  wód
podziemnych.

W  2000  roku  rozpoczęto  badania  oddziaływania  na  środowisko  nowego
składowiska  komunalnego  w  Dukli.  Wody  podziemne  kontrolowane  są  w  dwóch
otworach piezometrycznych położonych po stronie północnej wysypiska, na kierunku
spływu  wód.  Pierwszy  cykl  badań,  przeprowadzony  w  2000  roku,  wskazywał  na
bardzo  dobrą  jakość  wód  podziemnych  w  rejonie  składowiska  wg  klasyfikacji
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Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  przyjętej  dla  potrzeb  monitoringu  jakości  wód
podziemnych.  Badania  wykonane  w  2001  roku  wykazały w  wodach  podziemnych
podwyższone stężenia azotu amonowego i azotu azotynowego – na poziomie II i III
klasy (wody średniej i niskiej jakości). W wyniku badań przeprowadzonych w 2002
roku  stwierdzono  II  klasę  jakości  wód  podziemnych  (wody  średniej  jakości)  ze
względu na stężenia azotu amonowego i wartość przewodnictwa elektrolitycznego.

4. Emisja zanieczyszczeń powietrza

Podstawowymi  źródłami  emisji  zanieczyszczeń  do  powietrza  w  powiecie
krośnieńskim  są:  spalanie  paliw  dla  celów  bytowych,  procesy  technologiczne
w zakładach  przemysłowych  i  transport  drogowy.  Stopień  koncentracji  źródeł
i wielkości emisji są zróżnicowane. Największe skupienie punktowych źródeł emisji
znajduje  się  w  Jedliczu  oraz  w  Rymanowie  i  Dukli.  Są  to  kotłownie  komunalne
i zakłady  przemysłowe,  emitujące  zanieczyszczenia  powstające  podczas
prowadzonych  procesów  technologicznych  oraz  zanieczyszczenia  energetyczne
z zakładowych kotłowni przeznaczonych do celów grzewczych i technologicznych.

Na  terenach  wiejskich  do  powietrza  emitowane  są  gazy  i  pyły głównie  ze
spalania  energetycznego  paliw  stałych  w  paleniskach  domowych.  W  większych
miejscowościach  źródłem  emisji  są  także  zakłady  produkcyjne,  obiekty  gminnych
spółdzielni, zakłady usługowe oraz szkoły i ośrodki zdrowia. 

Zanieczyszczenia technologiczne na terenie powiatu powstają głównie podczas
wytwarzania produktów rafinacji  ropy naftowej  oraz produkcji i  obróbki szkła oraz
podczas spalania odpadów.

W strukturze  emitowanych  do  powietrza  substancji  ze  źródeł  punktowych
zdecydowanie  przeważają  zanieczyszczenia  gazowe,  głównie  dwutlenek  siarki
i dwutlenek azotu pochodzące ze spalania paliw. Ponadto do atmosfery wprowadzane
są  z procesów  energetycznych:  tlenek  węgla,  dwutlenek  węgla  i  pyły.  Z procesów
technologicznych,  stosowanych w zakładach  powiatu  krośnieńskiego,  do  powietrza
emitowane są przede wszystkim węglowodory alifatyczne i metale ciężkie, przy czym
emisja  zanieczyszczeń  technologicznych  jest  zdecydowanie  mniejsza  niż
zanieczyszczeń powstających przy spalaniu paliw do celów energetycznych.

Według danych WIOŚ ocenia się, że w 2002 roku wyemitowano do powietrza
w powiecie krośnieńskim 423,8 ton zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (bez CO2),
w tym:
· 59,5 ton zanieczyszczeń pyłowych (tj. 14%),
· 364,3 tony zanieczyszczeń gazowych (tj. 86%).

Struktura  emisji  zanieczyszczeń  gazowych  w  powiecie  krośnieńskim
przedstawia się następująco:

- 179 ton dwutlenku siarki tj. 57,3% łącznej emisji gazów,
- 110 ton dwutlenku azotu tj. 35,2% łącznej emisji gazów,
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- 23,3 ton tlenku węgla tj. 7,5% łącznej emisji gazów,
- 54,2 ton zanieczyszczeń specyficznych, głównie węglowodorów alifatycznych.

Największy udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza w powiecie ma Spółka
„Raf-Energia”  w  Jedliczu.  Z  eksploatowanej  przez  tę  Spółkę  elektrociepłowni
pochodzi ponad 60% łącznej ilości emitowanych pyłów, prawie 90% emisji dwutlenku
siarki i 78% emisji dwutlenku azotu. 

Najczęściej  stosowanymi  urządzeniami  ochrony  powietrza  w  zakładach  są
cyklony, filtry tkaninowe i multicyklony, dzięki którym następuje zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń pyłowych do powietrza. W roku 2002 w urządzeniach oczyszczających
w  powiecie  krośnieńskim  zatrzymane  zostało  i  zneutralizowane  86,8%  ogółem
wytworzonych  zanieczyszczeń  pyłowych  i  70,1%  wytworzonych  zanieczyszczeń
gazowych. 

5. Poziom zanieczyszczenia powietrza

Oceny  jakości  powietrza  i  obserwacji  zachodzących  zmian  dokonuje  się
w ramach monitoringu powietrza. Według zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627  z  późniejszymi  zmianami)
odpowiedzialność  za  ocenę  jakości  powietrza  spoczywa  na  wojewodzie.  W  jego
imieniu działa wojewódzki inspektor ochrony środowiska, z mocy ustawy o Inspekcji
Ochrony  Środowiska  odpowiedzialny  za  badania  i  oceny  w ramach  państwowego
monitoringu środowiska. 

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

Pomiary i  badania  monitoringowe atmosfery dostarczają  danych dotyczących
poziomów wybranych zanieczyszczeń w powietrzu, w różnych skalach przestrzennych
i  czasowych,  a  także  danych  umożliwiających  śledzenie  zjawisk  o  charakterze
globalnym.  Uzyskane  informacje  pozwalają  na  identyfikację  obszarów,  na  których
przekroczone są dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu.

Nadrzędnym celem działań podejmowanych na rzecz  ochrony powietrza  jest
ochrona zdrowia ludzkiego, a priorytetowym obszarem dla monitoringu powietrza są
miasta i aglomeracje miejskie.

Na  potrzeby  ustalenia  odpowiedniego  sposobu  oceny  jakości  powietrza
w województwie podkarpackim w marcu 2002 roku w Wojewódzkim Inspektoracie
Ochrony Środowiska w Rzeszowie, przy współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną, dokonano klasyfikacji stref. W województwie wyróżniono 25 stref,
których  granice  pokrywają  się  z granicami  powiatów.  Uwzględniono  dwie  grupy
kryteriów:
· określonych w celu ochrony zdrowia ludności zamieszkującej strefę,
· określonych w celu ochrony roślin i ekosystemów.
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Wszystkie  strefy  poddano  ocenie  jakości  powietrza  ze  względu  na  ochronę
zdrowia.  Ze  względu  na  ochronę  roślin  i  ekosystemów  oceniono  21  stref
(z wyłączeniem  powiatów  grodzkich).  Wykonana  klasyfikacja  stref  wskazała  na
potrzebę prowadzenia w niektórych strefach (powiatach) intensywnych pomiarów, na
wysokim poziomie. Powiat krośnieński nie został zaliczony do tej grupy, aktualna sieć
pomiarowa jest wystarczająca do dokonania ocen bieżących poziomu zanieczyszczenia
powietrza. 

Modernizacja  sieci  monitoringu  jakości  powietrza  w  województwie
podkarpackim  pod  kątem  przystosowania  jej  do  obowiązujących  przepisów,
uwzględniająca w pełni wnioski wynikające z wykonanej oceny wstępnej i klasyfikacji
stref,  wymaga  nakładu  dużych  środków  finansowych.  Do  zadań,  które  zostaną
zrealizowane  w pierwszej  kolejności,  należy budowa  automatycznej  stacji  pomiaru
zanieczyszczeń  powietrza  w  Rzeszowie  oraz  sukcesywna,  w  miarę  posiadanych
środków, zmiana stosowanej  dotychczas na znacznej ilości  stanowisk pomiarowych
metody  oceny  w  zakresie  pyłu  zawieszonego.  Powszechnie  stosowana
reflektometryczna metoda  pomiarów stężenia  pyłu zostanie  zastąpiona  referencyjną
metodą pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10. 

Ocenę poziomu zanieczyszczenia powietrza w powiecie krośnieńskim w 2002
roku wykonano w oparciu o wyniki badań prowadzonych na 2 stacjach pomiarowych
na terenie uzdrowisk:
· Iwonicz Zdrój - ul. Torosiewicza 2
· Rymanów Zdrój - ul. Zdrojowa 53
oraz na stanowisku pomiarowym poziomu benzenu w Jedliczu, ul. Rejtana.

Wykonawcą  badań  i  pomiarów  w  uzdrowiskach  jest  Państwowa  Inspekcja
Sanitarna.  Program pomiarowy obejmował prowadzenie 24-godzinnych manualnych
pomiarów stężeń dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu metodą reflektometryczną. 

Pomiary poziomu benzenu w powietrzu na stanowisku pomiarowym w Jedliczu
przy ul. Rejtana wykonała Delegatura WIOŚ w Jaśle przy użyciu metody pasywnej.

Uzyskane wyniki  zinterpretowano w oparciu o nowe,  obowiązujące od lipca
2002 roku,  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.  Nr  87,
poz.796),

* w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz.798). 

Oceny  poziomu  substancji  w  powietrzu  dokonuje  się  w  odniesieniu  do
dopuszczalnych  poziomów  substancji  powiększonych  o  margines  tolerancji,
dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu określonych ze względu na zdrowie
ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Wartości normatywne są zróżnicowane dla
terenu kraju, obszarów parków narodowych oraz obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Badania jakości powietrza prowadzone w powiecie krośnieńskim umożliwiają
wykonanie oceny pod kątem ochrony zdrowia ludzi.
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Dopuszczalne  poziomy  substancji  mierzonych  w  2002  roku  w  powiecie
krośnieńskim  przedstawiono  w  tabelach.  Wyniki  pomiarów  pyłu  prowadzonych
metodą  reflektometryczną  (określanego  w  opracowaniu  jako  pył  BS)  porównano
z poziomami dopuszczalnymi dla pyłu zawieszonego PM10. 

