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1. Wstęp 

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

Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz 
stanu środowiska. Celem jego jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony 
środowiska poprzez zbieranie, analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu 
środowiska i zmian w nim zachodzących. Za badania o charakterze monitoringowym 
uznawane są pomiary spełniające następujące warunki: cykliczność badań, unifikacja 
metodyk badawczych, unifikacja sprzętu pomiarowego i unifikacja interpretacji 
uzyskanych wyników.  

Powiat krośnieński zajmuje powierzchnię 926 km2, którą zamieszkuje  
110,8 tys. osób [7]. Administracyjnie dzieli się na 10 gmin, w tym 4 gminy miejsko-
wiejskie (Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Rymanów) i 6 gmin wiejskich (Chorkówka, 
Jaśliska, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka). Gmina 
Jaśliska funkcjonuje w strukturze powiatu od 1 stycznia 2010 r. Średnia gęstość 
zaludnienia wynosi 120 osób na km2 i jest zróżnicowana w poszczególnych gminach. 
Najmniejsze zaludnienie (44 osoby na km2) posiada wiejska część gminy Dukla, 
natomiast największe - miasto Jedlicze  (531 osób na km2). 

Strukturę gospodarczą powiatu można określić jako rolniczo-rekreacyjną. 
Analiza struktury pokrycia terenu wskazuje, że  największy udział w formach pokrycia 
terenu mają tereny rolne (57,2 %). Znaczna część powierzchni użytków rolnych 
użytkowana jest przez gospodarstwa indywidualne. Grunty leśne zajmują 38 % 
powierzchni powiatu. W 2009 r. łączna powierzchnia gruntów, które utraciły 
całkowicie wartość użytkową (grunty zdewastowane) wynosiła 48,49 ha. Rekultywacji 
poddano 3,01 ha, w tym: 84,7 % na  cele rolnicze i 15,3 % na cele leśne. 

Obszar powiatu posiada dużą wartość przyrodniczo-krajobrazową i jest 
atrakcyjny turystycznie ze względu na położenie w zasięgu trzech jednostek 
fizjograficznych: Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, Kotliny Jasielsko-
Krośnieńskiej oraz Beskidu Niskiego. Ponad 63 % powierzchni powiatu (590,2 km2) 
stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych objęte ochroną prawną. 
Należą do nich: 
- Magurski Park Narodowy (gmina Dukla), 
- Parki Krajobrazowe: Jaśliski (gmina Dukla), Czarnorzecko-Strzyżowski (gminy: 

Korczyna, Wojaszówka), 
- rezerwaty przyrody (gmina Dukla - 7 rezerwatów, gmina Korczyna -  

1 rezerwat), 
- Obszary Chronionego Krajobrazu: Czarnorzecki (gminy: Korczyna, Krościenko, 

Wojaszówka) i Beskidu Niskiego (gminy: Dukla, Iwonicz Zdrój, Miejsce Piastowe, 
Rymanów).  
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W granicach administracyjnych powiatu krośnieńskiego znajdują się obszary 
objęte ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 takie, jak: 
- obszar specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski, 
- specjalne obszary ochrony siedlisk: Jasiołka, Łysa Góra, Ostoja Jaśliska, Ostoja 

Magurska, Rymanów, Trzciana, Sztolnie w Węglówce, Kościół w Równem, Ladzin, 
Las Hrabeński, Łąki nad Wojkówką, Łąki w Komborni, Ostoja Czarnorzecka, 
Osuwisko w Lipowicy, Wisłok Środkowy z dopływami, Wisłoka z dopływami. 

Obszar powiatu położony jest w zlewniach Wisłoki i Sanu  - dwóch karpackich 
dopływów Wisły. Głównymi rzekami w powiecie są: Jasiołka (dopływ Wisłoki oraz 
Wisłok (dopływ Sanu), wraz z Morwawą, Lubatówką i innymi mniejszymi ciekami. 
Na rzece Wisłok, na granicy między powiatami krośnieńskim i sanockim, położony 
jest zbiornik zaporowy Besko. Zbiornik posiada duże znaczenie gospodarcze dla 
regionu z uwagi na gromadzenie wód przeznaczonych do spożycia i funkcję 
przeciwpowodziową. W systemie zarządzania zasobami wodnymi teren powiatu 
krośnieńskiego należy do obszaru dorzecza Wisły, Regionu Wodnego Górnej Wisły. 

Szczególne znaczenie dla regionu mają zasoby wód leczniczych, które 
przyczyniły się do powstania dwóch uzdrowisk: Iwonicz-Zdrój oraz Rymanów-Zdrój. 

W przemyśle dominują 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, mebli  
i inne. Według danych statystycznych GUS na dzień 31 grudnia 2009 r. w powiecie 
było zarejestrowanych 6795 podmiotów gospodarczych, w tym 16 spółdzielni,  
163 spółki handlowe, 298 fundacji, stowarzyszeń i organizacji społecznych. Wśród 
zarejestrowanych podmiotów  gospodarczych najliczniejszą grupę stanowiły podmioty 
osób fizycznych – 96 %, pozostałe 4 % to sektor publiczny.  

Teren powiatu przecinają ważne drogowe trasy komunikacyjne: 
• droga krajowa nr 9 Rzeszów - Miejsce Piastowe - Dukla - granica państwa ze 

Słowacją, 
• droga krajowa nr 28 Wadowice - Krosno - Przemyśl - granica państwa z Ukrainą. 

Stan środowiska powiatu oraz skala i charakter problemów ekologicznych są  
zróżnicowane przestrzenne. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne występują  
w południowej i północno-wschodniej części powiatu, charakteryzującej się 
niewielkim zaludnieniem i dużym zalesieniem. Obszarami o większym stopniu 
przekształcenia środowiska naturalnego są miasta: Jedlicze, Rymanów oraz Dukla.  

Do głównych oddziaływań antropogenicznych na środowisko w powiecie 
krośnieńskim należą: 
- emisja gazów i pyłów do powietrza, 
- pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz emisja ścieków do wód, 
- hałas drogowy i przemysłowy, 
- gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi. 
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W 2010 r. na terenie powiatu krośnieńskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie prowadził badania monitoringowe w ramach następujących 
podsystemów: 
- monitoring jakości wód powierzchniowych, 
- monitoring wód podziemnych, 
- monitoringu jakości powietrza atmosferycznego, 
- monitoring pól elektromagnetycznych. 

Wykonawcą pomiarów i badań w ramach monitoringu wód podziemnych jest 
Państwowy Instytut Geologiczny, natomiast w pozostałych podsystemach - 
Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie.  

 W opracowaniu przedstawiono dane emisyjne dotyczące poboru wody oraz 
emisji ścieków i zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do środowiska. Dane te  pochodzą 
z Wojewódzkiej Bazy Informacji o Korzystaniu ze Środowiska [12], prowadzonej 
przez WIOŚ w Rzeszowie.  

Zakres działalności kontrolnej, wykonywanej przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach kontroli przestrzegania przepisów 
prawa, jest bardzo szeroki. Obejmuje m.in. kontrole: 
− przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 
−    przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, 
− eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko, 
− przestrzegania przepisów dotyczących zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym 

stosowanym w instalacjach energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników 
statków żeglugi śródlądowej 

−    przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 
−    przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,  
−    w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, 

urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje, 
−    wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie 

spełniania przez nie wymagań ochrony środowiska (wyrobów wprowadzonych do 
obrotu lub oddanych do użytku, podlegających ocenie zgodności w zakresie 
spełniania przez nie zasadniczych lub innych wymagań dotyczących ochrony 
środowiska), 

−    przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz  
o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

−    przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach, 
−    przestrzegania przepisów w zakresie postępowania z organizmami genetycznie 

zmodyfikowanymi. 

Zadania te realizowane są w ramach kontroli planowych oraz kontroli 
interwencyjnych. 
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Upowszechnianie wyników badań monitoringowych wykonywanych na terenie 
województwa podkarpackiego odbywa się poprzez zamieszczanie ich w raportach, 
komunikatach i informacjach o stanie środowiska. Materiały te dostępne są również na 
stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie: 
http://www.wios.rzeszow.pl/[10]. 

2. Gospodarka wodno-ściekowa 

Pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz odprowadzanie ścieków 
komunalnych i przemysłowych do wód powierzchniowych zalicza się do głównych 
czynników negatywnie wpływających na środowisko wodne. 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę miejscowości na terenie powiatu 
krośnieńskiego są wody powierzchniowe. Znajdują się tutaj trzy duże ujęcia wody, 
administrowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  
w Krośnie. Źródłem wody są: rzeka Jasiołka, rzeka Wisłok oraz zbiornik zaporowy 
Besko na rzece Wisłok. Woda dostarczana jest do celów pitnych i gospodarczych oraz 
na potrzeby przemysłowe, przede wszystkim odbiorcom z terenu miasta Krosna.          
Z ujęć tych korzystają również mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, m.innymi gmin: 
Jedlicze, Rymanów, Iwonicz-Zdrój, Miejsce Piastowe, Korczyna, Wojaszówka. 
Komunalne ujęcia wód powierzchniowych funkcjonują w gminach: Chorkówka, 
Dukla, Iwonicz-Zdrój, Korczyna.  

Długość sieci wodociągowej w powiecie krośnieńskim w 2009 r., wg danych 
Urzędu Statystycznego w Rzeszowie [7], wynosiła 528 km, a zużycie wody  
z wodociągów w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca 
kształtowało się na poziomie 9,6 m3. 
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Ryc. 2.1. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w powiecie krośnieńskim na tle danych 
dot. miasta Krosna, podregionu krośnieńskiego i województwa podkarpackiego w 2009 r. (źródło:[7]) 

 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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Pobór wody powierzchniowej do celów przemysłowych w 2010 r. wyniósł  

0,67 mln m3. Ponad 90 % z tej ilości pochodzi z zakładowych ujęć eksploatowanych 
przez:  

• Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. w upadłości likwidacyjnej (pobór 
wody z ujęć na rzece Wisłok oraz na potoku Matka), 

• Rafinerię Nafty Jedlicze S.A. (pobór wody z ujęcia na rzece Jasiołka). 
Pobór wody z ujęć podziemnych jest niewielki, w 2010 r. kształtował się na 

poziomie 0,38 mln m3. Na obszarach wiejskich znaczącym źródłem zaopatrzenia  
w wodę są indywidualne studnie przydomowe. 

Na terenie powiatu funkcjonują 4 komunalne oczyszczalnie ścieków, 
zlokalizowane w miastach: Iwonicz-Zdrój, Rymanów, Dukla i Jedlicze oraz 
oczyszczalnie ścieków na terenach wiejskich, m.in. w Wojaszówce, Ustrobnej, 
Zawadce Rymanowskiej, Mszanie. Ścieki z niektórych miejscowości w gminach: 
Krościenko Wyżne, Korczyna, Wojaszówka, Jedlicze, Chorkówka, Iwonicz-Zdrój, 
Miejsce Piastowe są odprowadzane do oczyszczalni komunalnej w Krośnie. Głównym 
odbiornikiem ścieków jest rzeka Wisłok z dopływami i rzeka Jasiołka. 

W 2010 r. z oczyszczalni zlokalizowanych na obszarze powiatu krośnieńskiego 
odprowadzono do środowiska 2,59 mln m3 ścieków, z czego 54,5 % stanowiły ścieki 
komunalne i 45,5 % ścieki przemysłowe. Siecią kanalizacji zakładowej odprowadzono 
do wód powierzchniowych 1,18 mln m3 ścieków, w tym 98,9 % stanowiły ścieki  
z oczyszczalni Rafinerii Nafty Jedlicze S.A.[12] 

Na poprawę funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej ma wpływ rozwój 
sieci wodociągowej, modernizacja ujęć wody oraz budowa systemów kanalizacji 
zbiorczych i oczyszczalni ścieków. Wg danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie 
[8] liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków na terenie powiatu 
krośnieńskiego w latach 2006-2009 zwiększyła się o 2,2 %.  