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu 
na obszarach ochrony uzdrowiskowej

(wg rozp.MŚ z dnia 06.06.2002r. – Dz. U. Nr 87, poz.796)

Nazwa 
substancji

Okres uśredniania
wyników

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu

(g/m3)
Dwutlenek azotu jedna godzina 200

rok kalendarzowy 35
Dwutlenek siarki jedna godzina 350

24 godziny 125

Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, 
czas ich obowiązywania, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów 

i dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji 
(wg rozp.MŚ z dnia 06.06.2002r. – Dz. U. Nr 87, poz.796)

Nazwa 
substancji

Okres uśredniania
wyników

Dopuszczalny poziom
substancji w powietrzu

(g/m3)

Dopuszczalna
częstość

przekraczania
dopuszczalnego
poziomu w roku

Margines tolerancji
w 2002 roku

(%)  / (g/m3)

Benzen rok kalendarzowy 5* - 100 / 5

Dwutlenek azotu jedna godzina 200* 18 razy 40 / 80
rok kalendarzowy 40* - 40 / 16

Dwutlenek siarki
jedna godzina 350* 24 razy 25,8 / 90
24 godziny 150*

do 31.12.2004
125*

od 1.01.2005
3 razy 0

Pył zawieszony 
PM 10

24 godziny 50* 35 razy 30 / 15
rok kalendarzowy 40* - 12 / 4,8

*  poziom dopuszczalny ze względu na ochronę zdrowia ludzi

Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i pyłu BS na stacjach
pomiarowych monitoringu  atmosfery w uzdrowiskach  przedstawiono  w tabeli  i  na
rysunku 6.
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Rys.6                    Zmiany średniorocznych stężeń zanieczyszczeń powietrza 
           w uzdrowiskach Iwonicz Zdrój i Romanów Zdrój
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Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń powietrza 

mierzonych w powiecie krośnieńskim

Stacja pomiarowa
Stężenie średnie roczne (g/m3)

Dwutlenek siarki Dwutlenek azotu Pył BS Benzen
2001 2002 2001 2002 2001 2002 2002

Iwonicz Zdrój
ul. Torosiewicza 2 2,3 2,5 3,9 6,1 2,9 2,6 -

Rymanów Zdrój
ul. Zdrojowa 53 2,6 1,96 5,1 6,1 5,2 2,1 -

Jedlicze
ul. Rejtana 10 - - - - - - 1,91

Z badań przeprowadzonych w 2002 roku wynika, że poziom zanieczyszczenia
powietrza  w  powiecie  krośnieńskim  jest  niewielki,  nie  stwierdzono  przekroczenia
dopuszczalnych poziomów mierzonych substancji. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, realizując przepis
art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska, przygotowuje szczegółową roczną ocenę
poziomów  substancji  w  powietrzu  w  poszczególnych  strefach  (powiatach)
województwa  podkarpackiego  w  2002  roku  oraz  klasyfikację  stref.  Wyniki  oceny
prezentowane będą na stronie internetowej WIOŚ:  www.wios.rzeszow.pl. 

6. Hałas drogowy

Hałas,  a  w  szczególności  hałas  drogowy,  jest  jednym  z  czynników
środowiskowych  powodujących  codzienną  uciążliwość  w  miejscu  zamieszkania
i wypoczynku.  Dążenie  do  poprawy  warunków  akustycznych  środowiska  wymaga
postawienia diagnozy opartej na rzetelnych informacjach stanu i trendów zmian w tym
zakresie.  Istotną  rolę  informacyjną  i  kontrolną  w  systemie  ochrony  środowiska,
zgodnie  z  ustawą  Prawo  ochrony  środowiska,  pełni  Państwowy  Monitoring
Środowiska.

W 2002 roku Delegatura w Jaśle, realizując zadania określone w „Programie
monitoringu  środowiska  w  województwie  podkarpackim w  2002  roku”,  wykonała
pomiary  poziomu  hałasu  drogowego  w  Rymanowie  oraz  w  miejscowościach
uzdrowiskowych: Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój. 

Badania  akustyczne  obejmowały  określenie  w  wyznaczonych  punktach
pomiarowych równoważnego poziomu dźwięku A, oznaczonego symbolem LAeq, który
jest  podstawowym technicznym wskaźnikiem oceny poziomu hałasu  w środowisku
oraz  pomiary  natężenia  i struktury  ruchu  pojazdów  z  uwzględnieniem  pojazdów
ciężkich i szczególnie hałaśliwych. Pomiary wykonano w porze dziennej.
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Określone  w  wyniku  pomiarów  poziomy  hałasu  drogowego  odniesiono  do
poziomów  dopuszczalnych  zamieszczonych  w  rozporządzeniu  Ministra  Ochrony
Środowiska,  Zasobów Naturalnych  i  Leśnictwa  z  dnia  13  maja  1998r.  w  sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. Nr 66, poz.436). 

Wartości  dopuszczalnych  poziomów  dźwięku  zależą  od  funkcjonalno  -
urbanistycznego  charakteru  terenów  określonego  w  planie  zagospodarowania
przestrzennego  i  dla  pory  dziennej,  dla  obszaru  objętego  badaniami  w  powiecie
krośnieńskim, wynoszą:
* 50 dB na obszarach A ochrony uzdrowiskowej,
* 55 dB m.in. dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
* 60  dB  dla  terenów  zabudowy  mieszkaniowej  wielorodzinnej  i  zamieszkania

zbiorowego, zabudowy jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi oraz zabudowy
zagrodowej.

Ustawa  Prawo  ochrony  środowiska  silnie  akcentuje  problematykę
opracowywania  programów  ochrony  środowiska  przed  hałasem  i  wprowadza  do
systemu  prawa  oprócz  poziomów  dopuszczalnych  także  tzw.  poziomy  progowe.
Określa je rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie
wartości  progowych  poziomów  hałasu  (Dz.U.  Nr  8,  poz.  81).  Poziomy  progowe
wyznaczają tereny ekstremalnie zagrożone hałasem i ustalają tym samym priorytety do
programów ochrony środowiska  przed  hałasem.  Ich  wartości  dla  terenów objętych
badaniami w 2002 roku w powiecie krośnieńskim, dla pory dziennej, przedstawiają się
następująco:
* 60 dB na obszarach A ochrony uzdrowiskowej,
* 75 dB m in. dla terenów zabudowy mieszkaniowej.

Miasto  Rymanów liczy 3,7  tys.  mieszkańców.  Przez teren miasta  przebiega
droga  krajowa  nr  28  Wadowice  –  Sanok-Przemyśl  oraz  trasy  wylotowe:  droga
wojewódzka  nr  887  w  kierunku  północnym na  Brzozów  oraz  droga  wojewódzka
nr 888 w kierunku południowym na Rymanów Zdrój i  Daliową. Zabudowa miejska
koncentruje się zasadniczo wzdłuż tych głównych szlaków komunikacyjnych.

Badania akustyczne wykonano w 6 punktach położonych przy drodze krajowej
w  centralnej części miasta oraz wzdłuż odcinków wylotowych dróg wojewódzkich.
Wyniki pomiarów przedstawiono w tabeli.

Natężenie  ruchu  pojazdów  na  obszarze  Rymanowa  objętym  pomiarami
wynosiło  od  136  do  538  pojazdów  na  godzinę,  przy  czym  pojazdy  uciążliwe
akustycznie  stanowiły  od  7,4%  do  11,8%  w  ogólnym  strumieniu  pojazdów
przemieszczających  się  ulicami  miasta.  Zmierzony  poziom  hałasu  drogowego
kształtował się od 67,5dB przy ulicy Kolejowej do 73,9 dB przy ulicy Sanockiej, co
oznacza,  że w każdym punkcie przekraczał  ustalone poziomy dopuszczalne. Średni
poziom hałasu dla wszystkich punktów pomiarowych na obszarze miasta Rymanów
wynosił 72,2 dB.

Nie  stwierdzono  przekroczenia  poziomu  progowego  hałasu  drogowego,  tj.
wartości 75 dB.
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Wyniki pomiarów poziomu hałasu drogowego w Rymanowie w 2002 roku

Lp.
Lokalizacja

punktu
pomiarowego

Dopuszczalny
poziom
hałasu

Równoważny
poziom 
hałasu

Przekro-
czenie

Natężenie ruchu podczas pomiarów

ogółem pojazdy
lekkie

pojazdy 
ciężkie

(dB)      (liczba pojazdów/godz.) %

1. ul. Bieleckiego
droga krajowa nr 28

60 73,6 13,6 526 464 62 11,8

2. ul. Sanocka 6
droga krajowa nr 28

60 73,9 13,9 450 408 42 9,3

3. ul. Sanocka
droga krajowa nr 28

55 73,3 18,3 450 408 42 9,3

4. ul. Rynek 4
droga krajowa nr 28

60 73,7 13,7 538 498 40 7,4

5. ul. Kolejowa 12b
droga wojew. nr 887

55 67,5 12,5 136 125 11 8,1

6. ul. Grunwaldzka
droga wojew. nr 888

55 71,1 16,1 192 171 21 10,9

Miasto  Iwonicz Zdrój posiada status uzdrowiska, liczy 2,3 tys. mieszkańców.
Miejscowość oddalona jest od głównych szlaków komunikacji drogowej. Przez teren
uzdrowiska biegnie droga lokalna,  którą odbywa się ruch pojazdów praktycznie do
Zakładu Przyrodoleczniczego. Dalej ruch samochodowy jest ograniczony, w kierunku
osiedla Turkówka oraz do budynków sanatoryjnych.

Badania przeprowadzono w 2 punktach, położonych  na obszarze A ochrony
uzdrowiskowej  oraz  przy  drodze  wjazdowej  do  uzdrowiska.  Natężenie  ruchu
drogowego na wjeździe do uzdrowiska wynosiło 211 pojazdów na godzinę, przy czym
pojazdy ciężkie i autobusy stanowiły 7,6%. W strefie A ochrony uzdrowiskowej ruch
pojazdów był mniejszy (127 poj./godz.) przy niewielkim udziale pojazdów uciążliwych
akustycznie, głównie autobusów. Zmierzony poziom hałasu drogowego wynosił: 60,3
dB w punkcie na obszarze A ochrony uzdrowiskowej i 66,3 dB przy drodze wjazdowej
do uzdrowiska. Wartości te są wyższe od dopuszczalnych poziomów hałasu. Poziom
hałasu drogowego w strefie A uzdrowiska nieznacznie przekracza wartość progową
określoną dla tego obszaru ochronnego.

Wyniki pomiarów poziomu hałasu drogowego 
w uzdrowisku Iwonicz Zdrój w 2002 roku

Lp.
Lokalizacja

punktu
pomiarowego

Dopuszczalny
poziom
hałasu

Równoważny
poziom 
hałasu

Przekro-
czenie

Natężenie ruchu podczas pomiarów

ogółem pojazdy
lekkie

pojazdy 
ciężkie

(dB)      (liczba pojazdów/godz.) %

1. Al. Słoneczna 7 60 66,3 6,3 211 195 16 7,6
2. Al. Słoneczna 4

strefa A uzdrowiska
50 60,3 10,3 127 121 6 4,7
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Miejscowość  Rymanów  Zdrój posiada  status  uzdrowiska,  położona  jest
w gminie  Rymanów  i  liczy  1,5  tys.  mieszkańców.  Pomiary  przeprowadzono
w 3 punktach,  przy  czym  2  punkty  rozmieszczono  na  obszarze  A  ochrony
uzdrowiskowej. 

Teren uzdrowiska przecina z północy na południe droga wojewódzka nr  888
Rymanów - Daliowa o zmierzonym natężeniu ruchu 105-235 pojazdów na godzinę.
W strumieniu pojazdów udział pojazdów uciążliwych akustycznie wynosił od 8% do
10%. Zmierzony poziom hałasu drogowego w strefie A uzdrowiska wynosił 64,0 dB
i 68,0 dB. Wartości te są wyższe od dopuszczalnego poziomu ustalonego dla obszaru
ochrony uzdrowiskowej oraz od poziomu progowego określonego dla tego obszaru
ochronnego.  W  punkcie  pomiarowym  położonym  przy  drodze  wjazdowej  do
uzdrowiska zmierzono hałas drogowy na poziomie 66,8 dB.

Wyniki pomiarów poziomu hałasu drogowego 
w uzdrowisku Rymanów Zdrój w 2002 roku

Lp.
Lokalizacja

punktu
pomiarowego

Dopuszczalny
poziom
hałasu

Równoważny
poziom 
hałasu

Przekro-
czenie

Natężenie ruchu podczas pomiarów

ogółem pojazdy
lekkie

pojazdy 
ciężkie

(dB)      (liczba pojazdów/godz.) %

1. ul. Zdrojowa 8 60 66,8 6,8 235 215 20 8,5

2. ul. Zdrojowa 48
strefa A uzdrowiska

50 68,0 18,0 137 124 13 9,5

3. ul. Zdrojowa-
basen
strefa A uzdrowiska

50 64,0 14,0 105 94 11 10,5

Badania  monitoringowe poziomu hałasu drogowego prowadzone w powiecie
krośnieńskim w 2002  roku  wykazały,  że  dyskomfort  akustyczny dotyczy nie  tylko
dużych miast, ale również małych miejscowości. W mniejszych miejscowościach na
uciążliwy hałas narażone są tereny położone wzdłuż dróg o zwiększonym lokalnym
ruchu pojazdów, dróg dojazdowych do miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych.
W kształtowaniu warunków akustycznych istotne są również inne czynniki, m.in. takie
jak:  stan  techniczny pojazdów,  stan  nawierzchni  dróg,  nachylenie  jezdni,  płynność
ruchu. 

Największe uciążliwości akustyczne występują przy trasach prowadzących ruch
tranzytowy,  jak  w  przypadku  drogi  krajowej  nr  28,  wzdłuż  której  na  obszarze
Rymanowa poziom hałasu przekracza wartość 70 dB. 

Na obszarach A ochrony uzdrowiskowej w objętych badaniami uzdrowiskach
poziom  hałasu  drogowego  w  odniesieniu  do  wartości  normatywnych  był  wysoki,
przekraczał poziom dopuszczalny określony dla tego obszaru ochronnego o 20,6-36%.
Stwierdzono również przekroczenie poziomu progowego hałasu.
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7. Jakość gleb

W Polsce  od  1995  roku  realizowany jest  przez  Instytut  Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa  w  Puławach  monitoring  chemizmu  gleb  ornych.  Ma  on  na  celu
obserwację  zmian  właściwości  gleb  zachodzących  wraz  z  upływem  czasu  pod
wpływem czynników przyrodniczych i działalności gospodarczej człowieka. Badania
gleb  prowadzone  są  w  cyklach  pięcioletnich.  Wyniki  badań  kształtowania  się
właściwości fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych gleb gruntów ornych oraz
stopnia  ich  zanieczyszczenia  metalami  ciężkimi,  wielopierścieniowymi
węglowodorami aromatycznymi i siarką siarczanową w poziomie orno-próchniczym
gleb z lat 1995 (stan wyjściowy) oraz 2000 opublikowane zostały w 2002 roku. 

Na  terenie  powiatu  krośnieńskiego  zlokalizowany  jest  przekrój  badawczy
monitoringu  gleb  ornych,  w  miejscowości  Dukla  (nr  punktu  441).  Gleba
w omawianym punkcie  reprezentowana  jest  przez  gleby brunatne  wyługowane.  Ze
względu na wartość bonitacyjną gleb, gleba zaliczona została do klasy IVa (gleby orne
średniej jakości-lepsze). 

Wyniki badań właściwości gleby w miejscowości Dukla wykonane w 1995 roku
i 2000 roku nie wykazały zmian badanych cech gleby, takich jak odczyn, kwasowość
hydrolityczna,  wymienna,  zawartość  składników  przyswajalnych  dla  roślin  (fosfor,
potas,  magnez  itp.),  zawartości  metali  oraz  siarki  siarczanowej  (S-SO4)
i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),  w związku  z  czym
stan  zanieczyszczenia  tymi  pierwiastkami  i  substancjami  pozostał  bez  zmian,
wykazując  tym samym naturalne  zawartości  w glebie  i  nie  ograniczył przydatności
gleby dla produkcji rolnej.

W tabeli przedstawiono zawartości metali ciężkich, siarki siarczanowej (S-SO4)
i  wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w powierzchniowej
warstwie ornej gleb w punkcie kontrolnym w miejscowości Dukla oraz ocenę stopnia
zanieczyszczenia gleb tymi pierwiastkami i substancjami w latach badań 1995 i 2000
wg klasyfikacji IUNG.

Zawartość  kadmu,  miedzi,  niklu,  cynku,  siarki  siarczanowej  i  WWA  oraz
zanieczyszczenie gleb tymi pierwiastkami i substancjami w punkcie kontrolnym 

w m. Dukla w latach 1995 i 2000

Pierwiastek
(substancja) Jednostka Zawartość Stopień  zanieczyszczenia

1995 2000 1995 2000
Kadm mg/kg gleby 0,49 0,49 0 0
Miedź mg/kg gleby 32,3 31,8 0 0
Nikiel mg/kg gleby 49,7 53,5 0 1
Ołów mg/kg gleby 15,5 20,1 0 0
Cynk mg/kg gleby 90,0 95,0 0 0
S-SO4 mg/100g gleby 0,88 1,08 I I
WWA g/kg gleby 239 313 I I

Stopień zanieczyszczenia: 0 – zawartość naturalna (gleby nie zanieczyszczone)
I – zawartość podwyższona
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W 2002 roku Stacja Chemiczno-Rolnicza Oddział w Rzeszowie przedstawiła
w publikacji  „Stan  gleb  użytków  rolnych  w  województwie  podkarpackim”  (SCh-R
Oddział  w  Rzeszowie,  2002)  wyniki  badań  gleb  prowadzonych  na  terenie
województwa podkarpackiego w latach 1992-1999. Według tego opracowania wśród
gleb  użytkowanych  rolniczo  na  terenie  powiatu  krośnieńskiego  dominują  gleby
brunatne i  mady. Pod względem przydatności  rolniczej  95% gruntów zaliczono do
kompleksów  górskich.  Największa  powierzchnia  zbiorowa  przypada  na  kompleks
zbożowy górski, następne kompleksy to: pszenny górski, owsiano-ziemniaczany górski
i owsiano-pastewny górski. 

W powiecie krośnieńskim przewagę stanowią gleby kwaśne i bardzo kwaśne
(56%-81%)  o  bardzo  dużych  potrzebach  wapnowania.  Dwie  gminy:  Korczyna
i Wojaszówka posiadają wysoki procent udziału gleb o odczynie kwaśnym i bardzo
kwaśnym. Zasobność  gleby w składniki  pokarmowe na  terenie  powiatu  jest  niska.
Gleby wykazują niską i bardzo niską zawartość fosforu. Najniższą zasobność w fosfor
stwierdzono  w gminach  Rymanów,  Jedlicze  i  Miejsce  Piastowe.  Zawartość  potasu
w omawianych  glebach  jest  korzystniejsza.  Udział  gleb  użytków rolnych  o  niskiej
i bardzo niskiej zawartości potasu waha się od 18% do 38%. 

Zawartości  metali  ciężkich i  siarki  siarczanowej  w omawianych glebach nie
przekraczają obowiązujących norm. 

 

8. Gospodarka odpadami

W latach 2001-2002 nastąpiły istotne zmiany w ustawodawstwie ekologicznym
w zakresie odpadów. Głównymi aktami prawnymi w dziedzinie ochrony środowiska
przed odpadami w Polsce aktualnie są: 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,  
- ustawa z  dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, 
- obowiązująca od 1996 roku i stale aktualizowana ustawa z dnia 13 września 1996r.

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych,
- ustawa  z  dnia  11  maja  2001r.  o  obowiązkach  przedsiębiorców  w  zakresie

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej.

Wymienione  ustawy określają  obowiązki  wszystkich  posiadaczy odpadów  –
wytwórców odpadów, posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie ich
odzysku,  zbierania,  transportu  oraz  prowadzących  unieszkodliwianie  odpadów.
Szczegółowo  zostały  uregulowane  zasady  składowania  i  magazynowania  odpadów
oraz ich termicznego przekształcania.  Ustawa o odpadach określa także szczególne
zasady  gospodarowania  niektórymi  rodzajami  odpadów,  m.in.  odpadami
zawierającymi PCB, olejami odpadowymi, bateriami i  akumulatorami oraz osadami
ściekowymi.  Przepisy  regulują  również  międzynarodowy  obrót  odpadami  oraz
wprowadzają nową klasyfikację odpadów.

Od  1  stycznia  2002  roku  obowiązują  nowe  przepisy  dotyczące  opakowań
i odpadów  opakowaniowych,  obowiązków  przedsiębiorców  w  zakresie  gospoda-
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rowania niektórymi odpadami oraz opłaty produktowej i depozytowej. Ustawa z dnia
11  maja  2001r.  o  opakowaniach  i  odpadach  opakowaniowych określa  wymagania,
jakim muszą  odpowiadać  opakowania  oraz  sposoby postępowania  z opakowaniami
i odpadami opakowaniowymi w aspekcie ochrony środowiska i zdrowia ludzi. Przepisy
zawierają obowiązki zarówno producentów, importerów i  eksporterów opakowań oraz
produktów  w  opakowaniach,  jak  i  sprzedawców  i użytkowników  produktów
w opakowaniach. Określone zostały również poziomy odzysku i recyklingu opakowań
oraz niektórych produktów. Czynnikiem „wspomagającym” przestrzeganie przepisów
jest  opłata  produktowa,  która  wnoszona  będzie  przez  przedsiębiorców  nie
dopełniających  obowiązków  w  zakresie  odzysku  i  recyklingu  odpadów
opakowaniowych i poużytkowych.