3. Jakość wód powierzchniowych  

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach 
systemu Państwowego Monitoringu Środowiska. Podstawą oceny stanu wód jest 
realizacja Programu monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 
2010-2012 [2], który opracowany został w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie i zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska.  

Program monitoringu wód jest jednym z istotnych elementów planu 
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza. Celem wykonywanych badań jest 
pozyskanie informacji o stanie wód powierzchniowych dla potrzeb planowania oraz 
oceny ustalonych celów środowiskowych.  

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie [16], nakłada na wszystkie kraje 
członkowskie Unii Europejskiej obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód  
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i określa m. innymi sposób dokonywania ocen stanu wód. Oprócz oceny wód            
według zasad wprowadzonych przez Ramową Dyrektywę Wodną, wykonywane są 
również oceny z uwzględnieniem przeznaczenia wód i sposobu ich wykorzystania, 
wynikające z innych dyrektyw Unii Europejskiej. 

Badania prowadzone są w wyznaczonych dla potrzeb planowania 
gospodarowania wodami, jednolitych częściach wód powierzchniowych (np. jezioro, 
zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody 
przejściowe lub pas wód przybrzeżnych). Każda jednolita część wód 
powierzchniowych przypisana została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód 
[29]. Typy wód charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego 
położenia geograficznego, wysokości bezwzględnej, cech geologicznych                     
i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalone zostały warunki 
referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas 
stanu ekologicznego.  

Dla realizacji programu monitoringu wód powierzchniowych utworzone zostały 
następujące sieci monitoringowe:  
• monitoring diagnostyczny, którego zadaniem jest kompleksowy przegląd stanu 

wód w obszarze dorzecza, w wyniku którego możliwe będzie dokonanie 
klasyfikacji stanu wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych, 

• monitoring operacyjny prowadzony w częściach wód zagrożonych nieosiągnięciem 
dobrego stanu wód do 2015 r. oraz w celu kontroli zmian ich stanu, 

• monitoring operacyjny celowy służący ocenie spełniania wymagań określonych dla 
jednolitych części wód w zależności od ich przeznaczenia, 

• monitoring badawczy prowadzony w celu uzupełnienia i zebrania dodatkowych 
informacji o stanie wód. 

Badania w punktach diagnostycznych prowadzone są co 6 lat, natomiast  
w punktach operacyjnych co 3 lata [28].  

W tab. 3.1 zestawione zostały punkty pomiarowo-kontrolne sieci monitoringu 
jakości wód powierzchniowych na terenie powiatu krośnieńskiego, realizowanego  
w latach 2010-2012, wraz ze wskazaniem jednolitej części wód podlegającej ocenie 
oraz określeniem programu badań wykonanego w 2010 r. W zestawieniu ujęte zostały 
2 punkty pomiarowo-kontrolne położone na terenie miasta Krosna, tj.: ppk Lubatówka 
– Krosno, ppk Ślączka – Krosno Kopalnia, które wyznaczone zostały do oceny stanu 
wód w jednolitych częściach wód: Lubatówka i Ślączka, znajdujących się na obszarze 
powiatu krośnieńskiego.  

Do monitoringu stanu jednolitych części wód powierzchniowych na terenie 
powiatu krośnieńskiego w latach 2010-2012 wyznaczono 11 punktów pomiarowo-
kontrolnych, zlokalizowanych w 9 jednolitych częściach wód rzecznych oraz na 
zbiorniku Besko. Każdemu punktowi przypisane zostały programy badań i każdy 
punkt w ciągu 3 lat objęty zostanie co najmniej jednym cyklem rocznym badań.  
W jednym punkcie są realizowane różne programy badawcze. 
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Tab. 3.1.  Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych realizowanego na terenie powiatu krośnieńskiego w latach 2010-2012 
(źródło:[9]) 

Lp. Rzeka Kod ppk 
Nazwa punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Km 
rzeki Powiat-gmina 

Kod i nazwa  
jednolitej  części wód 

powierzchniowych 
(jcw) 

Typ 
jcw 

Naturalna 
(NAT) 

lub silnie 
zmieniona 
(SZM) jcw 

Program badań 
w cyklu 2010-2012 

Program badań 
w 2010 r. 

Zlewnia: WISŁOKA (218) 

1. Jasiołka PL01S1601_1893 Jasiołka - 
Stasianie 52,8 krośnieński - Dukla PLRW200012218449 

Jasiołka do Panny 12 SZM MORWS, MOEURWS, 
MONARWS 

MORWSW, MOEURWS, 
MONARWS 

2. Jasiołka PL01S1601_2221 Jasiołka - 
Szczepańcowa 28,5 krośnieński - 

Chorkówka 

PLRW2000142184599 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 

14 NAT MORW, MOEURW, MONARW, 
MORYRW, MOPIRW MOPIRW 

3. Jasiołka PL01S1601_1894 Jasiołka - 
Jedlicze 17,6 krośnieński - 

Jedlicze 

PLRW2000142184599 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 

14 NAT MORW, MOEURW, MONARW, 
MORYRW 

MORW, MOEURW, 
MONARW, MORYRW 

Zlewnia: WISŁOK (226) 

4. Wisłok PL01S1601_1926 
Wisłok – 
Rudawka 
Rymanowska 

178,6 krośnieński - 
Rymanów 

PLRW20001222613 
Wisłok do zbiornika 
Besko 

12 SZM MDRWS, MORWS, MOEURWS  - 

5. Zbiornik 
Besko PL01S1601_1968 Zbiornik Besko  krośnieński - 

Rymanów 
PLRW20000226159 
Zbiornik Besko 0 SZM MDZW, MOZW, MOEUZW, 

MOPIZW MOPIZW 

6. Morwawa PL01S1601_1929 Morwawa - 
Iskrzynia 1,0 krośnieński - 

Korczyna 
PLRW20001222629 
Morwawa 12 SZM  MORW, MOEURW - 

7. Ślączka PL01S1601_1931 Ślączka - Krosno 
Kopalnia 0,3 Krosno - 

m. Krosno 
PLRW2000122263149 
Ślączka 12 NAT MORW, MOEURW, MONARW MORW, MOEURW, 

MONARW 

8. Iwoniczanka PL01S1601_2219 Iwoniczanka - 
Iwonicz-Zdrój 11,9 krośnieński - 

Iwonicz- Zdrój 
PLRW200012226329 
Lubatówka 12 SZM MOPIRWS MOPIRWS 

9. Lubatówka PL01S1601_1930 Lubatówka - 
Krosno 0,8 Krosno -  

m. Krosno 
PLRW200012226329 
Lubatówka 12 SZM MORWS, MOEURWS, 

MORYRWS 
MORWS, MOEURWS, 
MORYRWS 

10. Marcinek PL01S1601_1932 Marcinek - 
Sporne 2,5 krośnieński - 

Korczyna 
PLRW200012226332 
Marcinek 12 NAT MORW, MOEURW, MONARW MORW, MOEURW, 

MONARW 

11. Wisłok PL01S1601_3309 Wisłok Odrzykoń 131,2 krośnieński - 
Wojaszówka 

PLRW2000142263337 
Wisłok od Zb. Besko 
do Czarnego Potoku 

14 SZM MORW, MOEURW - 

Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005) 
Kody programów 
badawczych:

MDRW/MDZW 
MORW/MORWS 
MOZW 
MOEURW MOEURWS 
MOEUZW 
MORYRW/MORYRWS 
MOPIRW/MOPIRWS 
MOPIZW 
MONARW/MONARWS 

  -  monitoring diagnostyczny(cieki naturalne/zbiorniki zaporowe); 
 -  monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych (cieki naturalne/cieki silnie zmienione); 
 -  monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych (zbiorniki zaporowe); 
 -  monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych - ocena stopnia eutrofizacji ze źródeł komunalnych (cieki naturalne/cieki silnie zmienione); 
 -  monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na zbiornikach zaporowych - ocena stopnia eutrofizacji ze źródeł komunalnych; 
 -  monitoring operacyjny celowy na wodach wyznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych (cieki naturalne/cieki silnie zmienione); 
 -  monitoring operacyjny celowy na wodach wykorzystywanych do ujmowania wody do zaopatrzenia ludności w wodę pitną (cieki naturalne/cieki silnie zmienione); 
 -  monitoring operacyjny celowy na zbiornikach zaporowych wykorzystywanych do ujmowania wody do zaopatrzenia ludności w wodę pitną; 
 -  monitoring operacyjny celowy na obszarach chronionych zależnych od wód, w tym na terenach ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000 (cieki naturalne/cieki silnie zmienione). 
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W 2010 r. wykonano badania jakości wód rzecznych w 8 punktach pomiarowo-
kontrolnych, w tym:   
• w 5 punktach operacyjnych zrealizowany został program monitoringu 

operacyjnego na wodach zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu do 2015 r., 
• w 2 punktach celowych zrealizowany został program monitoringu operacyjnego 

celowego - badania jakości wód pod kątem wykorzystania ich do zaopatrzenia 
ludności w  wodę przeznaczoną do spożycia,  

• w 2 punktach celowych zrealizowany został program monitoringu operacyjnego 
celowego - badania wód pod kątem oceny ich przydatności do bytowania ryb 
w warunkach naturalnych, 

Zbiornik zaporowy Besko na rzece Wisłok monitorowany był w celu oceny 
spełniania wymagań określonych dla wód ujmowanych do zaopatrzenia w wodę pitną. 

Ocena jakości wód powierzchniowych obejmuje analizę zmienności 
wskaźników biologicznych fizykochemicznych oraz w wybranych punktach 
wskaźników mikrobiologicznych, w zależności od ustalonego dla danego punktu 
pomiarowo-kontrolnego programu badawczego.  

3.1. Ocena stanu wód powierzchniowych wg Ramowej Dyrektywy 
       Wodnej 

Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały 
zaliczone do zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu do 2015 r. oraz śledzenie 
zmian stanu wód, wynikających z podjętych programów działań naprawczych.  
W punktach operacyjnych monitoringu operacyjnego prowadzone są badania  
w obligatoryjnym zakresie wskaźników, obejmującym wybrane elementy biologiczne 
najbardziej wrażliwe na presję, której badana jednolita część wód jest poddana oraz 
podstawowe wskaźniki fizykochemiczne charakteryzujące: stan fizyczny, warunki 
tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne 
oraz, jeśli istnieje taka potrzeba, substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska 
wodnego.  

Na podstawie badań klasyfikuje się stan ekologiczny części wód 
powierzchniowych przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości: 

I klasa - stan bardzo dobry IV klasa - stan słaby  
II klasa - stan dobry V klasa - stan zły 
III klasa - stan umiarkowany 

Dla wód silnie zmienionych i sztucznych określa się potencjał ekologiczny.  
Stan chemiczny (klasyfikowany jako „dobry” lub „poniżej dobrego”) określany 

jest na podstawie wskaźników chemicznych, charakteryzujących występowanie  
w wodach substancji priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, 
wymienionych w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych [24]. W ramach monitoringu operacyjnego oznaczane są tylko te 
wskaźniki chemiczne z grupy substancji niebezpiecznych, których źródła występują  
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w badanej zlewni i które stanowią lub mogą stanowić zagrożenie dla środowiska 
wodnego.  

W odróżnieniu od stosowanej w latach poprzednich metodyki oceny jakości 
wód powierzchniowych, wskaźniki mikrobiologiczne, które najczęściej decydowały  
o niekorzystnym wyniku oceny stanu wód, obecnie nie podlegają klasyfikacji. 

Oceny stanu wód powierzchniowych dokonuje się poprzez porównanie wyniku 
klasyfikacji stanu ekologicznego i stanu chemicznego. Stan wód wyznaczany jest 
przez gorszy z tych stanów. Metodyka oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego 
wód zawarta jest w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych [24]. 