W ustawie o odpadach wyraźnie został sformułowany obowiązek planowania
gospodarki odpadami. Zgodnie z art.5 tej ustawy zasada gospodarowania odpadami
brzmi następująco:
 „Kto  podejmuje  działania  powodujące  lub  mogące  powodować  powstawanie  odpadów,
powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby:
¨ zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub  ograniczyć  ilość  odpadów  i  ich  negatywne

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich
użytkowania,

¨ zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeśli nie udało się zapobiec ich
powstawaniu,

¨ zapewnić  zgodne z  zasadami  ochrony środowiska unieszkodliwienie  odpadów,  których
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Obowiązek  sporządzania  planów  gospodarki  odpadami  dotyczy  zarówno
organów administracji państwowej różnego szczebla, tj. ministra właściwego do spraw
środowiska  (plan  krajowy),  zarządów  województwa,  powiatu  i  gminy  (plany
wojewódzkie, powiatowe, gminne), jak i pojedynczego wytwórcy odpadów.

Obowiązki  związane  z  monitoringiem  odpadów  oraz  z  przekazywaniem
informacji o odpadach określone są w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

Zgodnie  z  przepisami  ustawy  posiadacz  odpadów  obowiązany  jest  do
prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem
odpadów i listą odpadów niebezpiecznych. W przypadku posiadacza odpadów, który
prowadzi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ewidencja
powinna  obejmować  sposoby  gospodarowania  odpadami,  a  także  dane  o  ich
pochodzeniu i  miejscu przeznaczenia. Ewidencję odpadów komunalnych  prowadzą
podmioty  prowadzące  działalność  polegającą  na  usuwaniu,  wykorzystywaniu
i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych na podstawie zezwolenia wydanego przez
organy gminy. 

Poza prowadzeniem ewidencji posiadacz odpadów obowiązany jest sporządzić
zbiorcze  zestawienie danych o wszystkich rodzajach i  ilości  odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów.  Takie  zbiorcze  zestawienie  danych sporządza  również  wytwórca  osadów
komunalnych.  Zbiorcze  zestawienie  danych za  poprzedni  rok  kalendarzowy należy
przekazać marszałkowi województwa do końca pierwszego kwartału. 
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Na  podstawie  zbiorczych  zestawień  danych  oraz  informacji  uzyskanych  od
wojewody i  starostów, marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych
dotyczącą  wytwarzania  i  gospodarowania  odpadami  wraz  z  rejestrem  udzielonych
zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport
wojewódzki.  Raport  ten  przekazywany  jest  ministrowi  właściwemu  do  spraw
środowiska.  Dostęp do wojewódzkiej  bazy danych posiadają:  minister  właściwy do
spraw  środowiska,  wojewoda,  starosta,  wójt,  burmistrz  lub  prezydent  miasta,
wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz wojewódzki urząd statystyczny. 

Centralną  bazę  danych  dotyczącą  wytwarzania  i  gospodarowania  odpadami
prowadzi minister właściwy do spraw środowiska. 

W  ramach  Państwowego  Monitoringu  Środowiska  Inspekcja  Ochrony
Środowiska od  1992 roku prowadzi  monitoring  gospodarki  odpadami,  pozwalający
gromadzić informacje o:
➢ ilości  wytwarzanych odpadów z  uwzględnieniem ich  odzysku,  magazynowania,

unieszkodliwiania poza składowaniem lub unieszkodliwiania przez składowanie,
➢ składowiskach z uwzględnieniem stopnia i sposobu ich zabezpieczenia,
➢ pełnym obrocie odpadami niebezpiecznymi.

Dane  uzyskuje  się  od  posiadaczy  odpadów  przemysłowych,  zarządzających
składowiskami odpadów oraz z gmin. 

Na podstawie zebranych informacji oraz ustaleń pokontrolnych ocenia się, że na
terenie  powiatu  krośnieńskiego  w  2002  roku  wytworzono  ogółem  22136,1  ton
odpadów, w tym:
·11199,0 ton (tj. 50,6%) odpadów przemysłowych 
·10937,1 ton (tj. 49,4%) odpadów komunalnych. 

W porównaniu do 2001 roku ogólna ilość wytworzonych odpadów kształtowała
się na podobnym poziomie.

8.1. Odpady komunalne

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

Na  podstawie  informacji  uzyskanych  z  gmin  szacuje  się,  że  w  powiecie
krośnieńskim w 2002 roku wytworzono 10937,1 ton odpadów komunalnych i stanowią
one 49,4% ogólnej  ilości  odpadów (przemysłowych i  komunalnych) wytworzonych
w  krośnieńskich  gminach.  Największe  ilości  odpadów  stałych  wytworzyły  gminy:
Rymanów, Dukla, Iwonicz Zdrój i Miejsce Piastowe. 

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów w powiecie krośnieńskim
jest  składowanie  ich  na  składowiskach  komunalnych.  Odpady  komunalne
z gmin powiatu krośnieńskiego w 2002 roku deponowane były:
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· na  dwóch  składowiskach  komunalnych  położonych  na  terenie  powiatu
krośnieńskiego: w Dukli i w miejscowości Jaszczew,

· na składowisku komunalnym w Krośnie, 
· na składowisku gminnym w miejscowości Średnie Wielkie, gmina Zagórz, powiat

sanocki,
· na składowisku w miejscowości Kamieńsk, powiat częstochowski, województwo

śląskie.
Ilości  wytworzonych  odpadów  komunalnych  w  poszczególnych  gminach

powiatu  krośnieńskiego  oraz  kierunki  ich  przemieszczania  i  składowania
przedstawiono na rysunku 8.

Na terenie powiatu krośnieńskiego funkcjonują dwa składowiska komunalne:
w Dukli i w miejscowości Jaszczew, gmina Jedlicze.

Składowisko  odpadów  komunalnych  w  Dukli przekazane  zostało  do
eksploatacji  w kwietniu 2000 roku.  Położone jest  w północnej  części  miasta,  poza
istniejącą  zabudową  mieszkaniową.  Powierzchnia  składowiska  wynosi  5,39  ha,
a pojemność 330 tys.m3. Na składowisku gromadzone są odpady komunalne z terenu
miasta  i  gminy  Dukla  oraz  gmin  województwa  podkarpackiego:  Iwonicz  Zdrój,
Rymanów,  Jasienica  Rosielna,  Domaradz,  Nowy  Żmigród,  Chorkówka,  Krempna,
Wiśniowa,  Brzozów,  Krosno,  Haczów,  Miejsce  Piastowe,  Jedlicze,  Osiek Jasielski,
Jasło, Dębowiec, Tarnowiec, Zarszyn i Sanok. 

Zarządzający  składowiskiem  –  Gospodarka  Komunalna  i  Mieszkaniowa
w Dukli  Sp.  z  o.o.,  prowadzi  ewidencję  przyjętych  odpadów na  składowisko  oraz
wytworzonych  na  składowisku  (odpadów  wysegregowanych)  na  obowiązujących
wzorach  dokumentów.  W  2002  roku  przyjęto  na  składowisko  łącznie  7621,5  ton
odpadów, a stan ich nagromadzenia na koniec 2002 roku wynosił 21542 tony. 

Odpady  na  składowisku  są  sortowane  i  zgniatane.  Wysortowane  odpady
magazynowane są w wyznaczonych miejscach.

Spółka od początku funkcjonowania składowiska, tj. od roku 2000, prowadzi
w rejonie składowiska okresowe badania mające określenie wpływu składowiska na
środowisko.  Zakres  badań  obejmuje:  badania  bakteriologiczne  powietrza  i  gleb,
badania  gleb  pod  kątem  zanieczyszczenia  metalami  ciężkimi  oraz  badania  wód
podziemnych. 

Wyniki  badań  wód  podziemnych  zaprezentowano  w  dziale II.3  niniejszego
opracowania.

Stopień zanieczyszczenia bakteriologicznego powietrza w rejonie składowiska
w okresie  objętym pomiarami  był  zróżnicowany,  najczęściej  oceniano  je  jako  nie
zanieczyszczone  lub  średnio  zanieczyszczone.  Największy stopień  zanieczyszczenia
występował  w  punkcie  położonym po  stronie  wschodniej  kwatery  eksploatacyjnej
składowiska.

W odniesieniu do przyjętych kryteriów oceny sanitarnej gleb nie stwierdzono
zanieczyszczenia bakteriologicznego gleb w rejonie składowiska.
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Zawartości  metali  ciężkich  w glebie  w rejonie  składowiska  kształtowały się
następująco:

ołów 12,8 - 24,6  mgPb/kg suchej masy
kadm n.w. - 0,35  mg Cd/kg suchej masy
miedź 7,4 - 26,0  mg Cu/ kg suchej masy
cynk 67,0 - 95,8 mg Zn/ kg suchej masy

i nie przekroczyły poziomów dopuszczalnych określonych w rozporządzeniu Ministra
Środowiska  z  dnia  9  września  2002r.  w  sprawie  standardów  jakości  gleby  oraz
standardów jakości ziemi (Dz.U. Nr 165, poz. 1359).

Przeprowadzony w 2002 roku przegląd ekologiczny składowiska komunalnego
w  Dukli  wykazał  konieczność  dostosowania  jego  funkcjonowania  do  wymogów
ustawy o odpadach. W świetle obowiązujących aktualnie przepisów z zakresu ochrony
środowiska składowisko wymaga modernizacji.

Odpady z  terenu  gminy Jedlicze  składowane  są  na  gminnym  składowisku
zlokalizowanym w  miejscowości  Jaszczew.  Całkowita  powierzchnia  składowiska
wynosi 2,71 ha,  z  czego teren eksploatowany 1,05 ha.  Pojemność składowiska (po
zagęszczeniu) ocenia się na 37150 m3. Składowisko posadowione jest na szczelnym
podłożu  iłowo-gliniastym,  uniemożliwiającym  przepływ  zanieczyszczeń  do  gruntu
i wód podziemnych. Wody odciekowe spod niecki składowiska ujmowane są poprzez
sieć  drenażową  odcieków  i  odprowadzane  do  studni  zbiorczych.  Okresowo,  po
procesie koagulacji wapnem, odcieki są odpompowywane ze studni i rozdeszczane po
złożu. 

W 2002  roku  na  składowisku  zdeponowano  956,71  ton  odpadów,  natomiast
nagromadzenie odpadów na koniec 2002 roku wynosiło 5414 tony (tj. 27070 m3) - po
zagęszczeniu  odpadów.  Składowiskiem  zarządza  Jedlickie  Przedsiębiorstwo
Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Jedliczu.  Na  składowisku
prowadzona  jest  ewidencja  ilościowa  przyjmowanych  na  składowisko  odpadów
zgodnie  z  katalogiem  odpadów  i  obowiązującymi  wzorami  dokumentów.
Przedsiębiorstwo  nie  prowadzi  własnych  badań  monitoringowych  w  rejonie
składowiska. 

Na podstawie przeprowadzonego przeglądu ekologicznego gminne składowisko
odpadów w miejscowości Jaszczew, w świetle obowiązujących przepisów z zakresu
ochrony środowiska przed odpadami, oceniono jako przeznaczone do modernizacji.