W 2010 r. w ramach monitoringu operacyjnego na terenie powiatu 
krośnieńskiego dokonano oceny stanu wód Jasiołki oraz trzech dopływów Wisłoka: 
Ślączki, Lubatówki i Marcinka, wskazanych jako zagrożonych nieosiągnięciem do 
2015 r. dobrego stanu wód. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego  
i stanu chemicznego badanych cieków w punktach pomiarowo-kontrolnych 
przedstawione zostały w tab. 3.1.1. W tabeli zaprezentowane zostały również wyniki 
oceny stanu wód, uzyskane w cyklu badawczym 2007-2009 w następujących punktach 
pomiarowo-kontrolnych: Jasiołka - Szczepańcowa (powyżej ujęcia wody dla Krosna), 
Wisłok – Rudawka Rymanowska (powyżej zbiornika Besko), Wisłok – Bratkówka 
(poniżej Krosna), Morwawa – Iskrzynia, Iwoniczanka - Iwonicz-Zdrój (powyżej ujęcia 
wody dla Iwonicza-Zdroju) oraz dla zbiornika Besko. 

Jasiołka 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 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 z terenów zabudowanych 
i użytkowanych rolniczo. Jasiołka stanowi źródło zaopatrzenia ludności  
w wodę pitną. 

Wisłok jest największym lewobrzeżnym dopływem Sanu. Odcinek górski rzeki 
do km 172,8 zamknięty jest zaporą i zbiornikiem wodnym Besko. Ten fragment 
zlewni stanowią zalesione tereny górzyste o niewielkim zaludnieniu. Pozostały obszar 
zlewni Wisłoka w granicach powiatu to głównie tereny rolnicze, zabudowane,  
a w północnej części także leśne. Znaczący wpływ na jakość wód Wisłoka na obszarze 
powiatu krośnieńskiego mają ścieki z Krosna, Rymanowa i Iwonicza-Zdroju,  
z terenów wiejskich położonych w dolinie rzeki, większe i mniejsze dopływy takie, 
jak: Morwawa, Lubatówka, Ślączka, Marcinek oraz spływy powierzchniowe z terenów 
użytkowanych rolniczo. Do zlewni Wisłoka wprowadzane są również ścieki 
z wiejskich oczyszczalni ścieków położonych w miejscowościach sąsiednich 
powiatów: Besko, Zarszyn i Moszczaniec (powiat sanocki) oraz Haczów, Trześniów  
i Wzdów (powiat brzozowski). Rzeka podlega szczególnej ochronie w związku  
z ujmowaniem jej wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  
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Z zasobów zlewni Wisłoka korzystają m.innymi mieszkańcy Krosna, Rymanowa 
i Iwonicza-Zdroju. Źródłem wody pitnej dla Iwonicza-Zdroju jest także potok 
Iwoniczanka – dopływ rzeki Lubatówki. 

Klasyfikacja rzeki Jasiołki w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jasiołka - 
Stasianie (jednolita część wód Jasiołka do Panny) na podstawie elementów 
biologicznych i fizykochemicznych wykazała potencjał dobry (II klasa). Korzystny 
wynik klasyfikacji uzyskano również w punkcie Jasiołka – Szczepańcowa (jednolita 
część wód Jasiołka od Panny do Chlebianki), położonym powyżej ujęcia wody dla 
Krosna. W punkcie Jasiołka – Jedlicze (jednolita część wód Jasiołka od Panny do 
Chlebianki) stan ekologiczny wód sklasyfikowano jako umiarkowany. O wyniku 
klasyfikacji zadecydował element biologiczny - fitobentos. Bardzo korzystnie 
przedstawiała się klasyfikacja wskaźników fizykochemicznych oznaczonych  
w wodach Jasiołki w tym punkcie. Stężenia wszystkich badanych wskaźników 
fizykochemicznych nie przekroczyły wartości granicznych dla I klasy.  

Z uwagi na sklasyfikowanie w 2009 r. stanu chemicznego wód Jasiołki   
w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jasiołka – Jedlicze  jako „poniżej dobrego” ze 
względu na przekroczenie stężenia granicznego w zakresie wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA), monitoring tych substancji priorytetowych 
kontynuowany jest w cyklu 2010-2012. W 2010 r. stężenia WWA oznaczone  
w Jasiołce nie przekroczyły wartości granicznych dla stanu dobrego. 

 
Tab.3.1.1.  Klasyfikacja stanu wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód 
powierzchniowych  (źródło:[9]) 

Klasyfikacja grup wskaźników i elementów jakości  

Elementy fizykochemiczne 

Nazwa punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Rok 
ba-
dań 

Klasa 
elementów 
biologicz-

nych 

st
an

 fi
zy

cz
ny

 

w
ar

un
ki

   
tle

no
w

e 

za
so

le
ni

e 

za
kw

as
ze

ni
e 

su
bs

ta
nc

je
  

bi
og

en
ne

 Klasa 
elementów 
fizykoche-
micznych 

STAN/ 
POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 

STAN 
CHEMICZN

Y 

Zlewnia: WISŁOKA (218) 
Jasiołka - Stasianie 
km 52,8  2010 II I I I I I I POTENCJAŁ 

DOBRY nb 

Jasiołka -
Szczepańcowa 
km 28,5  

2009 II II II I I II II STAN DOBRY nb 

Jasiołka - Jedlicze 
km 17,6 2010 III I I I I I I STAN 

UMIARKOWANY DOBRY 

Zlewnia: WISŁOK (226) 
Wisłok - Rudawka 
Rymanowska 
km 178,6 

2009 III II II I II I II POTENCJAŁ 
UMIARKOWANY DOBRY 

Zbiornik Besko 2009 II II II I II I II POTENCJAŁ 
DOBRY DOBRY 

Wisłok - Bratkówka  
km 128,3 2009 III I II I I II II POTENCJAŁ 

UMIARKOWANY DOBRY 

Lubatówka - Krosno 
km 0,8 2010 III I I I I II II POTENCJAŁ 

UMIARKOWANY nb 

Iwoniczanka - 
Iwonicz-Zdrój 
km 11,9 

2009 III II II I I I II POTENCJAŁ 
UMIARKOWANY nb 

Ślączka - Krosno 
Kopalnia km 0,3 2010 IV I I I I I I STAN SŁABY nb 
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Klasyfikacja grup wskaźników i elementów jakości  

Elementy fizykochemiczne 

Nazwa punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Rok 
ba-
dań 

Klasa 
elementów 
biologicz-

nych 

st
an

 fi
zy

cz
ny

 

w
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un
ki

   
tle

no
w
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STAN/ STAN Klasa 
elementów 
fizykoche-
micznych 

POTENCJAŁ CHEMICZN
EKOLOGICZNY Y 

Marcinek - Sporne 
km 2,5 2010 III II I I I I II STAN 

UMIARKOWANY nb 

Morwawa - Iskrzynia 
km 1,0 2008 III I II I I PPD PPD POTENCJAŁ 

UMIARKOWANY nb 

Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005) 
Objaśnienia: 
nb -  nie badano 
PPD  - poniżej dobrego potencjału 

 
Stan ekologiczny rzeki Wisłok w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłok - 

Rudawka Rymanowska (jednolita część wód Wisłok do zbiornika Besko) określony 
został jako umiarkowany. Podobny wynik klasyfikacji (potencjał umiarkowany) 
uzyskano w punkcie Wisłok - Bratkówka, położonym poniżej Krosna. Należy 
zaznaczyć, że Wisłok na tym odcinku, tj. poniżej zrzutu ścieków z komunalnej 
oczyszczalni w Krośnie, w 2009 r. spełniał wymagania II klasy w przypadku 
wskaźników fizykochemicznych, w tym także związków azotu i fosforu. 

Spośród skontrolowanych dopływów Wisłoka najmniej korzystne wyniki 
klasyfikacji uzyskano dla Ślączki i Morwawy. W przypadku Ślączki o słabym stanie 
wód zdecydował element biologiczny, podczas gdy wskaźniki fizykochemiczne nie 
przekroczyły wartości dopuszczalnych dla I klasy. W Morwawie stwierdzono dla 
elementu biologicznego III klasę jakości oraz przekroczenie dopuszczalnych dla  
II klasy stężeń fosforu ogólnego.  

Morwawa jest lewobrzeżnym dopływem Wisłoka i prawie w całości  
(z wyjątkiem krótkiego odcinka w powiecie brzozowskim) przepływa przez obszar 
powiatu krośnieńskiego. Często odcinek rzeki od źródeł do miejscowości Wróblik 
Szlachecki nazywany jest Tabor. Zlewnia górnej Morwawy, do Rymanowa-Zdroju, 
posiada cechy zlewni górskiej ze znacznymi połaciami lasów, o niewielkim 
zaludnieniu. Z biegiem rzeki zmienia się zagospodarowanie doliny rzecznej, 
przeważają w niej użytki rolne (grunty orne i pastwiska) i brak jest lasów. Morwawa 
jest odbiornikiem ścieków głównie z terenu Rymanowa i Rymanowa-Zdroju. Na 
odcinku ujściowym przyjmuje ścieki z gminnej oczyszczalni w Haczowie (powiat 
brzozowski). O jakości wody w rzece decydują również spływy powierzchniowe  
z terenów zabudowanych i użytkowanych rolniczo. 

Analiza wieloletnich wyników badań monitoringowych ujściowego odcinka 
Morwawy wskazuje na wysoki poziom związków fosforu w wodzie. W latach 2004-
2007 fosforany osiągały wartości zaliczane do V klasy wg obowiązującej wówczas 
metodyki oceny jakości wód powierzchniowych. Badania wykonane w 2008 r. 
wykazały, że poziom fosforu ogólnego w rzece przekroczył normy ustalone dla stanu 
dobrego. Stan taki może świadczyć o niedostatecznie efektywnej pracy oczyszczalni 
ścieków funkcjonujących w zlewni Morwawy. Badania rzeki prowadzone w 2011 r. 
pozwolą na aktualną ocenę stopnia zanieczyszczenia rzeki substancjami biogennymi.    

 



STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM W 2010 R. 

 

 

13

Ocena stanu wód zbiornika zaporowego Besko na Wisłoku, wykonana  
w 2009 r., uwzględnia wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego, dokonanej  
w oparciu o elementy biologiczne (fitoplankton i fitobentos), wskaźniki 
fizykochemiczne i substancje szczególnie szkodliwe oraz klasyfikacji stanu 
chemicznego. Potencjał ekologiczny zbiornika Besko oceniony został jako dobry.  

3.2.  Ocena eutrofizacji wód powierzchniowych 

Ustawa Prawo wodne [18] definiuje eutrofizację jako wzbogacanie wody 
biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi 
przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego 
następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym 
oraz pogorszenie jakości tych wód. W warunkach normalnych jest bardzo powolnym 
procesem naturalnym, ponieważ ze zlewni i atmosfery stale do wód dopływają 
substancje odżywcze. Proces ten w wyniku działalności człowieka został gwałtownie 
przyspieszony.  

Dostawa substancji biogennych w postaci mineralnej lub organicznej, 
wywołujących antropogeniczną eutrofizację wód, może pochodzić z punktowych oraz 
obszarowych źródeł komunalnych i źródeł rolniczych, m.in. takich jak: ścieki 
komunalne z terenów miejskich i wiejskich, ścieki z przemysłu rolno-spożywczego, 
składowiska odpadów, zrzuty wód ze stawów rybnych, wody opadowe  
z zanieczyszczonych powierzchni skanalizowanych, spływy powierzchniowe  
i podziemne z terenów użytkowanych rolniczo. Źródłem azotu i fosforu mogą być 
także opady atmosferyczne. 

Proces eutrofizacji początkowo powoduje umiarkowany wzrost produkcji 
biologicznej, w tym wzrost produkcji ryb. W ostateczności wywołuje jednak wiele 
niepożądanych efektów, przede wszystkim masowy rozwój glonów fitoplanktonowych 
(tzw. „zakwity wody”), oraz deficyty tlenowe, powodujące m.in. znaczne pogorszenie 
warunków tarła i rozrodu ryb, a w konsekwencji zmiany składu w zespołach ryb. 

Eutrofizacja uznana została w Europie jako jedno z najpoważniejszych 
zagrożeń jakości wód powierzchniowych. Wymagania oceny eutrofizacji i wdrażania 
działań ochronnych zawarte są w trzech dyrektywach unijnych: 91/271/EWG 
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych [13], Dyrektywie Azotanowej 
91/676/EWG [14] i Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE [16]. 

Dopływ substancji biogennych ze źródeł punktowych i obszarowych, w tym ze 
źródeł komunalnych i rolniczych, które powodują eutrofizację wód, jest zagrożeniem 
osiągnięcia lub utrzymania dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 
Jednolite części wód znajdujące się pod wpływem zwiększonej dostawy biogenów  
niespełniające celów środowiskowych lub zagrożone takim ryzykiem, objęte są 
monitoringiem operacyjnym zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE. 

 
.  
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Tab. 3.2.1. Wyniki oceny eutrofizacji rzek w punktach pomiarowo-kontrolnych za lata 2008-2010 (źródło:[9]) 

Dane punktu pomiarowo-kontrolnego Ocena wskaźników jakości wód (eutrofizacja tak/nie) 

Lp. Kod punktu  
pomiarowo-
kontrolnego 

Kod  
jednolitej części  

wód powierzchniowych

Nazwa punktu 
pomiarowo-kontrolnego 
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Ocena 
eutrofizacji  
w punkcie 

pomiarowo-
kontrolnym 
(TAK/NIE) 

Ocena eutrofizacji  
w jednolitej  
części wód 

powierzchniowych 
(TAK/NIE) 

1.  PL01S1601_1893 PLRW200012218449 Jasiołka - Stasianie nie nie nie nie nie nie nie nie nie NIE NIE 
2.  PL01S1601_2221 Jasiołka - Szczepańcowa nie nie nie nie nie nie nie nie nie NIE 
3.  PL01S1601_1894 

PLRW2000142184599
Jasiołka - Jedlicze tak nie nie nie nie nie nie nie nie TAK 

TAK 

4.  PL01S1601_1926 PLRW20001222613 Wisłok - Rudawka Rymanowska nie nie nie nie nie nie nie nie nie NIE NIE 
5.  PL01S1601_1927 Wisłok - Besko tak nie nie nie nie nie nie nie nie TAK 
6.  PL01S1601_1928 

PLRW200014226499 
Wisłok - Bratkówka tak nie nie nie nie nie nie tak tak TAK 

TAK 

7.  PL01S1601_1929 PLRW20001222629 Morwawa - Iskrzynia tak nie nie nie nie nie nie tak tak TAK TAK 
8.  PL01S1601_2219 Iwoniczanka - Iwonicz-Zdrój tak nie nie nie nie nie nie nie nie TAK 
9.  PL01S1601_1930 

PLRW200012226329 
Lubatówka - Krosno tak nie nie nie nie nie nie nie nie TAK 

TAK 

10. PL01S1601_1931 PLRW2000122263149 Ślączka - Krosno Kopalnia tak nie nie nie nie nie nie nie nie TAK TAK 
11. PL01S1601_1932 PLRW200012226332 Marcinek - Sporne tak nie nie nie nie nie nie nie nie TAK TAK 

 

Tab. 3.2.2. Ocena eutrofizacji wód w zbiorniku zaporowym Besko w latach 2008-2010. (źródło:[9]) 

Dane o zbiorniku zaporowym Ocena wskaźników jakości wód  
(eutrofizacja /nie)  tak

Nazwa  
zbiornika 

Kod  
jednolitej części wód 
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Zlewnia: WISŁOK (226) 

Zbiornik Besko PLRW20000226159 Zbiornik Besko limniczny nie nie nie nie nie nie NIE 

Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005) 
Objaśnienia skrótów użytych w tabelach: 
BZT5 - pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie na tlen 
OWO - ogólny węgiel organiczny 
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Ocena stopnia eutrofizacji jednolitych części wód powierzchniowych  
w województwie podkarpackim została sporządzona w oparciu o wyniki badań wód  
w rzekach i zbiornikach zaporowych, wykonanych w latach 2008-2010. Podstawą 
oceny jest rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód 
powierzchniowych [24] oraz wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska.   

Przy ocenie eutrofizacji wód uwzględnione zostały wyniki uzyskane dla 
wybranych elementów biologicznych i wskaźników fizykochemicznych, 
charakteryzujących warunki biogenne i tlenowe oraz zanieczyszczenia organiczne. 
Jako wartość graniczną, powyżej której występuje eutrofizacja przyjęto stężenie 
wskaźnika właściwe dla dobrego stanu wód (II klasa).  

Celem oceny było stwierdzenie występowania zjawiska eutrofizacji  
w jednolitych częściach wód powierzchniowych, bez analizy i wskazania jej źródeł 
(komunalnych lub rolniczych). 

Analizie poddano wyniki badań uzyskane w 12 punktach pomiarowo-
kontrolnych położonych w 8 jednolitych częściach wód rzecznych na obszarze 
powiatu oraz na zbiorniku zaporowym Besko. Ocena eutrofizacji w jednolitych 
częściach wód wykonana została w układzie jednolitych części wód 
powierzchniowych opracowanych w KZGW i właściwych dla cyklu wodnego 2007-
2009.  

Wyniki oceny eutrofizacji w punktach pomiarowo-kontrolnych i jednolitych 
części wód rzecznych oraz zbiornika Besko przedstawione zostały odpowiednio  
w tab. 3.2.1 i tab. 3.2.2. 

Badania wykazały, że znaczna część wód powierzchniowych na terenie powiatu 
krośnieńskiego zagrożona jest eutrofizacją. Zjawisko to stwierdzono w 6 jednolitych 
częściach wód rzecznych. Najczęściej o wyniku oceny decydował element biologiczny 
– fitobentos. W rzece Wisłok (poniżej Krosna) oraz w Morwawie stwierdzono również 
przekroczenia wartości granicznych ustalonych dla związków fosforu.  

W wodach zbiornika zaporowego Besko na rzece Wisłok zjawisko eutrofizacji 
nie występowało.  

3.3.  Ocena przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę 
  przeznaczoną do spożycia   

Badania i ocena wód powierzchniowych przeprowadzone zostały w oparciu  
o rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia [20].  

Rozporządzenie ustala trzy kategorie jakości wód powierzchniowych,  
w zależności od wartości granicznych fizykochemicznych i mikrobiologicznych 
wskaźników jakości wody. Kryterium podziału stanowi stopień złożoności technologii 
uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej do spożycia.
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Kryterium podziału wód przedstawia się następująco: 
kategoria A1 woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji i dezynfekcji  

kategoria A2 woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególności  utleniania 
wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji 

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

W 2010 r. ocenie poddano jakość wód dwóch cieków:  
- Jasiołki, zasilającej ujęcie wody dla miasta Krosna w Szczepańcowej, 
- Iwoniczanki, dopływu Lubatówki, zasilającej ujęcie wody dla Iwonicza-Zdroju  

oraz zbiornika Besko na rzece Wisłok. 
 Według przyjętego kryterium oceny, wody Jasiołki nie spełniały wymagań ze 
względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne. Stężenia wskaźników 
fizykochemicznych i chemicznych, z wyjątkiem odczynu,  nie przekroczyły wartości 
granicznych ustalonych dla kategorii A1, charakteryzującej wody dobrej jakości, 
wymagające prostego uzdatniania fizycznego.  

Dla wód Iwoniczanki ustalona została kategoria A2, charakteryzująca wody 
dobrej jakości, wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego. 
Wartości wskaźników fizykochemicznych i chemicznych nie przekroczyły poziomu 
ustalonego dla kategorii A1. O wyniku klasyfikacji zadecydowały wskaźniki 
mikrobiologiczne.  

Wody dobrej jakości, zaliczone do kategorii A2, stwierdzono również                
w zbiorniku Besko. 

Wyniki oceny wód Jasiołki, Iwoniczanki oraz zbiornika Besko, przeznaczonych 
do zaopatrzenia ludności w wodę pitną i badanych w 2010 r., przedstawione zostały  
w  tab. 3.3.1.  

Tab.3.3.1.  Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia badanych w 2010 r. (źródło:[9]) 

Punkt 
pomiarowo-kontrolny 

Kategoria jakości: wskaźniki decydujące  
w grupie wskaźników Lp. 

nazwa km 

Kategoria 
jakości 

wód wskaźniki 
fizykochemiczne wskaźniki mikrobiologiczne 

1.  Jasiołka - 
Szczepańcowa 28,5 

poza 
kategorią 

(non) 
A2: odczyn 

non: liczba bakterii grupy 
coli, liczba bakterii grupy coli 
typu kałowego 

2.  Iwoniczanka - 
Iwonicz Zdrój 11,9 A2 A1

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

3.  Zbiornik Besko  A2 A2: barwa, ogólny 
węgiel organiczny 

A2: liczba bakterii grupy coli, 
liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego 
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3.4. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach 
        naturalnych  

W 2010 r. badaniami przydatności wód do bytowania ryb w warunkach 
naturalnych objęto wody Jasiołki w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jasiołka – 
Jedlicze oraz Lubatówki w punkcie pomiarowo-kontrolnym Lubatówka – Krosno.  

Rzeka Jasiołka  i Lubatówka ujęte były w obowiązującym w 2010 r. wykazie 
wód przeznaczonych do bytowania ryb łososiowatych, opracowanym dla regionu 
Górnej Wisły przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie [6]. 

Ocenę wód wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska, które 
określa wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 
środowiskiem życia ryb łososiowatych i karpiowatych, sposób prowadzenia badań 
oraz sposób oceny wód [21]. Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne 
istotne dla wód będących naturalnym środowiskiem życia ryb, tj.: temperaturę wody, 
zawiesinę ogólną, odczyn, tlen rozpuszczony, BZT5, azot amonowy, niejonowy 
amoniak, azotyny, fosfor ogólny, fenole, cynk ogólny, miedź rozpuszczoną oraz 
twardość ogólną. Badane wskaźniki  odniesiono do wartości granicznych ustalonych 
dla wód będących środowiskiem bytowania ryb łososiowatych.  

Na podstawie badań wykonanych w 2010 r. ustalono, że w Jasiołce  
i Lubatówce nie zostały dotrzymane ustalone przepisami normy jakości, wymagane 
dla prawidłowego rozwoju ryb łososiowatych. Wskaźnikami, które nie spełniały 
ustalonych wymagań były azotyny, natomiast w przypadku rzeki Lubatówki także 
fosfor ogólny. 

4. Jakość wód podziemnych  

Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska na poziomie krajowym. Przedmiotem monitoringu są 
jednolite części wód podziemnych (JCWPd), stanowiące określoną objętość wód 
podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw 
wodonośnych. Do wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych zobligowany 
jest z mocy ustawy  Prawo wodne [18] Państwowy Instytut Geologiczny. 

Monitoring wód podziemnych realizowany jest w zakresie stanu chemicznego 
oraz stanu ilościowego. Podstawą oceny stanu wód podziemnych jest rozporządzenie 
Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych 
[27].  

Obszar powiatu krośnieńskiego położony jest w jednolitej części wód 
podziemnych  nr 157 (region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich) 
i zajmuje 20,9 % jej powierzchni. Poziomy wodonośne związane są z utworami 
akumulacji rzecznej oraz utworami piaskowcowo-łupkowymi. Znaczną część JCWPd 
nr 157 pokrywają tereny prawnie chronione: Magurskiego Parku Narodowego, 
Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku 
Krajobrazowego, częściowo Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki.  
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 Na ryc. 4.1 przedstawiono lokalizację jednolitej części wód nr 157 na tle 
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych: 433 Dolina rzeki Wisłoka i 432 Dolina 
rzeki Wisłok. 