Jednym  z  zadań  gmin  w  zakresie  gospodarki  odpadami  komunalnymi  jest
stworzenie  warunków  do  selektywnej  zbiórki,  segregowania  i  oddzielnego
składowania odpadów przydatnych do wykorzystania. Z danych otrzymanych z gmin
powiatu krośnieńskiego wynika, że w 2002 roku jedynie w gminie Wojaszówka nie
prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów.

Na obszarze powiatu krośnieńskiego, podobnie jak w całym kraju, problemem
pozostają „dzikie” składowiska odpadów. Są one sukcesywnie likwidowane, jak miało
to miejsce np. w gminie Rymanów. W 2002 roku w powiecie krośnieńskim, na terenie
gmin:  Iwonicz  Zdrój  i Chorkówka,  zarejestrowano  łącznie  7  „dzikich”  składowisk
odpadów.
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8.2. Odpady przemysłowe

Prezentowane w opracowaniu dane o odpadach przemysłowych oparte są na
klasyfikacji  odpadów  zgodnej  z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia
27 września 2001r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), obowiązującej od 1 stycznia 2002 roku.

W 2002 roku w powiecie krośnieńskim monitoring odpadów przemysłowych
obejmował  26 podmiotów  (w  tym  7  kopalń  ropy  naftowej),  których  działalność
związana jest z powstawaniem odpadów przemysłowych.

Ogółem  w  powiecie  krośnieńskim  w  2002  roku  wytworzono  11199  ton
odpadów  przemysłowych,  co  stanowi  50,6%  łącznej  ilości  odpadów  komunalnych
i przemysłowych.  W  stosunku  do  2001  roku  ilość  wytworzonych  odpadów
przemysłowych kształtowała się na podobnym poziomie.

 Gospodarkę  odpadami  przemysłowymi  w  powiecie  krośnieńskim
charakteryzuje  znaczna  przewaga  gospodarczego  ich  wykorzystania  (odzysku)  oraz
niewielka ilość unieszkodliwiania przez składowanie w środowisku. Z wytworzonej
ilości  odpadów przemysłowych odzyskowi  poddano 90,6%,  unieszkodliwiono poza
składowaniem (głównie  termicznie)  2,2% i  zaledwie  3,2% unieszkodliwiono  przez
składowanie.  Pozostała  ilość  to  odpady  magazynowane  na  terenie  zakładów  do
momentu ich wykorzystania lub unieszkodliwienia. 

Ponad 68,5% odpadów przemysłowych wytworzona została w gminie Jedlicze,
pozostałe 31,5% przypada na gminy: Chorkówka, Dukla, Iwonicz Zdrój,  Korczyna,
Krościenko Wyżne i Rymanów.
Największe ilości wytworzonych odpadów w powiecie krośnieńskim według grup to:
· odpady z przeróbki ropy naftowej,
· oleje odpadowe,
· odpady z hutnictwa szkła,
· odpady z przetwórstwa drewna,
· żużle, popioły lotne paleniskowe.
Odpady te w całości są wykorzystywane gospodarczo (odzyskiwane).
Do  największych  wytwórców  najbardziej  znaczących  pod  względem  ilościowym
odpadów pochodzenia przemysłowego należą:
➢ RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu,
➢ Rafineria Nafty „JEDLICZE” S.A w Jedliczu,
➢ DECO-GLASS Sp. z o.o.,
➢ RAF-ENERGIA Sp. z o.o. w Jedliczu,
➢ Krośnieńska Fabryka Mebli KROFAM Sp. z o.o w Dukli,
➢ BOG-MAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe w Rymanowie,
➢ Uzdrowisko Rymanów S.A w Rymanowie.

Wśród  odpadów  przemysłowych  wytworzonych  w  powiecie  krośnieńskim
ważną  grupę  stanowią  odpady  niebezpieczne.  W  2002  roku  wytworzono  ich
5171,6 ton,  tj.  46,2%  ogólnej  ilości  odpadów  pochodzenia  przemysłowego.  Ilość
wytworzonych odpadów niebezpiecznych nie uległa zmianie w stosunku do 2001 roku.
Ponad  88%  wytworzonych  odpadów  niebezpiecznych  wykorzystano  gospodarczo
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(tj. poddano odzyskowi), 0,8% unieszkodliwiono poza składowaniem, a pozostałą ilość
magazynowano  na  terenach  zakładów  celem  późniejszego  wykorzystania  lub
unieszkodliwienia.

Głównym  źródłem  odpadów  niebezpiecznych  w  powiecie  są  odpady
pochodzące  z  przeróbki  ropy  naftowej.  Największymi  wytwórcami  odpadów
niebezpiecznych są:
➢ RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. – wytwarza 62,7% całości odpadów niebezpiecznych

w powiecie,  są  to  oleje  odpadowe,  żużle  i  popioły  paleniskowe  zawierające
substancje niebezpieczne oraz osady z dna zbiorników i inne smoły;

➢ Rafineria  Nafty  „JEDLICZE”  S.A.  –  wytwarza  36,0% ogólnej  ilości  odpadów
niebezpiecznych, są to osady z dna zbiornika, zużyte filtry iłowe i kwaśne smoły,

➢ Zakład Produkcyjno-Remontowy-Energetyki Jedlicze Sp. z o.o.  - wytwarza 1,1%
z łącznej  ilości  odpadów  niebezpiecznych,  największą  grupę  stanowią  odpady
olejowe. 

Pozostałe  rodzaje  odpadów  niebezpiecznych  wytwarzane  są  w  znacznie
mniejszych ilościach niż wymienione i  są to m.in.:  oleje hydrauliczne, odpady farb
i lakierów, baterie i akumulatory ołowiowe, świetlówki.

RAF-EKOLOGIA  Sp.  z  o.o.  w  Jedliczu  użytkuje  powstałą  w  1997  roku
instalację  termicznego  przekształcania  odpadów,  w  której  poddaje  się  procesowi
spalania odpady własne, Rafinerii „JEDLICZE” oraz innych wytwórców. Są to odpady
stałe, półpłynne i płynne. Instalacja pracuje w ruchu ciągłym i dziennie spalane jest do
30  ton  odpadów (głównie  niebezpiecznych).  Na  podstawie  prowadzonej  ewidencji
odpadów ustalono, że w 2002 roku w instalacji unieszkodliwiono ogółem 7845,3 ton
odpadów, w tym:
- 7203,6 ton odpadów własnych, Rafinerii JEDLICZE oraz przyjętych z zewnątrz,
- 641,7 ton osadów (ścieków z odwodnienia).

Na  terenie  Rafinerii  Nafty  „JEDLICZE”  S.A  zlokalizowane  są  zakładowe
składowiska odpadów pochodzenia przemysłowego – kwaśnych smół porafinacyjnych
oraz  zużytych  sorbentów  ilastych.  Od  kilku  lat  odpady  nie  są  dostarczane  na  te
składowiska, oba obiekty przeznaczone są do likwidacji i rekultywacji.

Składowiska  kwaśnych  smół  porafinacyjnych  wykonane  są  jako  dwa
obwałowane  zbiorniki  ziemne  o  powierzchni  2000  m2.  Od  1997  roku  ilość
zgromadzonych w zbiornikach odpadów sukcesywnie zmniejsza się. W 1997 roku stan
nagromadzenia odpadów niebezpiecznych w zbiornikach wynosił 73650 ton, natomiast
do  końca  2002  roku  zmniejszył  się  do  ilości  4299  ton,  czyli  o  94%.  Początkowo
kwaśne  smoły  ze  składowisk  podlegały  utylizacji  termicznej,  obecnie  odpady  te
odzyskiwane  są  poprzez  neutralizację  i  utlenianie  w  instalacji  produkcji  asfaltozy,
użytkowanej  przez  Spółkę  RAF-EKOLOGIA w Jedliczu.  W 2002 roku odzyskano
w tej instalacji 641,7 ton kwaśnych smół. 

Składowisko  zużytych  sorbentów  ilastych  z  regeneracji  olejów  jest
składowiskiem nadpoziomowym, a odpady na nim zgromadzone mają postać hałdy.
Odpady ze składowiska przekazywane są także Spółce RAF-EKOLOGIA w Jedliczu
celem unieszkodliwienia w instalacji termicznego przekształcania odpadów. Na koniec
2002 roku stan nagromadzenia tych odpadów niebezpiecznych na składowisku wynosił
7095 ton. 
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III. DZIAŁALNOŚĆ  INSPEKCYJNA  NA  TERENIE 
POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska działają na podstawie ustawy o Inspekcji
Ochrony Środowiska oraz innych ustaw z zakresu ochrony środowiska. Centralnym
organem  administracji  rządowej  kierującym  działalnością  Inspekcji  Ochrony
Środowiska jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Główny Inspektor Ochrony
Środowiska  przy  pomocy  Głównego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  oraz
wojewodowie  przy  pomocy  wojewódzkich  inspektorów  ochrony  środowiska,  jako
kierowników  wojewódzkich  inspekcji  ochrony  środowiska  wchodzących  w  skład
zespolonej administracji wojewódzkiej wykonują zadania Inspekcji.

Podstawowe zadania Inspekcji Ochrony Środowiska to kontrola przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska, badanie stanu środowiska w ramach Państwowego
Monitoringu Środowiska oraz przeciwdziałanie poważnym awariom.

Inspekcja Ochrony Środowiska przeprowadza co roku szereg cykli kontrolnych
obejmujących poszczególne branże lub grupy zakładów.

Na  terenie  powiatu  krośnieńskiego  w  ewidencji  podmiotów  podlegających
kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie -  Delegatury
w Jaśle znajduje się 128 zakładów.