 
 
 
 

OBJAŚNIENIA: 

157   numer  jednolitej  
części wód podziemnych 

 
  granica jednolitej 
 wód podziemnych części

 
433   obszar i numer  

Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych 

 
 
 
 
 
 
 
 

1038  nr arkusza mapy 
w skali 1:50 000 

  

Ryc. 4.1. Lokalizacja  jednolitej części wód podziemnych Nr 157 (źródło:[5]) 
 

Na terenie powiatu krośnieńskiego nie został zlokalizowany żaden punkt 
obserwacyjny zmodyfikowanej krajowej sieci pomiarowej monitoringu wód 
podziemnych. Badania dla potrzeb oceny stanu JCWPd nr 157 zostały 
przeprowadzone w 3 punktach obserwacyjnych: Krosno, Kąty, Brzostek.  

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie dokonał pierwszej 
kompleksowej oceny stanu chemicznego i ilościowego jednolitych części wód 
podziemnych na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego i operacyjnego 
prowadzonego w 2007 r. W ocenie zostały także wykorzystane informacje  
z wcześniejszych pomiarów i badań.  Przeprowadzona ocena wykazała, że stan 
chemiczny i stan ilościowy jest dobry [1]. JCWPd nr 157 nie ma statusu zagrożenia 
nieosiągnięcia dobrego stanu.  

5. Gospodarka odpadami komunalnymi  

 Głównymi źródłami odpadów komunalnych na terenach gmin są gospodarstwa 
domowe, obiekty handlowo-usługowe, szkoły, przedszkola, obiekty turystyczne  
i targowiska. Informacje o gospodarowaniu odpadami zebrane zostały na podstawie 
ankietyzacji gmin powiatu krośnieńskiego.  
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Tab. 5.1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w latach 2009-2010 w gminach powiatu krośnieńskiego 
(źródło:[11]) 

Odpady komunalne wytworzone 
(Mg) w latach: Lp.       Gmina 

2009 2010 
gminy miejsko-wiejskie 

1. Dukla 2045,50 1845,0 
2. Iwonicz-Zdrój 1939,14 1897,61 
3. Jedlicze 906,05 909,85 
4.  Rymanów 2606,88 2629,80 

gminy wiejskie 
5. Chorkówka 952,89 999,71 
6. Jaśliska */ 214,05 
7. Korczyna 1251,35 960,41 
8. Krościenko Wyżne 920,61 1158,68 
9. Miejsce Piastowe 1644,86 1517,42 

10. Wojaszówka 923,28 776,18 
RAZEM 13190,56 12908,71 

*/ Gmina Jaśliska funkcjonuje od 01.01.2010 r.  
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Ryc. 5.1. Odpady komunalne wytworzone w powiecie krośnieńskim w latach 2003-2004 oraz 2009-2010 
(źródło:[11]) 

  
 
W 2010 r. ilość odpadów komunalnych zebranych na terenie powiatu 

krośnieńskiego wynosiła 12908,7 Mg. Najwięcej odpadów zostało wytworzonych  
w gminie Rymanów - 2629,8 Mg, a najmniej w gminie Jaśliska - 214,1 Mg.  

Analiza danych z lat 2003-2004 oraz 2009-2010 wskazuje, że ilość odpadów 
komunalnych wytworzonych w gminach powiatu krośnieńskiego zmieniała się  
w niewielkim zakresie (ryc. 5.1) . 

Wskaźnik ilości odpadów komunalnych (bez wyselekcjonowanych)  
z gospodarstw domowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2009 r. wyniósł 79,6 kg 
[7]. Na ryc. 5.2 zaprezentowano wartości wskaźników dla powiatu krośnieńskiego, 
miasta Krosna, podregionu krośnieńskiego i województwa podkarpackiego. 
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Ryc. 5.2. Wskaźnik ilości odpadów komunalnych z gospodarstwach domowych w powiecie 
krośnieńskim na tle danych dla miasta Krosno, podregionu krośnieńskiego i województwa 

podkarpackiego w 2009 r. (źródło:[7]) 
  

 

8,0%

7,4%

5,4%

3,8%
6,8%

21,1%

47,5%

szkło tw orzyw a sz

 

 

 

 

 

tu czne makulatura
odpady biodegradow alne azbest odpady w ielkogabarytow e
pozostałe  

Ryc. 5.3. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie krośnieńskim w 2010 
roku  (źródło:[11]) 

 
Zebrane w 2010 r. odpady komunalne z terenu gmin kierowane były głównie na 

składowisko komunalne w Dukli, a także na składowiska zlokalizowane  
w miejscowościach: Średnie Wielki (gmina Zagórz), Krosno i na składowisko  
w Kozodrzy (gmina Ostrów). 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku do zadań gminy należy 
m.in. zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów. Według informacji zebranych 
przez WIOŚ, wszystkie gminy w powiecie prowadzą segregację odpadów. W 2010 r. 
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w wyniku segregacji odzyskano 1303 Mg odpadów. W tej ilości 47,5 % stanowiło 
szkło,  21,1 %  tworzywa sztuczne,  8,0 % makulatura, 7,4 % odpady 
biodegradowalne, 3,8% odpady wielkogabarytowe i 5,4 % azbest. Pozostałe odpady, 
to: metale, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, 
przeterminowane lekarstwa. Powyższe dane ilustruje ryc. 5.3. 

Na terenie gmin prowadzona jest okresowa zbiórka odpadów niebezpiecznych  
i innych niż niebezpieczne, takich jak: przeterminowane leki, zużyte baterie, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, plastikowe zakrętki. Odpady te zbierane są do 
pojemników w wyznaczonych miejscach np. szkołach, przedszkolach, punktach 
usługowo-handlowych, budynkach urzędów gmin.  

6.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza  

Emisję zanieczyszczeń powietrza, rozumianą jako wprowadzanie do atmosfery 
substancji stałych, ciekłych lub gazowych, zwykle dzieli się ze względu na jej 
antropogeniczne źródła, czyli miejsca emitowania substancji zanieczyszczających,  
w następujący sposób: 
• emisja ze źródeł punktowych - emisja zorganizowana z procesów energetycznych  

i technologicznych, 
• emisja ze źródeł powierzchniowych - z terenów zabudowy mieszkaniowej 

ogrzewanych indywidualnie, z hałd, ze składowisk odpadów, z dużych odkrytych 
zbiorników, 

• emisja ze źródeł liniowych - m.in. emisja związana z ruchem kołowym, ze 
spalaniem paliw w silnikach samochodowych, emisja pyłu w wyniku ścierania 
nawierzchni ulic. 

Głównymi  źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza w powiecie krośnieńskim 
są procesy spalania paliw dla celów energetycznych i produkcyjnych, procesy 
technologiczne w zakładach przemysłowych oraz transport drogowy.  

Wśród przemysłowych źródeł zanieczyszczeń powietrza w powiecie dominują 
procesy wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja szkła i wyrobów 
szklanych oraz mebli. W efekcie tych procesów technologicznych do powietrza 
emitowane są przede wszystkim: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla,  
a także, w znacznie mniejszych ilościach, zanieczyszczenia specyficzne, m.in.: 
węglowodory alifatyczne, węglowodory aromatyczne, alkohole alifatyczne, ketony. 

W oparciu o dane za 2010 r. przekazywane do Wojewódzkiej Bazy Informacji  
o Korzystaniu ze Środowiska [12] przez podmioty korzystające ze środowiska, 
dokonano bilansu emisji zanieczyszczeń z 14 źródeł położonych w granicach powiatu 
krośnieńskiego. Dane dotyczą zanieczyszczeń wprowadzanych w sposób 
zorganizowany (emitory, wyrzutnie wentylacyjne).  

Szacuje się, że całkowita ilość zanieczyszczeń wyemitowanych do powietrza  
w 2010 r. wynosiła 286,88 Mg (bez dwutlenku węgla), w tym 30,17 Mg pyłów,  
244,04 Mg gazów oraz 12,67 Mg zanieczyszczeń specyficznych (tab. 6.1). Emisja 
dwutlenku węgla osiągnęła 54,52 tys. Mg.  
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Tab. 6.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza w powiecie krośnieńskim w 2010 r.  (źródło:[12]) 

Emisja zanieczyszczeń  [Mg/rok] 

Zanieczyszczenia gazowe (bez CO2) 

w tym: 
Rok 

Liczba 
podmiotów 
objętych 
bilansem 

emisji 

Zanieczyszczenia 
pyłowe ogółem 

SO2 NO2 CO 

CO2
Zanieczyszczenia 

specyficzne 

2010 14 30,17 244,04 129,15 79,03 35,86 54524,13 12,67 

  

W strukturze zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł punktowych przeważają 
zanieczyszczenia gazowe, które w 2010 r. stanowiły 85,1 % całkowitej ilości 
wyemitowanych zanieczyszczeń (bez dwutlenku węgla). Procentowy udział 
poszczególnych substancji w sumarycznej emisji zanieczyszczeń gazowych był 
następujący: 

• dwutlenek siarki  - 52,9 %, 
• dwutlenek azotu  - 32,4 %, 
• tlenek węgla  - 14,7 %. 

Zanieczyszczenia pyłowe stanowią 10,5 % wszystkich wyemitowanych do 
atmosfery zanieczyszczeń. Najmniejszy udział w całkowitej emisji do  atmosfery mają 
zanieczyszczenia specyficzne (4,4 %). 

Procentowy udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji 
przedstawiono na ryc. 6.1. 

O wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza decydują zakłady 
zlokalizowane na terenie miasta Jedlicze. Największym źródłem zanieczyszczeń 
gazowych jest Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. Z tego źródła pochodzi 99,9 % ogólnej 
emisji dwutlenku siarki, 98,2 % emisji dwutlenku azotu, 91,2 % tlenku węgla oraz 
99,2 % całkowitej emisji dwutlenku węgla.  
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Ryc. 6.1. Udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji (bez CO2 ) w powiecie 

krośnieńskim w 2010 r. (źródło:[12]) 
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 Zanieczyszczenia pyłowe emitowane są do powietrza przede wszystkim  
z następujących źródeł:  
- Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. ( 79,9 %),  
- BOG-MAR P.P.U.H. Nowotarski B. - Skolarczyk M. Sp. J. w Rymanowie (11,9 %), 
- POL-PANEL Sp. z o.o. w Rymanowie (7,7 %).  

Łączna wielkość emisji pyłów z tych zakładów wynosi 29,56 Mg, co stanowi  
98,1 % ogólnej emisji zanieczyszczeń pyłowych w powiecie.  

7. Jakość powietrza  

Celem pomiarów jakości powietrza, prowadzonych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, jest uzyskanie informacji o poziomach substancji  
w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów 
wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie skuteczności 
programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych na rzecz 
ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego. Priorytetowym obszarem dla 
monitoringu powietrza są miasta i aglomeracje miejskie.  

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska [19], stężenia 
zanieczyszczeń w powietrzu powinny zostać zredukowane przynajmniej do poziomu 
dopuszczalnego lub docelowego na całym terytorium kraju w określonym terminie  
i nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnej lub docelowej po tym terminie. 

W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie  
i dokonuje klasyfikacji stref. Dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnianych  
w ocenie rocznej jakości powietrza za 2010 r. obowiązuje nowy podział kraju na 
strefy. Województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią: 
miasto Rzeszów oraz pozostała część województwa jako strefa podkarpacka.  

Wyniki oceny poziomu substancji i klasyfikacji stref stanowią dla marszałka 
województwa podstawę do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz 
poprawy jakości powietrza w strefach, w których zostały przekroczone standardy 
imisyjne lub poziomy docelowe, w tym opracowywania naprawczych programów 
ochrony powietrza.  
Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów: 
- ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, 
- ustanowionych ze względu na ochronę roślin. 

Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [26], określono 
wartości dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu oraz po raz pierwszy 
pył PM2.5.  

Lista zanieczyszczeń, jakie należy uwzględnić w ocenie rocznej, dokonywanej 
pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: 
dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen, ozon, pył zawieszony  
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o średnicy ziaren poniżej 10 µm (PM10), pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej  
2,5 µm (PM2.5), ołów, kadm, nikiel, arsen, benzo(a)piren.  