W 2002r. przeprowadzono 39 kontroli w 32 wymienionych poniżej jednostkach,
znajdujących się na terenie powiatu krośnieńskiego:
1. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. w Jedliczu
2. RAF – EKOLOGIA  Sp. z o.o. w Jedliczu
3. RAF – ENERGIA  Sp. z o.o. w Jedliczu
4. SPLAST  Zakład Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. w Jedliczu
5. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i  Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Jedliczu
6. Zakład Masarski KON – BIT w Dobieszynie
7. Uzdrowisko IWONICZ  S.A. w Iwoniczu Zdroju
8. Górnicze Sanatorium Związkowe GÓRNIK w Iwoniczu Zdroju
9. Sanatorium Uzdrowiskowe STOMIL – ZIEMOWIT  w Iwoniczu Zdroju 
10. Sanatorium Uzdrowiskowe WISŁA – IWOPOL w Iwoniczu Zdroju
11. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa Sp. z o.o. w Dukli
12. HERBICUS Sp. z o.o. w Dukli
13. Krośnieńskie Fabryki Mebli KROFAM Sp. z o.o. -  Zakład Nr.2 w Dukli
14. PNiG Sp. z o.o. w Jaśle – Warsztaty Remontowo-Naprawcze w Potoku
15. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. we Wróbliku Szlacheckim
16. NOWY STYL  Sp. z o.o. w Krośnie -  Zakład Produkcyjny w Korczynie
17. BOG – MAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe w Rymanowie
18. Gospodarstwo Ogrodnicze St. i T. Rozenbajger w Klimkówce
19. Firma Produkcyjno Handlowo-Usługowa BIG w Odrzykoniu
20. Spółka Wodno – Kanalizacyjna w Wojaszówce
21. Fabryka Mebli SANCRO Sp. z o.o. w Targowiskach
22. Przedsiębiorstwo Handlowe KWADRO Sp. z o.o. Hurtownia Paliw 

w Targowiskach
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23. Przedsiębiorstwo Transportu Handlu i Usług TRANS w Lubatowej
24. Stacja Paliw Płynnych MSA w Krościenku Wyżnym
25. Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ARONIA w Miejscu Piastowym
26. Produkcyjno – Usługowy Zakład Stolarski  P. Lorenc w Rymanowie
27. Firma WALTER Obróbka Drewna i Metalu w Krościenku Wyżnym
28. Huta Szkła FANTAZJA w Zalesiu 10a
29. Firma Usługowo – Handlowa J. Bogaczyk w Równym
30. Zakład Transportowo – Sprzętowy Sp. J. w Potoku – Zakład Produkcji Kostki

Brukowej w  Malinowej Górze
31. Hurt  – Detal  Artykułów Motoryzacyjnych, Konfekcja  Artykułów Chemicznych

i Naftowych oraz  Remonty Sprzętu Wodnego Zb. Załęski w Łężanach
32. Nadleśnictwo Dukla w Dukli.

W trakcie kontroli stwierdzono następujące niedociągnięcia w zakresie ochrony
środowiska:
- brak pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody (6 przypadków)

i odprowadzanie ścieków  (2 przypadki),                                        
- brak pozwolenia na odprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza (1 przypadek), 
- nie prowadzenie ewidencji ilościowej i jakościowej odpadów (10 przypadków),
- ilości  pobieranej  wody  (3  przypadki)  i  zanieczyszczeń  wprowadzanych  do

powietrza (7 przypadków),
- nie  przedłożenie  informacji  o  wytworzonych  odpadach  i  sposobach

gospodarowania wytworzonymi          
- odpadami (9 przypadków)
- brak zezwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych (1 przypadek),
- brak decyzji na zmianę sposobu użytkowania obiektu (1 przypadek). 

W  związku  z  nieprzestrzeganiem  wymagań  ochrony  środowiska  do
21 podmiotów gospodarczych skierowano zarządzenia pokontrolne.

W czterech jednostkach stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska
i jednostkom tym naliczono kary biegnące:
* za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska

Produkcyjno- Usługowemu Zakładowi Stolarskiemu w Rymanowie;
* za odprowadzanie ścieków z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu

wodnoprawnym: 
- Gospodarce Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w  Dukli, 
- Jedlickiemu Przedsiębiorstwu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp.

z o.o. w Jedliczu, 
- Spółce Wodnej Kanalizacyjnej w Wojaszówce.

Jednostki,  w  których stwierdzono  naruszenie  wymagań ochrony środowiska,
zostały obciążone kosztami kontroli. 

W 2002r.  podstawowe kierunki  działalności  kontrolnej  wynikały z  realizacji
zadań ustawowych, decentralizacji kompetencji w ochronie środowiska oraz wejścia w
życie nowych ustaw. Nadrzędnym celem działalności kontrolnej była dalsza poprawa
stanu  środowiska.  Kontrola  poszczególnych  podmiotów gospodarczych  i  jednostek
organizacyjnych realizowana była kompleksowo według następujących  celów:
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I. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym
Na  terenie  powiatu  krośnieńskiego  na  liście  potencjalnych  sprawców

poważnych awarii przemysłowych  znajduje się Rafineria Nafty JEDLICZE S.A.
w Jedliczu.  Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia
2002r.  w  sprawie  rodzajów  i  ilości  substancji  niebezpiecznych,  których
znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym
ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
(Dz.U.  Nr.58,poz.535)  Rafineria  Nafty  JEDLICZE  S.A.  w  Jedliczu  zaliczona
została do zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Spółka  dokonała  zgłoszenia  kwalifikacyjnego  do  Komendy  Wojewódzkiej
Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, gdzie przesłany również został program
zapobiegania  awariom.  Posiadany  Kompleksowy  Plan  Ratownictwa  został
uzgodniony  przez Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie
i Burmistrza Gminy Jedlicze oraz zatwierdzony do stosowania.  Obecnie Spółka
przygotowuje materiały do raportu o bezpieczeństwie Rafinerii Nafty JEDLICZE. 

Przeprowadzona  kontrola  wykazała,  że  Spółka  posiada  uregulowany  stan
formalno-prawny  w  zakresie  ochrony  środowiska  i  dotrzymuje  warunków
korzystania  ze  środowiska  określonych  w  posiadanych  decyzjach
administracyjnych. Ponadto Spółka opracowała niezbędne dokumenty (procedury)
do  wprowadzenia  systemu  zarządzania  środowiskiem.  Odbyły  się  audity
wewnętrzne.

II. Ograniczenie  uciążliwości  zakładów  o  podstawowym  znaczeniu  w  skali
województwa
Kontrolą  objęte  zostały  jednostki  organizacyjne  których  wykaz  ustalono

w oparciu  o  kryteria  Dyrektywy  IPPC,  zestawienie  przedsięwzięć  dla  których
Wojewoda Podkarpacki  jest  właściwy do wydawania  decyzji  administracyjnych
oraz  uwarunkowania  ekologiczne  wynikające  ze  specyfiki  regionu.  Na  terenie
powiatu krośnieńskiego wyodrębniono 9 takich jednostek, tj.:
1. Rafineria Nafty JEDLICZE  S.A. w Jedliczu,
2. RAF-EKOLOGIA  Sp. z o.o. w Jedliczu,
3. RAF-ENERGIA  Sp. z o.o. w Jedliczu,
4. Zakład Utylizacyjny  Sp. z o.o.  we Wróbliku Szlacheckim,
5. Gospodarstwo Ogrodnicze St. i T. Rozenbajger  w Klimkówce,
6. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa  Sp. z o.o.  w Dukli,
7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe BOG-MAR 

w Rymanowie,
8. Regionalny  Zarząd  Gospodarki  Wodnej  w  Krakowie,  Inspektorat  w

Rzeszowie  
Zbiornik Wodny BESKO  w Sieniawie,

9. Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa ŻWIRGEO S.C. w Krośnie, Odkrywko-
wy  Zakład  Górniczy  i  Przeróbczy  w  Trzcianie,  Złoże  TRZCIANA  II
w Trzcianie.

W 2002 roku kontrolę przeprowadzono w 7 spośród wymienionych jednostek.
Naruszenia  warunków  w  zakresie  korzystania  ze  środowiska  nie  stwierdzono
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w Rafinerii  Nafty  JEDLICZE  S.A.  w Jedliczu  i  Zakładzie  Utylizacyjnym Sp.
z o.o. we Wróbliku Szlacheckim.

Gospodarce  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Sp.  z  o.o.  w  Dukli  naliczona
została  kara  biegnąca  za  przekroczenie  warunków  określonych  w  pozwoleniu
wodnoprawnym  na  odprowadzanie  ścieków  z  oczyszczalni  ścieków.  Ponadto
stwierdzono,  że  Spółka  nie  przedłożyła  informacji  o  wytwarzanych  odpadach
i sposobach  gospodarowania  wytworzonymi  odpadami  oraz  nie  posiada
zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie unieszkodliwiania odpadów
poprzez ich składowanie na składowisku.

W miesiącu wrześniu 2002r. przeprowadzona została kontrola interwencyjna
w związku z zanieczyszczeniem potoku bez nazwy i potoku Franków. Przyczyną
zanieczyszczenia  potoków  było  przedostanie  się  odcieków  ze  składowiska
odpadów w Dukli do kanalizacji wód opadowych z powodu ugięcia geomembrany
pomiędzy  sektorem  nr  1  i  nr  2  składowiska.  Wypływ  odcieków  został
zablokowany. Dokonano także naprawy gwarancyjnej geomembrany.

W 2002 roku przeprowadzono dwie kontrole  sprawdzające  i  dwie kontrole
interwencyjne  w  Spółce  RAF-EKOLOGIA  w  Jedliczu.  Podczas  kontroli
sprawdzających  wykonano pomiary emisji  zanieczyszczeń odprowadzanych do
powietrza z instalacji termicznego przekształcania odpadów. Wykonane pomiary
wykazały  dotrzymanie  wielkości  określonych  w  decyzji  Wojewody
Podkarpackiego ustalającej dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje
i ilości substancji  zanieczyszczających. W miesiącu listopadzie i  grudniu 2002r.
zostały  przeprowadzone  kontrole  interwencyjne  w  związku  ze  zgłoszeniem
intensywnego,  specyficznego  zapachu  źródłem  którego,  zdaniem  interweniu-
jących,  była  instalacja  termicznego  przekształcania  odpadów.  Podczas  kontroli
stwierdzono,  że  Spółka  nie  dotrzymuje  warunków  decyzji  Wojewody
Podkarpackiego ustalającej dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje
i ilości  substancji  zanieczyszczających  oraz  instrukcji  obsługi  i  eksploatacji
instalacji  w  zakresie  utrzymywania  temperatury  spalania  odpadów  i  dopalania
gazów. Proces spalania odpadów prowadzony był przy temperaturach niższych,
a pomiar  temperatury  gazów  odlotowych  za  dopalaczem  nie  był  prowadzony.
Rejestrator zawartości tlenku węgla w spalinach wykazał znaczne stężenie tego
zanieczyszczenia.  Ponadto  stwierdzono,  że  część  pojemników  z  odpadami
płynnymi  i  półpłynnymi  nie  posiadała  opisu  rodzaju  odpadu  znajdującego  się
w danym pojemniku.  Wojewoda  Podkarpacki  skierował  upomnienia  do  Spółki
RAF-EKOLOGIA, w których wezwał Spółkę do przestrzegania:
- warunków decyzji  ustalającej  dopuszczalne do wprowadzania do powietrza

rodzaje  i  ilości  substancji  zanieczyszczających  oraz  warunków techniczno–
technologicznych i eksploatacyjnych instalacji do termicznego przekształcania
odpadów,

- warunku decyzji udzielającej Spółce pozwolenia na wytwarzanie odpadów dot.
magazynowania  odpadów  płynnych  przeznaczonych  do  termicznego  ich
przekształcenia, 

- obowiązku  zarządzającego  spalarnią  odpadów  niebezpiecznych  dotyczącego
zapoznania  się  z  opisem  odpadu  przed  jego  przyjęciem  do  termicznego
przekształcania.
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Spadki  temperatury  spalania  odpadów  i  dopalania  gazów,  występujące
okresowe  wysokie  stężenia  CO  oraz  obecność  węglowodorów  aromatycznych
w gazach odlotowych może świadczyć o nieprawidłowym prowadzeniu procesu
spalania  odpadów  lub  nieprawidłowych  wskazaniach  analizatorów.  Instalacja
została  wyłączona  z  eksploatacji  i  przekazana  do  remontu,  w  czasie  którego
zostaną usunięte stwierdzone nieprawidłowości.

W  dniu  17  października  2002r.  została  przeprowadzona  rozprawa
administracyjna  w  związku  z  przedłożeniem  w  Podkarpackim  Urzędzie
Wojewódzkim w Rzeszowie  przeglądu ekologicznego eksploatowanej  instalacji
termicznego  przekształcania  odpadów.  Decyzją  z  dnia  12  grudnia  2002r.
Wojewoda Podkarpacki zobowiązał RAF-EKOLOGIĘ Sp. z o.o. do wystąpienia
z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu lub
jego części w terminie do 31 grudnia 2006 roku.

RAF-ENERGIA  Sp.  z  o.o.  w  Jedliczu posiada  decyzję  Starosty
Krośnieńskiego ustalającą dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje
i ilości  substancji  zanieczyszczających z  kotłowni grzewczo – technologicznej.
Podczas kontroli  stwierdzono,  że  posiadana decyzja nie uwzględnia wszystkich
wariantów  pracy  kotłów,  co  uniemożliwia  sprawdzenie  dotrzymywania  jej
warunków. Informacja w tej sprawie została przesłana  Staroście Krośnieńskiemu,
który jest właściwy do wyegzekwowania obowiązków określonych w decyzji.

W Przedsiębiorstwie  Produkcyjno  -  Usługowo-Handlowym  BOG-MAR
Sp. J.  w  Rymanowie przeprowadzono  kontrolę  w  związku  z  interwencją
mieszkańców  na  uciążliwość  spowodowaną  spalaniem  przez  osoby  fizyczne
odpadów płyt wiórowych zakupionych w Spółce. Podczas kontroli stwierdzono, że
odpady  płyt  wiórowych  spalane  były  w  kotłowniach  zakładowych  bez
wymaganego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Część
odpadów  płyt  wiórowych  i  MDF  odsprzedawana  była  Gospodarstwu
Ogrodniczemu w Klimkówce w celu ogrzewania szklarni. Formatki porozkrojowe
płyt wiórowych sprzedawane były osobom fizycznym, przy czym osoby fizyczne
podpisują  oświadczenia,  że  zakupione  formatki  nie  będą  wykorzystywane  do
spalania jak również  nie będą przekazywane innym osobom.

Gospodarstwo  Ogrodnicze  St.  i  T.  Rozenbajger  w  Klimkówce prowadzi
działalność w zakresie uprawy kwiatów. Czynnik grzewczy do celów ogrzewania
szklarni  zabezpieczają  dwa  kotły  współpracujące  z  automatycznymi  zespołami
spalania  odpadów.  Do  opalania  kotłów  stosowane  są  odpady  płyt  wiórowych
zakupione  w  Spółce  BOG-MAR  w  Rymanowie.  Właściciele  gospodarstwa
posiadają pozwolenie na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z emitorów
kotłowni  udzielone  przez  Wojewodę  Podkarpackiego.  Podczas  kontroli
przeprowadzonej  w  miesiącu  grudniu  2002r.  wykonane  zostały pomiary emisji
zanieczyszczeń  gazowych.   Na  podstawie  analizy  wyników przeprowadzonych
badań  stwierdzono  emisję  formaldehydu.  Zanieczyszczenie  to  nie  jest  ujęte
w posiadanym  pozwoleniu.  Wojewoda  Podkarpacki  upomnieniem  z  dnia
22 stycznia  2003r.  wezwał  właścicieli  gospodarstwa  do  nie  przekraczania
dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza  rodzajów i ilości zanieczyszczeń
ustalonych  w  pozwoleniu.  W  związku  z  tym,  że  właściciele  gospodarstwa
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zarządzają  instalacją przekształcającą termicznie odpady, Wojewoda Podkarpacki
decyzją  z  dnia  28  grudnia  2001r.  zobowiązał  ich  do  przedłożenia  przeglądu
ekologicznego  instalacji  w  terminie  do  30  czerwca  2002r.  Do  chwili  obecnej
przegląd ekologiczny nie został przedłożony.

                        
III. Ocena realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia

2001r. o odpadach
W  ramach  tego  cyklu  sprawdzana  była  realizacja  przez  użytkowników

środowiska zapisów ustawy dotyczących: 
- eksploatacji składowisk odpadów,
- odzysku odpadów, 
- obowiązku posiadacza odpadów.

W  skontrolowanych  podmiotach  gospodarczych  najczęściej  spotykanymi
nieprawidłowościami w zakresie gospodarki odpadami były: 
- nie prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów (10 przypadków),
- nie  przedłożenie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach

gospodarowania wytworzonymi odpadami (9 przypadków), 
- nie  posiadanie  decyzji  zatwierdzającej  program  gospodarki  odpadami

niebezpiecznymi  (2 przypadki).
Na  terenie  powiatu  krośnieńskiego  zlokalizowane  są  dwa  składowiska

odpadów komunalnych:
- składowisko  w  Dukli,  którego  właścicielem  jest  Urząd  Gminy  w  Dukli,

a administratorem  Gospodarka    Komunalna  i  Mieszkaniowa  Sp.  z  o.o.  w
Dukli,

- składowisko  w  miejscowości  Jaszczew,  którego  właścicielem  jest  Urząd
Gminy w Jedliczu, a administratorem Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu,
Dla  wymienionych  składowisk  opracowane  zostały  przeglądy  ekologiczne,

które przedłożono Staroście Krośnieńskiemu.

IV. Ocena wypełniania warunków ochrony środowiska przez zakłady
przetwórstwa mięsnego
W ramach tego cyklu w 2002r. skontrolowano HERBICUS Sp. z o.o. w Dukli.

Spółka prowadzi działalność: ubój trzody chlewnej oraz rozbiór mięsa. Podczas
kontroli  stwierdzono,  że  właściciel  Spółki  nie  przedłożył  Staroście
Krośnieńskiemu  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  oraz  o  sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami, nie prowadzi ilościowej i jakościowej
ewidencji  odpadów  i  ewidencji  zawierającej  informację  o  ilości  i  rodzajach
zanieczyszczeń  wprowadzanych  do  powietrza.  Zarządzeniem  pokontrolnym
zobowiązano Prezesa Zarządu Spółki do uregulowania spraw formalnoprawnych
w  tym  zakresie.  Pismem  z  dnia  17  kwietnia  2002r.  Spółka  poinformowała
Delegaturę o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego. 
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Nieprawidłowości  w  zakresie  ochrony  środowiska  stwierdzono  także
w następujących jednostkach objętych kontrolą w 2002 roku przez Delegaturę w Jaśle:

Fabryka Mebli „Sancro”  Sp. z o.o. w Targowiskach 1 A
W Spółce przeprowadzone zostały w 2002 roku dwie kontrole: interwencyjna

w kwietniu  i  sprawdzająca  w  grudniu  2002r.  W  czasie  działań  kontrolnych
stwierdzono, że Spółka nie posiada:
- pozwolenia  na  wprowadzanie  gazów i  pyłów z  instalacji,  w której  spalane  są

odpady płyt wiórowych i płyt MDF,
- pozwolenia na pobór wody z ujęcia wody podziemnej,
- pozwolenia na odprowadzanie wód opadowych,
- decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- decyzji  na zmianę sposobu użytkowania obiektów, w których prowadzona jest

działalność,
- nie  przedłożono  informacji  o  wytwarzanych  odpadach   i  sposobach

gospodarowania wytworzonymi odpadami. 
W  związku  ze  stwierdzonymi  podczas  kontroli  interwencyjnej

nieprawidłowościami zostało wydane zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do ich
usunięcia. O wynikach kontroli poinformowano Wojewodę Podkarpackiego.

Przedsiębiorstwo Handlowe „Kwadro” Sp. z o.o. Hurtownia Paliw w Targowiskach
W związku  z  wyciekiem  do  środowiska  substancji  ropopochodnej,  w  lipcu

2002r.  przeprowadzona  została  kontrola  interwencyjna.  W  trakcie  kontroli
stwierdzono, że Spółka nie posiada:
- pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia powierzchniowego,
- pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,
- ewidencji  dotyczącej  wielkości,  rodzaju  i  sposobu  zagospodarowania  terenu,

z  którego odprowadzane są wody opadowe,
Ponadto  stwierdzono,  że  opracowanie  pn.  „Instrukcja  bezpieczeństwa  pożarowego
oraz nadzwyczajnych zagrożeń” dla Hurtowni Paliw w Targowiskach znajdowało się
na stacji paliw „Iwopol” w Iwoniczu, a nie na terenie Hurtowni w miejscu dostępnym
dla obsługi. 

W  związku  z  zaistniałym  wyciekiem  zobowiązano  właściciela  do
przeprowadzenia rekultywacji gleby zanieczyszczonej substancją ropopochodną oraz
usunięcia  pozostałych  stwierdzonych  nieprawidłowości.  O  zaistniałym  zdarzeniu
poinformowano  Starostę  Krośnieńskiego.  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego w Krośnie zawiadomiono, że Spółka nie posiada pozwolenia na budowę
Hurtowni Paliw w Targowiskach. Pismem z dnia 6 lutego 2003r. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego w Krośnie poinformował Delegaturę, że czasie powstania bazy
w 1993 roku obowiązujące przepisy prawa budowlanego nie wymagały pozwolenia na
jej budowę.

Hurt-Detal Artykułów Motoryzacyjnych, Konfekcja Art. Chemicznych  i Naftowych
oraz Remonty Sprzętu Wodnego Zbigniew Załęski  w  Łężanach

W związku z interwencjami na uciążliwy zapach powstały podczas produkcji
i remontu  sprzętu  pływającego  wykonywanego  z  tworzyw  sztucznych,
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przeprowadzone  zostały  kontrole  interwencyjne  w  marcu  i  kwietniu  2002r.
O stwierdzonych  podczas  kontroli  uchybieniach  poinformowany  został  Starosta
Krośnieński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie, Miejski
Inspektor  Sanitarny  w  Krośnie  oraz Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego
w Krośnie.  