Do zanieczyszczeń, które należy uwzględnić w ocenie rocznej dokonywanej 
pod kątem spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, zalicza się: 
dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon.

 
Zaliczenie strefy do określonej klasy w odniesieniu do danego zanieczyszczenia 

zależy od stężeń tego zanieczyszczenia występujących na obszarze strefy (zwykle  
w rejonach o najwyższym stopniu zanieczyszczenia daną substancją) i wiąże się  
z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza 
(w przypadku, gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej 
jakości (jeśli spełnia ona przyjęte standardy).  

Jeśli poziom stężeń zanieczyszczenia w strefie nie przekracza poziomu 
dopuszczalnego, to strefa zaliczona jest do klasy A. W przypadku, gdy dla 
zanieczyszczenia jest określony margines tolerancji i poziom stężeń jest wyższy od 
poziomu dopuszczalnego, lecz nie przekracza poziomu dopuszczalnego 
powiększonego o margines tolerancji, strefę zalicza się do klasy B. Jeśli dla 
zanieczyszczenia nie został określony margines tolerancji, a poziom stężeń kształtuje 
się powyżej poziomu dopuszczalnego, wówczas strefie przypisuje się klasę C [25].  

Zaliczenie strefy o dużym obszarze do klasy C oznacza, że jakość powietrza na 
terenie strefy nie spełniła określonych kryteriów także wówczas, gdy jakość ta jest 
generalnie dobra na obszarze całej strefy, z wyjątkiem wydzielonych terenów  
o ograniczonym zasięgu. Nie oznacza to konieczności prowadzenia intensywnych 
działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy, tylko potrzebę 
podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie 
(zwykle o ograniczonym zasięgu), w tym opracowanie Programu Ochrony Powietrza 
POP dla danego zanieczyszczenia i obszaru. 

Na podstawie klasyfikacji stref w poszczególnych województwach w Głównym 
Inspektoracie Ochrony Środowiska opracowywana jest ocena zbiorcza jakości 
powietrza, przekazywana do Komisji Europejskiej. 

Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim  
za lata 2002-2010 dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu  
Ochrony Środowiska w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl/ [10]. 

7.1. Wyniki oceny rocznej jakości powietrza w strefie podkarpackiej 
w 2010 r.  

Ocena jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego wykonana 
została na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringu powietrza działających 
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, nadzorowanych przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Analizie poddano wyniki pomiarów 
poziomów stężeń zanieczyszczeń z 15 stacji i stanowisk pomiarowych włączonych do 
wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza. Ich lokalizacja przedstawiona została na ryc. 
7.1.1. 

 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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Jednostkowe wyniki stężeń zanieczyszczeń ze stacji automatycznych  
i manualnych, zlokalizowanych na obszarze województwa podkarpackiego, 
udostępniane są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie:  
http://www.wios.rzeszow.pl/[10]. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Ryc.7.1.1. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych w województwie podkarpackim uwzględnionych  
w ocenie jakości powietrza za 2010 r. (źródło:[4]) 

 

Podstawę klasyfikacji strefy za rok 2010 stanowiły wartości kryterialne 
obowiązujące w ocenie jakości powietrza i określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu [26]:  
- w przypadku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM10 

i zawartości ołowiu w pyle PM10, kryteriami stosowanymi w ocenie dokonywanej 
pod kątem ochrony zdrowia, są poziomy dopuszczalne wymienionych substancji 
ustalone dla różnych okresów uśredniania (SO2 - 1 godz. i doba; NO2 - 1 godz.  
i rok; CO - 8 godz.; benzen i ołów - rok, pył PM10 – doba i rok). Dla SO2, NO2  
i pyłu PM10 dodatkowym kryterium jest częstość przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu dobowego w roku (dla SO2 i NO2 także poziomu ustalonego dla 1 godz.). 

 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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Na terenie uzdrowisk dla dwutlenku azotu, tlenku węgla i benzenu obowiązują 
ostrzejsze wartości dopuszczalne niż dla obszaru kraju; 

- w przypadku arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle PM10 kryteriami 
stosowanymi w ocenie dokonywanej pod kątem ochrony zdrowia, są poziomy 
docelowe (okres uśredniania stężeń - 1 rok). Dyrektywa 2004/107/WE w sprawie 
arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
w otaczającym powietrzu [15], zobowiązuje Państwa Członkowskie do podjęcia 
wszelkich niezbędnych środków, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych 
kosztów, w celu zapewnienia aby, począwszy od 31 grudnia 2012 r., stężenia 
arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w otaczającym powietrzu, nie przekraczały 
wartości docelowych; 

- w przypadku pyłu PM2.5 przy sporządzeniu oceny pod kątem ochrony zdrowia za 
rok 2010 posiłkowano się kryteriami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE [17], 
ponieważ wartości kryterialne określone dla stężeń PM2.5 nie zostały jeszcze 
przeniesione do prawa krajowego. Od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje poziom 
dopuszczalny dla PM2.5, z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2015 r. Dla pyłu 
PM2.5 określony jest margines tolerancji, którego wartość stanowi 20 % poziomu 
dopuszczalnego (w dniu 11 czerwca 2008 r.) i który ulega stopniowemu 
zmniejszaniu od dnia 1 stycznia następnego roku aż do osiągnięcia 0 % w dniu  
1 stycznia 2015 r.; 

- w przypadku ozonu ocena pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin opiera się 
na dwóch wartościach kryterialnych, którymi są: poziom docelowy oraz poziom 
celu długoterminowego. Zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE [17] termin osiągnięcia 
wartości docelowej określonej dla ozonu upłynął 1 stycznia 2010 r. Termin 
osiągnięcia poziomu celu długoterminowego upływa 1 stycznia 2020 r.; 

- w przypadku dwutlenku siarki i tlenków azotu (NOx) kryterium oceny pod kątem 
ochrony roślin stanowią poziomy dopuszczalne dla stężeń długookresowych tych 
zanieczyszczeń. 

Jakość powietrza w strefie podkarpackiej w 2010 r., obejmującej swym 
zasięgiem również powiat krośnieński, przedstawiała się następująco:  
1. Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań, tj.: dwutlenek siarki, 

dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen i ozon (w kryterium ochrony zdrowia) oraz 
dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i ozon (w kryterium ochrony roślin) osiągały 
niskie wartości stężeń. Średnie roczne stężenia podstawowych zanieczyszczeń 
gazowych na obszarach miejskich w strefie podkarpackiej kształtowały się 
następująco: 
• dwutlenek siarki - od 4,8 µg/m3 (Tarnobrzeg) do 12,1 µg/m3 (Jasło-Floriańska), 

tj. 24,0-60,6 % wartości dopuszczalnej, 
• dwutlenek azotu - od 8,7 µg/m3 (Nisko) do 29,8 µg/m3 (Jarosław), tj. 21,8- 

74,5 % wartości dopuszczalnej, 
• benzen - od 2,1 µg/m3 (Mielec) do 3,4 µg/m3 (Przemyśl), tj. 42-68 % wartości 

dopuszczalnej. 
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Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych substancji wartości 
kryterialnych w powietrzu zarówno ze względu na ochronę zdrowia, jak i ochronę 
roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie strefy podkarpackiej pod względem 
zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu kryteriów, do klasy A.  
W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu długookresowego. 
Działania wynikające z tej klasyfikacji, to: 
- dalszy monitoring powietrza oparty na pomiarach automatycznych i pomiarach 

wskaźnikowych,  
- utrzymanie jakości powietrza w zakresie omawianych zanieczyszczeń na tym 

samym lub lepszym poziomie, 
- podjęcie w ramach wojewódzkiego programu ochrony środowiska 

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych, 
mających na celu dotrzymanie celu długoterminowego ozonu od 2020 r.  

2. Badania powietrza atmosferycznego oraz analiza wyników pomiarów wykazały 
duże zanieczyszczenie pyłem zawieszonym PM10, mierzonym w kryterium 
ochrony zdrowia. W 2010 r. w strefie podkarpackiej na obszarach miejskich 
średnie roczne stężenia pyłu zawieszonego wynosiły od 38,2 µg/m3 (Nisko) do 
50,6 µg/m3 (Przemyśl), czyli zawierały się w przedziale 95,5-126,5 % normy 
średniorocznej. Obszar całego województwa (miasto Rzeszów i strefa 
podkarpacka), zostały zaliczone do klasy C. Działania wynikające z tej 
klasyfikacji, to: 
- obowiązek opracowania dla strefy podkarpackiej naprawczego Programu 

Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM10 uwzględniającego zidentyfikowane 
rejony przekroczeń, dla których działania naprawcze nie zostały wcześniej 
podjęte, 

- wdrażanie opracowanych powiatu jasielskiego naprawczych Programów 
Ochrony Powietrza w zakresie PM10, 

- monitorowanie w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia 
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 na obszarach objętych naprawczymi 
Programami Ochrony Powietrza, w aspekcie efektów przeprowadzanych 
inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza. 

3. Znaczne zanieczyszczenie powietrza stwierdzono w zakresie pyłu PM2.5.  
W ocenie rocznej strefa podkarpacka zaliczona została do klasy C. Działania 
wynikające z tej klasyfikacji, to:  
- obowiązek opracowania dla strefy podkarpackiej naprawczego Programu 

Ochrony Powietrza w zakresie pyłu PM2.5, uwzględniającego zidentyfikowane 
rejony przekroczeń, 

- monitorowanie w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia 
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5, szczególnie na obszarach 
przekroczeń. 

4. Dla metali w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) wartości odniesienia zostały 
dotrzymane na obszarze całego województwa. Działania wynikające z tej 
klasyfikacji, to: 
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- utrzymanie jakości powietrza w zakresie arsenu, kadmu, niklu i ołowiu na tym 
samym lub lepszym poziomie, 

- monitorowanie poziomów stężeń metali w pyle PM10 w ustalonych punktach 
pomiarowych. 

5. Średnioroczne stężenia benzo(a)pirenu  w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły 
wartość docelową we wszystkich punktach pomiarowych w województwie, co było 
podstawą dla zaliczenia zarówno strefy miasto Rzeszów, jak i strefy podkarpackiej 
do klasy C. Działania wynikające z tej klasyfikacji, to: 
- obowiązek opracowania dla miasta Rzeszów i strefy podkarpackiej 

naprawczych Programów Ochrony Powietrza w zakresie benzo(a)pirenu,  
- monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w Rzeszowie stopnia 

zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem na obszarach objętych 
naprawczymi Programami Ochrony Powietrza, w aspekcie efektów 
przeprowadzanych inwestycji na rzecz poprawy jakości powietrza. 

7.2. Wyniki badań poziomu benzenu na stanowisku Jedlicze- 
        Rejtana. 

Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy 
lotnych związków organicznych. Substancja ta mierzona jest metodą pasywną na 
stanowisku zlokalizowanym w miejscowości Jedlicze, przy ul. Rejtana. Pomiary 
prowadzone są od 2002 r. Stanowisko włączone jest do wojewódzkiej sieci 
monitoringu powietrza.  

Poziom zanieczyszczenia powietrza benzenem ze względu na ochronę zdrowia 
ocenia się w odniesieniu do średniorocznego poziomu dopuszczalnego, wynoszącego 
5 µg/m3. 
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Ryc. 7.2.1. Stężenia benzenu na stanowisku Jedlicze-Rejtana w 2010 r. (źródło:[4]) 
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Wyniki uzyskane w 2010 r. wskazują na dotrzymanie dopuszczalnego poziomu 
średniorocznego benzenu w powietrzu. Średnie roczne stężenie tej substancji wynosiło 
3,4 μg/m3, tj. 68 % normy średniorocznej. W strefie podkarpackiej średnie roczne 
stężenia benzenu kształtowały się od 2,1 µg/m3 do 3,4 µg/m3, co odpowiada 
przedziałowi 42-68 % wartości dopuszczalnej. 

Stężenia benzenu różnią się znacznie w sezonie letnim i zimowym (ryc. 7.2.1). 
Wartości odnotowane w miesiącach letnich były znacznie niższe niż w miesiącach 
zimowych. Zwiększone stężenia benzenu w powietrzu, stwierdzone w okresie 
chłodnym dowodzą, że znaczącym źródłem emisji tego związku do atmosfery jest 
energetyczne spalanie paliw, zarówno przez punktowe źródła branży ciepłowniczej, 
jak i sektor komunalno-bytowy. Źródłem emisji benzenu jest również komunikacja 
drogowa. 

W tab. 7.2.1 i na ryc. 7.2.2 przestawione zostały średnioroczne stężenia 
benzenu na stanowisku Jedlicze-Rejtana w latach 2005-2010 na tle maksymalnych  
i minimalnych wartości stężeń w strefie podkarpackiej.  Zauważyć można, że w roku 
2007 nastąpił spadek stężenia benzenu mierzonego na stanowisku Jedlicze-Rejtana.  
W latach 2008-2010 poziom benzenu w powietrzu atmosferycznym sukcesywnie 
wzrastał, jednak nie przekroczył poziomu dopuszczalnego.  
 
Tab. 7.2.1. Średnie roczne stężenia benzenu na stanowisku Jedlicze-Rejtana i w strefie podkarpackiej  
w latach 2005-2010 (źródło:[4]) 

 

Strefa podkarpacka Substancja Rok 
badań

Jedlicze
Rejtana wartość min wartość max 

2005 2,9 1,3 4,9 
2006 2,9 1,1 4,8 
2007 1,5 1,4 2,1 
2008 1,8 1,5 2,9 
2009 2,3 1,8 4,3 

Benzen 
(µg/m3) 

2010 3,4 2,1 3,4 
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Ryc. 7.2.2. Średnie roczne stężenia benzenu na stanowisku Jedlicze-Rejtana i w strefie podkarpackiej w latach 
2005-2010 (źródło:[4]) 
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8. Pola elektromagnetyczne  

Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z rodzajów zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego. Źródła naturalne promieniowania elektromagnetycznego, 
jakimi są: promieniowanie ziemskie i kosmiczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia 
lub życia człowieka. W wyniku rozwoju techniki powstały liczne źródła 
promieniowania związane bezpośrednio z działalnością człowieka, które mogą 
powodować wzrost natężenia promieniowania. Zaliczyć należy do nich: obiekty 
elektroenergetyczne (linie i stacje energetyczne, elektrownie, elektrociepłownie), 
obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe i telewizyjne) oraz urządzenia 
łączności osobistej (stacje bazowe telefonii komórkowej). Z punktu widzenia ochrony 
środowiska największe znaczenie mają urządzenia związane z przesyłem radiowym 
danych i głosu oraz linie energetyczne. 

Obowiązek badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 
wynika z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska [19]. WIOŚ w Rzeszowie 
prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze 
województwa podkarpackiego w ramach systemu Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Badania prowadzone są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku [23] . 

Przedmiotem badań monitoringowych jest poziom pola elektromagnetycznego, 
określony przez wartość składowej elektrycznej pola, w miejscach dostępnych dla 
ludności na wskazanych w rozporządzeniu trzech kategoriach obszarów: 
- w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców 

przekraczającej 50 tys.,  
- w pozostałych miastach,  
- na terenach wiejskich. 

Tab. 8.1.  Wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych na obszarze powiatu 
krośnieńskiego w latach 2008-2010 (źródło:[3,9]) 

Lp. 
Lokalizacja  

punktu 
pomiarowego 

Rok  
badań 

 Poziom pola 
elektromagnetycznego 

(wartość składowej 
elektrycznej pola Ep [V/m] 

Średni poziom pola 
elektromagnetycznego 

(średnia wartość składowej 
elektrycznej pola Ep [V/m] 

Dopuszczalna 
wartość 

składowej 
elektrycznej pola 

Ep [V/m] 

1. Miejsce Piastowe 2008 0,12+/-0,024 

2. Korczyna 2008 0,12+/-0,024 
0,12+/-0,024 

3. Iwonicz 2009 0,05+/-0,01 (<0,1 [V/m])1 0,05+/-0,01 (<0,1 [V/m])1

4. Miejsce Piastowe 2010 0,2+/-0,04(<0,4 [V/m])2 0,2+/-0,04(<0,4 [V/m])2

7,0 

1) Zgodnie ze świadectwem wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 04.02.2008 r., w latach 2008-2009. próg czułości  
    sondy pomiarowej  wynosił 0,1 [V/m] 
2) Zgodnie ze świadectwem wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 06.05.2009 r., próg czułości sondy pomiarowej wynosi  
    0,4 [V/m] 
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W latach 2008-2010 WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził na obszarze powiatu 
krośnieńskiego badania poziomów pól elektromagnetycznych w 4 punktach 
pomiarowych. Punkty zlokalizowane były na obszarach wiejskich, w gminach: 
Miejsce Piastowe, Korczyna i Iwonicz-Zdrój. Wyniki badań i ich ocena przedstawione 
zostały w tab. 8.1. 

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzona została na 
podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania 
tych poziomów [22]. Zgodnie z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom składowej 
elektrycznej pola elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do  
300 MHz wynosi 7 V/m. 

Analiza uzyskanych wyników badań wykazała, że w żadnym z punktów 
pomiarowych nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych. Pomiary wykonane na terenach wiejskich wskazują, że 
poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku były bardzo niskie.  

9. Działalność kontrolna 

W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się 201 zakładów 
zlokalizowanych na terenie powiatu krośnieńskiego.  

Głównymi  źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie powiatu 
krośnieńskiego są: 
1. Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. w Jedliczu 
2. RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu 
3. ORLEN OIL Sp. z o.o. w Jedliczu 
4. Zakłady Produkcyjno Remontowe Energetyki „Jedlicze” Sp. z o.o. w Jedliczu 
5. TIGER-CHROM Sp. z o.o. w Miejscu Piastowym 
6. Wytwórnia Mas Bitumicznych w miejscowości Pustyny 
7. BOG-MAR P.P.U.H. Nowotarski B. – Skolarczyk M. Sp. Jawna w Rymanowie 
8. POL-PANEL Sp. z o.o. w Rymanowie 
9. Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego SABINA Sp. z o.o. w Rymanowie  
10. NPL Sp. z o.o. w Mielcu – Oddział w Dukli 
11. Krośnieńska Fabryka Mebli KROFAM Sp. z o.o. w Krośnie – Zakład w Dukli 

 
W 2010 r. przeprowadzono ogółem 37 kontroli w 28 jednostkach 

organizacyjnych działających na terenie powiatu krośnieńskiego, natomiast  
w I półroczu 2011 r.  23 kontrole w 21  podmiotach.  

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że nie wszyscy przedsiębiorcy 
przestrzegali w pełni wymagań ochrony środowiska. Wystąpiły przypadki braku 
uregulowań formalno-prawnych w zakresie korzystania ze środowiska, nie 
wywiązywania się przedsiębiorców z obowiązku zgłaszania właściwemu organowi 
eksploatacji instalacji do magazynowania i przeładunku paliw płynnych, 
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przekazywania odpadów podmiotom nie posiadającym zezwoleń na prowadzenie 
gospodarowania odpadami, oraz nie przedkładania Marszałkowi Województwa 
Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze 
środowiska. 

Naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska stwierdzane podczas 
kontroli, skutkowały podejmowaniem w stosunku do winnych tych naruszeń działań 
mających na celu wyegzekwowanie przestrzegania przepisów poprzez nałożenie 
grzywny w drodze mandatu karnego i wydawanie zarządzeń pokontrolnych 
zobowiązujących przedsiębiorców do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.  

Stwierdzone w trakcie kontroli nieprawidłowości stanowiły podstawę do 
wydania 12 zarządzeń pokontrolnych w 2010 r. oraz 7 zarządzeń po kontrolach 
przeprowadzonych w I półroczu 2011 r. Obowiązki określone w zarządzeniach 
pokontrolnych zostały wykonane, o czym przedsiębiorcy pisemnie poinformowali 
WIOŚ w Rzeszowie - Delegatura w Jaśle.  

W 2010 r. kontrolą objęte zostały m.in.: Rafineria Nafty „JEDLICZE” S.A.  
w Jedliczu, RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu, AUTO-KRAM w Szczepańcowej 
a także Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu Zdroju. W I półroczu 2011 r. 
skontrolowane zostały m.in.: Rafineria Nafty „JEDLICZE” S.A. w Jedliczu,  
RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu, oraz AUTO-KRAM w Szczepańcowej, 
Gmina Dukla, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „UTIRES”  Sp. z o.o. w Leżachowie 
– Zakład Utylizacyjny we Wróbliku Szlacheckim oraz Zakład Produkcyjno-
Remontowy Energetyki JEDLICZE Sp. z o.o. w Jedliczu.  

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. w Jedliczu  prowadzi działalność głównie  
w zakresie wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, 
wytwarzania i dystrybucji energii elektrycznej, produkcji i dystrybucji ciepła, poboru, 
uzdatniania i rozprowadzania wody a także sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych 
i gazowych oraz produktów pochodnych i transportu rurowego. Ze wzglądu na 
maksymalne możliwości magazynowe produktów destylacji ropy naftowej zaliczana 
jest do grupy zakładów dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  
W Rafinerii eksploatowane są między innymi następujące instalacje:  
-  Instalacja Regeneracji Olejów przepracowanych, w skład której wchodzą 

Destylacja Olejów Przepracowanych i Hydrorafinacja Olejów Przepracowanych, 
-  Instalacja Destylacji Rurowo-Wieżowej (DRW) 
-  Instalacja Energetycznego Spalania Paliw 

Zadaniem Instalacji Regeneracji Olejów Przepracowanych jest odzysk olejów 
przepracowanych klasyfikowanych jako odpady niebezpieczne.  

Rafineria Nafty JEDLICZE S.A. posiada pozwolenie zintegrowane na 
prowadzenie instalacji regeneracji olejów przepracowanych, udzielone decyzją 
Wojewody Podkarpackiego znak: ŚR.IV-6618/2/28/03/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r. 
ze zmianami wprowadzonymi decyzjami Wojewody Podkarpackiego znak: ŚR.IV-
6618/2/05 z dnia 14 marca 2005 r., znak: ŚR.IV-6618-12/1/06 z dnia 2 czerwca 2006 
r. oraz decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: RŚ.VI.7660/39-3/08     
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z dnia 19 września 2008 r. Zgodnie z ww. pozwoleniem zintegrowanym zdolność 
przetwarzania instalacji wynosi 268 Mg/dobę olejów przepracowanych,  
tj. 80 000 Mg/rok.  

W trakcie kontroli przeprowadzonych w spółce w 2010 r. oraz w I półroczu 2011 
r. nie stwierdzono nieprawidłowości w kontrolowanym zakresie.  

Spółka wykonuje okresowe pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, jakości odprowadzanych ścieków oraz emisji hałasu. Pomiary prowadzone 
są zgodnie z warunkami zawartymi w posiadanych pozwoleniach. Analiza 
przesyłanych do WIOŚ wyników automonitoringowych pomiarów nie wykazała 
przekroczeń dopuszczalnych wielkości emisji.  

Kontrolowany podmiot na bieżąco wywiązuje się z obowiązków wynikających    
z przepisów prawa.  

RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu eksploatuje instalację, w której 
prowadzony jest proces unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne poprzez ich termiczne przekształcanie (D10), odzysk energetyczny (R1), 
odzysk olejów i odpadów opakowaniowych, wytwarzanie paliwa alternatywnego oraz 
komponentu do paliwa alternatywnego (R14 i R15). Spółka prowadzi również 
działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów.  

RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie 
instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne 
poprzez ich termiczne przekształcanie udzielone decyzją Wojewody Podkarpackiego 
znak: ŚR.IV-6618-23/1/06 z dnia 2 października 2006 r. ze zmianami wprowadzonymi 
decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego znak: RS.VI.7660/1-1/08 z dnia 
19 czerwca 2009 r., znak: RS.VI.RD.7660/27-3/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r., 
postanowieniem znak:RŚ.VI.7660/27/8/09 z dnia 5 stycznia 2010 r. oraz decyzją znak: 
RS.VI.RD.7660/10-1/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. i decyzją znak: RS-
VI.7222.10.3.2011.MD z dnia 26 maja 2011 r. 