Na wniosek Delegatury w Jaśle właściciel jednostki zobowiązany został decyzją
Starosty  Krośnieńskiego  do  sporządzenia  przeglądu  ekologicznego  instalacji  do
produkcji  wyrobów z  tworzyw sztucznych w terminie  do  dnia  30  września  2002r.
Przegląd ekologiczny nie został  sporządzony w wyznaczonym terminie,  w związku
z czym Starosta Krośnieński prowadzi postępowanie egzekucyjne w celu przymuszenia
do wykonania nałożonego obowiązku.

Zakład  Przetwórstwa  Owocowo-Warzywnego  „Aronia”,  Gospodarstwo  Rolno-
Przemysłowe Stanisław Woźniak w Miejscu Piastowym 

Przeprowadzona  w  czerwcu  2002r.  kontrola  podstawowa  wykazała,  że
właściciel  Gospodarstwa  Rolno-Przemysłowego  nie  posiada  uregulowanego  stanu
formalno-prawnego  w  zakresie  gospodarki  wodno-ściekowej  oraz  gospodarki
odpadami. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano właściciela do:
- uzyskania  pozwolenia  wodnoprawnego  na  pobór  wody ze  studni  oraz  rolnicze

wykorzystanie ścieków,
- przedłożenia  informacji  o  wytwarzanych odpadach i  sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami innymi niż niebezpieczne,
- prowadzenia ewidencji:

a/ ilościowej i jakościowej wytwarzanych odpadów
b/ ilości pobieranej wody
c/ zawierającej informację o ilości i rodzajach zanieczyszczeń wprowadzanych do

powietrza. 
Do  końca  2002r.  nie  udzielono  informacji  dotyczącej  realizacji  zarządzenia

pokontrolnego.  W 2003 roku Zakład zostanie objęty kontrolą sprawdzającą. 

 „Nowy Styl” Sp. z o.o. z udziałem kapitału zagranicznego – Zakład Produkcyjny
w Korczynie

Przeprowadzona w grudniu 2002r. kontrola podstawowa wykazała, że Spółka
nie posiada uregulowanego stanu formalnoprawnego w zakresie gospodarki odpadami,
tj. nie posiada decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
oraz  nie  przedłożyła  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  i  o  sposobach
gospodarowania  wytworzonymi odpadami  innymi niż  niebezpieczne.  Zarządzeniem
pokontrolnym  zobowiązano  użytkownika  środowiska  do  usunięcia  stwierdzonych
nieprawidłowości.  Ponadto  ustalono,  że  wody  opadowe  z  terenu  Zakładu
Produkcyjnego  w  Korczynie  odprowadzane  są  do  potoku  Marcinek  oraz  do  rowu
melioracyjnego  bez  urządzeń  oczyszczających (łapacza  błota  i  piasku),  co narusza
warunki  pozwolenia  wodno-prawnego.  O  naruszeniu  warunków  pozwolenia
wodnoprawnego zawiadomiono Starostę Krośnieńskiego.

Stacja Paliw Płynnych MSA s.c. Antoni i Stefan Michna Krościenko Wyżne – Stacja
Paliw w Komborni 

Podczas  kontroli  stwierdzono,  że  właściciele  nie  posiadają  pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wody ze studni oraz nie prowadzą ewidencji:
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- ilości i jakości pobieranej wody,
- zawierającej informacje o ilości i rodzajach zanieczyszczeń wprowadzanych do

powietrza. 
Zarządzeniem  pokontrolnym  zobowiązano  jednostkę  do  usunięcia

stwierdzonych nieprawidłowości. Pismem z dnia 17.06.2002r. Spółka poinformowała
Delegaturę o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego. 

Uzdrowisko „Iwonicz” S.A. w Iwoniczu Zdroju
W  czasie  przeprowadzonej  w  kwietniu  2002r.  kontroli  sprawdzającej

stwierdzono następujące uchybienia:
- brak  pozwolenia  wodnoprawnego  na  odprowadzanie  ścieków  z  osadnika

borowiny do potoku,
- nie przedłożono Staroście Krośnieńskiemu informacji o wytwarzanych odpadach

i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami innymi niż niebezpieczne,
- nie jest prowadzona ewidencja ilościowa i jakościowa wytwarzanych odpadów,
- w jarze potoku przy Szpitalu „Excelsior” gromadzona jest zużyta borowina.

Zarządzeniem  pokontrolnym  zobowiązano  Zarząd  Spółki  do  usunięcia
stwierdzonych  nieprawidłowości.  Pismem  z  dnia  04.06.2002r.  poinformowano
Delegaturę o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego.

Górnicze Sanatorium Związkowe „Górnik” w Iwoniczu Zdroju
Kontrolę podstawową w GSZ „Górnik” w Iwoniczu Zdroju przeprowadzono we

wrześniu 2002r. Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
- nie przedłożono informacji Staroście Krośnieńskiemu o wytwarzanych odpadach

i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami innymi niż niebezpieczne, 
- nie zaprowadzono ilościowej i jakościowej ewidencji wytwarzanych odpadów,
- nie zgłoszono Staroście Krośnieńskiemu eksploatacji kotłowni gazowej. 

Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Dyrektora  Sanatorium do  usunięcia
stwierdzonych  nieprawidłowości.  Pismem  z  dnia  7.10.2002r.  poinformowano
Delegaturę o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego.

Sanatorium Uzdrowiskowe „Stomil-Ziemowit” w Iwoniczu Zdroju
Przeprowadzona kontrola podstawowa Sanatorium Uzdrowiskowego wykazała

następujące uchybienia i nieprawidłowości:
- brak decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- nie przedłożono informacji Staroście Krośnieńskiemu o wytwarzanych odpadach

i sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami innymi niż niebezpieczne,
- nie jest prowadzona ewidencja ilościowa i jakościowa wytwarzanych odpadów

oraz  ewidencja  zawierająca  informację  o  ilości  i  rodzajach  zanieczyszczeń
wprowadza-nych do powietrza.

Zarządzeniem  pokontrolnym  zobowiązano  Prezesa  Spółki  do  usunięcia
stwierdzonych  nieprawidłowości.  Pismem  z  dnia  18.11.2002r.  Delegatura  została
zawiadomiona  o  sposobie realizacji  zobowiązań  nałożonych  zarządzeniem
pokontrolnym. 

Krośnieńskie Fabryki Mebli „Krofam” Sp. z o.o. – Zakład w Dukli
W  czasie  kontroli  sprawdzającej  stwierdzono,  że  wody  opadowe  z  terenu

zakładu  odprowadzane  są  do  wód  powierzchniowych  bez  pozwolenia
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wodnoprawnego,  w  związku  z  czym  zarządzeniem  pokontrolnym  zobowiązano
Prezesa Spółki  do wystąpienia do Starosty Krośnieńskiego z wnioskiem o wydanie
przedmiotowego pozwolenia. Pomiary emisji wykonane na emitorze odprowadzającym
opary z malarni wykazały, że Spółka  dotrzymuje warunków określonych w decyzji o
dopuszczalnej emisji.  

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „BIG” w Odrzykoniu nr 647
W listopadzie 2002 roku przeprowadzono kontrolę w związku z interwencją na

uciążliwość  powodowaną  spalaniem odpadów tworzyw sztucznych na  powierzchni
ziemi oraz emitowaniem hałasu przez Firmę. W wyniku kontroli stwierdzono, że Firma
nie posiada pozwolenia:
- na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
- na pobór wody ze studni,
- na odbiór i odzysk odpadów,
a ponadto nie prowadzi ewidencji:
- ilościowej i jakościowej wytwarzanych odpadów,
- ilości pobieranej wody,
- zawierającej informację o ilości i rodzajach gazów i pyłów wprowadzanych do

powietrza.
Zarządzeniem  pokontrolnym  zobowiązano  użytkownika  środowiska  do

uregulowania stanu formalnoprawnego w tym zakresie. Właściciel Firmy nie posiadał
decyzji  na  zmianę  sposobu  użytkowania  obiektu,  w  związku  z  czym  przesłano
informację  w  tej  sprawie  do  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru  Budowlanego
w Krośnie. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poinformował Delegaturę, że
decyzją  z  dnia  19  listopada  2002r.  wydał  właścicielowi  Firmy  pozwolenie  na
przebudowę budynku oraz zobowiązał do uzyskania pozwolenia na jego użytkowanie.

Firma  „Walter”  –  Obróbka  Drewna  i  Metali.  Sprzedaż  Władysław  Chrobak
w Pustynach 

Kontrolę  przeprowadzono  została  w  związku  z  interwencją  na  uciążliwość
powodowaną emisją hałasu przez Firmę. W czasie kontroli stwierdzono, że  właściciel:
- nie posiada pozwolenia  na pobór wody ze studni  głębinowej i  odprowadzanie

ścieków opadowych,
-  nie prowadzi ewidencji ilościowej i jakościowej wytwarzanych odpadów. 

Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano właściciela do uregulowania spraw
formalnoprawnych w tym zakresie. 

Wykonane podczas kontroli pomiary natężenia hałasu wykazały przekroczenie
w stosunku do wielkości określonej w rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz.  U.  Nr 66,  poz.  446).  Informację o wynikach
kontroli  przekazano  Staroście  Krośnieńskiemu  celem  podjęcia  działań  zgodnie
z posiadanymi kompetencjami.

W  2003  roku  Wojewódzki  Inspektorat  Ochrony  Środowiska  w  Rzeszowie
Delegatura w Jaśle będzie realizowała kontrole według następujących celów:
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* Ocena  stopnia  przygotowania  podmiotów  do  uzyskania  pozwolenia
zintegrowanego.

* Nadzór  nad  wdrażaniem  nowych  zasad  przeciwdziałania  poważnym  awariom
w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku ich wystąpienia. 

* Ocena przestrzegania wymogów ochrony środowiska w zakresie gospodarowania
olejami odpadowymi.

* Ocena przestrzegania warunków decyzji GIOŚ zezwalających na import odzieży
używanej.

* Ocena  przestrzegania  wymogów  dotyczących  transportu  odpadów,  w  tym
niebezpiecznych.

* Sprawdzenie  efektów  działań  przedsiębiorców  w  zakresie  postępowania
z  substancjami  stwarzającymi  szczególne  zagrożenie  dla  środowiska  –  azbest
i PCB.

* Ocena wypełniania przez wytypowane podmioty wymogów ustawy o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i depozytowej.

* Sprawdzenie  przestrzegania  wymagań  ochrony  środowiska  przez  wybrane
supermarkety. 

* Ocena zagrożeń stwarzanych przez nieczynne składowiska odpadów.
* Eliminowanie nielegalnego korzystania ze środowiska przez przedsiębiorców.
* Sprawdzenie  wypełniania  wymagań  ochrony  środowiska  przez  zarządzających

składowiskami odpadów.
* Inwentaryzacja  punktowych  źródeł  zanieczyszczeń  wód  powierzchniowych

związkami azotu. 

Opracowała:  mgr inż. Jolanta Nawrot
Współpraca: mgr inż. Ewa Czaderna

mgr inż. Leszek Antonik
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