Spalanie odpadów odbywa się w piecu obrotowym z regulowanym 
podciśnieniem, temperaturą i nadmiarem powietrza. Zainstalowana komora dopalająca 
likwiduje pozostałości szkodliwych związków w popiołach oraz odprowadzanych do 
atmosfery spalinach. Kocioł odzysknicowy redukuje temperaturę gazów odlotowych, 
jednocześnie wykorzystując ciepło do produkcji pary technologicznej. Redukcja emisji 
substancji zanieczyszczających do powietrza następuje poprzez III - stopniowy układ, 
składający się z: 
− cyklonu o sprawności odpylania minimum 60%, 
− bębna kondycjonującego wraz z komorą (kanałami) o sprawności minimum 80%, 
− baterii filtrów workowych o sprawności minimum 97%.  

Powstające w wyniku termicznego unieszkodliwiania odpady gromadzone są  
w betonowych boksach i zagospodarowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Spółka prowadzi ciągłe pomiary (rejestrowane z częstotliwością co 1 minuta) 
następujących parametrów procesu: data [dd:mm:rr], godzina [min.],stężenie CO 
[mg/Nm3], stężenie pyłu [mg/Nm3], zawartość tlenu w spalinach [%], temperatura  
w piecu [0C], temperatura w komorze dopalania gazów [0C], ilość gazów spalinowych 
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[m3/h], emisja CO [mg/h], emisja SO2 [mg/h], emisja pyłu [mg/h], emisja LZO [mg/h], 
zawartość wilgoci w spalinach [%], temperatura LZO [0C], ciśnienie LZO [kPa]. 

Raporty dobowe parametrów procesu, zgodnie z wymogami określonymi  
w ustawie Prawo ochrony środowiska, w ustawowych terminach (co pół roku), 
przekazywane są Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu 
Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, gdzie podlegają szczegółowej 
analizie. Na podstawie przekazanych wyników pomiarów nie stwierdzono dotychczas 
przekroczenia standardów emisyjnych. 

Ponadto, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo ochrony 
środowiska, Spółka prowadzi również okresowe pomiary emisji gazów i pyłów 
emitowanych do powietrza (co pół roku). Wyniki tych pomiarów przekazywane są 
Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska, w ustawowych terminach. Na podstawie analizy 
wyników nie stwierdzono dotychczas przekroczenia standardów emisyjnych. 

Na terenie powiatu krośnieńskiego działalność w zakresie demontażu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji prowadzą następujące podmioty: AUTO-KRAM Stanisław 
Głowacki – stacja demontażu w Szczepańcowej (oraz do dnia 14 lutego 2011 r.  
w Zręcinie), Firma Handlowo-Usługowa LO-STARK w Miejscu Piastowym, Firma 
Usługowo-Handlowa „TABOR” s.c. w Rymanowie, AUTO-KOMIS” Złomowanie 
Samochodów, Sprzedaż Części Używanych Mirosław Strojek w Miejscu Piastowym.  
Ww. podmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami przynajmniej raz w roku 
podlegają kontroli. W roku 2010, z przyczyn od organu niezależnych nie 
przeprowadzono kontroli w „AUTO-KOMIS”, Złomowanie Samochodów, Sprzedaż 
Części Używanych Mirosław Strojek w Miejscu Piastowym.  

W trakcie prowadzonych kontroli stwierdzono, że wymienione stacje demontażu 
pojazdów wyposażone są we wszystkie urządzenia określone w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu 
oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przedsiębiorcy,  
w większości, wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa.  
W jednym przypadku stwierdzono nieprawidłowości. W ramach działań 
pokontrolnych skierowano do przedsiębiorcy zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące 
do usunięcia naruszeń. O ustaleniach kontroli poinformowano również Marszałka 
Województwa Podkarpackiego. Przedsiębiorca poinformował WIOŚ w Rzeszowie – 
Delegatura w Jaśle o sposobie wykonania zarządzenia pokontrolnego.  

W I półroczu 2011 r. przeprowadzono kontrolę w Gminie Dukla w celu 
określenia stopnia realizacji obowiązku wynikającego z ustawy o odpadach, 
dotyczącego redukcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania.  

Polska, jako członek Unii Europejskiej, zobowiązała się do sukcesywnego 
ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania w latach 2010 – 2020. Jako rok bazowy, w stosunku do którego oceniane 
jest wykonanie obowiązku, przyjęto rok 1995. Pierwszym terminem, do którego 
powinno zostać ocenione wykonanie obowiązku, jest 31 grudnia 2010 r. Do tej daty 
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masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 
powinna zostać ograniczona do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów, 
wytworzonych w 1995 r.  

Przeprowadzona w Gminie Dukla kontrola wykazała, że w 2010 r. ilość 
odpadów biodegradowalnych skierowanych do składowania wynosiła 684,64 Mg, 
co w odniesieniu do ilości odpadów wytworzonych w roku bazowym stanowi 66,5 %.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Delegatura  
w Jaśle, załatwiając wnioski o podjęcie interwencji, na terenie powiatu krośnieńskiego 
przeprowadził w 2010 r. kontrole dwóch przedsiębiorców, natomiast w I półroczu 
2011 r. pięciu. Były to interwencje dotyczące odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód lub do ziemi i niewłaściwego gospodarowania odpadami. W trakcie 
jednej kontroli wykonano badania jakości gleby. Wyniki nie wykazały 
zanieczyszczenia gleby w badanym zakresie.  

Ustalenia kontroli interwencyjnych, przeprowadzonych w 2011 r. potwierdziły 
naruszanie wymagań ochrony środowiska. Stwierdzone nieprawidłowości stanowiły 
podstawę do wydania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska 4 zarządzeń pokontrolnych. 

W maju 2011 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
Delegatura w Jaśle otrzymał zgłoszenie o zanieczyszczeniu rzeki Morwawa (Tabor). 
Podjęto działania kontrolne, w ramach których dokonano oględzin rzeki na odcinku 
ok. 10 km, od wylotu kolektora z UTIRES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. 
Leżachów - Zakład Utylizacyjny we Wróbliku Szlacheckim do progu spiętrzającego  
w miejscowości Wróblik Szlachecki oraz od progu spiętrzającego do wylotu kolektora 
ścieków oczyszczonych Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno-Ściekowej  
w Haczowie. W rzece widoczne były fermentujące zastoiska z osadami, miejscami 
dno rzeki pokryte było osadami i glonami. W miejscu, gdzie występowały zastoiska, 
wyczuwalny był zapach charakterystyczny dla zachodzących procesów gnilnych. Na 
powierzchni wody widoczne były zanieczyszczenia organiczne i towarzysząca temu 
piana z częściami organicznymi. Dokonano poboru prób ścieków z wylotu kolektora 
UTIRES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o. Leżachów - Zakład Utylizacyjny 
we Wróbliku Szlacheckim i Zakładu ds. Obsługi Gospodarki Wodno – Ściekowej  
w Haczowie oraz wody z rzeki Morwawa (Tabor). Na podstawie wyników badań 
ścieków odprowadzanych z ww. zakładów stwierdzono naruszenie warunków 
określonych w posiadanych przez kontrolowane podmioty pozwoleniach 
wodnoprawnych. 

Wyniki badań jakości wód rzeki Morwawy (Tabor) w miejscowości Wróblik 
Szlachecki wykazały znaczne zanieczyszczenie środowiska wodnego, zwłaszcza na 
odcinku ok. 300 m poniżej wylotu kolektora ścieków z Zakładu Utylizacyjnego do 
progu spiętrzającego. Stwierdzono wysokie wartości wskaźników zanieczyszczeń 
organicznych (BZT5 i ChZT) oraz związków fosforu. Niekorzystne dla prawidłowego 
rozwoju organizmów wodnych były również warunki tlenowe oraz temperatura wody. 
Istotny wpływ na procesy chemiczne, biochemiczne i biologiczne w wodzie miał także 
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próg spiętrzający. W wyniku spiętrzenia zwiększyła się powierzchnia wody, głębokość 
oraz czas przepływu wody, a zmniejszeniu uległa prędkość przepływu wody. 

W związku z ww. ustaleniami Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie Delegatura w Jaśle przeprowadził kontrolę interwencyjną m.in.  
w UTIRES Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Sp. z o.o. Leżachów - Zakład 
Utylizacyjny we Wróbliku Szlacheckim. 

Kontrolowany podmiot posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie 
odprowadzania ścieków przemysłowych biologicznie rozkładanych, wód chłodniczych 
oraz wód opadowych i roztopowych. W związku ze stwierdzeniem w trakcie kontroli 
nieprawidłowości w zakresie gospodarki ściekowej do Prezesa Zarządu skierowano 
zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do ich usunięcia. Ponadto wystąpiono do 
Starosty Krośnieńskiego z wnioskiem o rozważenie możliwości przeprowadzenia 
przeglądu ustaleń posiadanego przez Spółkę pozwolenia wodnoprawnego. O wynikach 
kontroli poinformowano Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  
w Krakowie, wnioskując jednocześnie o przeprowadzenie kontroli gospodarowania 
wodami rzeki Morwawa (Tabor) przez podmioty, które prowadzą działalność  
w zakresie piętrzenia i poboru wody dla celów energetycznych.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle 
w ramach działań kontrolnych prowadzi ocenę przygotowania aglomeracji do 
wypełnienia obowiązków, wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej 
oczyszczania ścieków komunalnych. Szczegółowe zadania do realizacji zawarte 
zostały w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  

KPOŚK zawiera wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć 
polegających na wyposażeniu tych aglomeracji w systemy kanalizacyjne dla ścieków 
komunalnych i zapewnienia biologicznego oczyszczania ścieków przed 
wprowadzeniem do wód. W Aktualizacji KPOŚK znajdują się następujące 
aglomeracje z powiatu krośnieńskiego: Dukla, Rymanów oraz Krosno. Obszar 
aglomeracji Krosno obejmuje m.in. miejscowość Iwonicz-Zdrój.  

Gmina Iwonicz-Zdrój od 2008 r. realizuje wspólnie z Gminą Miejską Krosno 
przedsięwzięcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna –  
I etap”, w ramach którego realizowane jest zadanie inwestycyjne dotyczące rozdziału 
istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w Iwoniczu-Zdroju oraz budowa odcinka 
magistrali kanalizacji sanitarnej. Realizacja tego zadania umożliwi wyłączenie  
z eksploatacji oczyszczalni ścieków w Iwoniczu-Zdroju. Przepięcie ścieków  
z Iwonicza-Zdroju do magistrali w Iwoniczu i skierowanie ich do oczyszczalni 
ścieków w Krośnie, z równoczesnym wyłączeniem z eksploatacji oczyszczalni 
ścieków w Iwoniczu-Zdroju, ma zostać zrealizowane do 31 lipca 2011 r. 

Realizacja ww. przedsięwzięcia stanowiła podstawę do odroczenia do dnia  
31 lipca 2011r. terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie 
składu ścieków odprowadzanych do potoku Iwonickiego (Iwoniczanka) 
wymierzonych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju eksploatującemu 
oczyszczalnię, za lata 2007 – 2010. Termin odroczenia płatności administracyjnych 

 



STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM W 2010 R. 

 
37

kar pieniężnych jest spójny z terminem wstrzymania użytkowania mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków w Iwoniczu-Zdroju określonym w decyzji 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Realizacja zadań związanych z porządkowaniem gospodarki ściekowej na 
terenie gminy Iwonicz-Zdrój, Dukla i Rymanów zapewni wypełnienie przez 
aglomeracje obowiązków wynikających z zapisów Dyrektywy 91/271/EWG i poprawi 
stan wód powierzchniowych na terenie powiatu. 
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