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1. Wstęp 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie 

województwa podkarpackiego zadania ustawowe Inspekcji Ochrony Środowiska związane  

z badaniem stanu środowiska oraz z kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie 

środowiska. Podstawowym źródłem informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia 

poszczególnych komponentów środowiska jest system Państwowego monitoringu 

środowiska.  

Powiat krośnieński położony jest w południowej części województwa 

podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 926 km2, którą zamieszkuje 111,87 tys. osób [13]. 

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). Podstawowe informacje o jednostkach 

administracyjnych powiatu krośnieńskiego przedstawia tab.1.1.  

 
Tab.1.1. Podstawowe dane o gminach powiatu krośnieńskiego - stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (źródło:[13]) 

Ludność 

Gmina Powierzchnia  
w km2

ogółem na  
1 km2

Użytki rolne  
w %  

Lesistość  
w % 

Podmioty  
gospodarki 
narodowej  
w rejestrze  
REGON 

Gminy miejsko-wiejskie 
Dukla 

miasto 
wieś 

235 
5 

230 

14848 
2193 

12655 

63 
400 
55 

42,7 
35,6 
42,9 

50,5 
36,8 
50,9 

773 
224 
549 

Iwonicz-Zdrój 
miasto 
wieś 

460 
6 

40 

10940 
1890 
9050 

240 
321 
228 

69,8 
28,2 
75,9 

20,6 
52,1 
15,9 

735 
239 
496 

Jedlicze 
miasto 
wieś 

59 
11 
48 

15512 
5760 
9752 

265 
543 
203 

79,4 
64,7 
82,7 

8,8 
4,6 
9,7 

902 
441 
461 

Rymanów 
miasto 
wieś 

167 
12 
155 

15687 
3711 

11976 

94 
300 
78 

55,5 
88,3 
52,8 

36,4 
0,1 

39,3 

1130 
364 
766 

Gminy miejsko-wiejskie 
Chorkówka 77 13513 175 72,9 20,0 682 
Jaśliska 99 2104 21 31,0 64,6 90 
Korczyna 93 10996 118 59,2 35,4 757 
Krościenko Wyżne 16 5462 335 77,9 3,9 482 
Miejsce Piastowe 51 13594 265 85,3 6,9 900 
Wojaszówka 83 9218 111 69,2 24,3 561 
POWIAT 
KROŚNIEŃSKI 926 111874 121 57,0 35,7 7012 
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Mieszkańcy miast stanowią 12,1 % ludności powiatu. Średnia gęstość zaludnienia 

wynosi 121 osób na km2 i jest zróżnicowana w poszczególnych gminach. Na obszarach 

wiejskich najmniejsze zaludnienie (21 osób na km2) posiada gmina Jaśliska, największe – 

gmina Krościenko Wyżne (335 osób na km2). Na obszarach miejskich najmniejszą gęstość 

zaludnienia posiada miasto Rymanów (300 osób na km2), natomiast największą miasto 

Jedlicze (543 osoby na km2). 

Strukturę gospodarczą powiatu można określić jako rolniczo-rekreacyjną. Największy 

udział w pokryciu terenu mają użytki rolne (57,0 %). Przeważają grunty orne, które  

w gminach: Iwonicz-Zdrój i Jedlicze stanowią ponad 70% powierzchni użytków rolnych. 

Znaczna część powierzchni użytków rolnych użytkowana jest przez gospodarstwa 

indywidualne.  

Grunty leśne w powiecie krośnieńskim zajmują 35,7 % powierzchni. Do gmin  

o najwyższym wskaźniku lesistości w powiecie należą gminy: Jaśliska (64,6 %) i Dukla 

(50,5 %). Najmniej zalesione są gminy: Krościenko Wyżne (3,9 %) i Miejsce Piastowe  

(6,9 %).  

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. Znaczną 

część powierzchni powiatu 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).  

W granicach administracyjnych powiatu krośnieńskiego znajdują się obszary objęte 

ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 takie, jak [7]: 

- 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. 
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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 

Urzędu Statystycznego w Rzeszowie [13] na dzień 31 grudnia 2011 r. w powiecie było 

zarejestrowanych 7012 podmiotów gospodarczych. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowiły 

podmioty osób fizycznych – 96,0 %, pozostałe 4,0 % to sektor publiczny.  

Obszar 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. 

Podstawowe wskaźniki jakości środowiska takie, jak: estetyka krajobrazu, poziom 

zapylenia i zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi substancjami chemicznymi, klimat 

akustyczny, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, różnorodność biologiczna,  itp. 

kształtuje przede wszystkim działalność ludzka, w szczególności na terenach 

zurbanizowanych. Stopień antropopresji zależy głównie od sposobów użytkowania 

przestrzeni oraz natężenia procesów społeczno-gospodarczych.  

Do głównych źródeł presji na środowisko na obszarze powiatu krośnieńskiego należą:  

- gospodarka komunalna i gospodarstwa domowe, które są źródłem ścieków 

wymagających oczyszczania, odpadów i zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza  

(tzw. niska emisja); 

- transport samochodowy, który wpływa przede wszystkim na wzrost zanieczyszczenia 

powietrza produktami spalania paliw oraz powoduje pogorszenie klimatu akustycznego,  

- rolnictwo, które oddziałuje na duży obszar powiatu i może stanowić przyczynę  

niekorzystnych zjawisk, takich jak: zakwaszanie i chemizacja gleb, erozja 

powierzchniowa, eutrofizacja rzek, ograniczenie bioróżnorodności;  
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- sektor przemysłu i usług, w tym ciepłownictwo, które są źródłem zanieczyszczeń 

powietrza i wody;  

- urbanizacja i suburbanizacja, powodujące m.in. zmianę dotychczasowego charakteru 

wykorzystania przestrzeni, pogorszenie klimatu akustycznego, lokalne zaburzenia 

stosunków wodnych, a także fragmentację ekosystemów i spadek różnorodności 

biologicznej.  

Stan środowiska powiatu krośnieńskiego oraz skala i charakter problemów 

ekologicznych są zróżnicowane przestrzennie. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne 

cechują obszary położone w południowej i północno-wschodniej części powiatu,  

o niewielkim zaludnieniu i dużym zalesieniu, pozbawione źródeł emisji przemysłowych do 

środowiska. Obszarami o większym stopniu przekształcenia środowiska naturalnego są 

miasta: Jedlicze, Rymanów oraz Dukla.  

W 2012 r. na terenie powiatu krośnieńskiego prowadzone były w ramach 

Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) badania stanu środowiska w następujących 

podsystemach: 

- monitoring jakości wód powierzchniowych, 

- monitoring wód podziemnych, 

- monitoring jakości powietrza atmosferycznego, 

- monitoring jakości gleby i ziemi, 

- monitoring pól elektromagnetycznych. 

Wykonawcą pomiarów i badań w ramach monitoringu wód podziemnych jest 

Państwowy Instytut Geologiczny, natomiast monitoring jakości gleb i ziemi prowadzi Instytut 

Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. W pozostałych podsystemach wykonawcą 

badań jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

Zakres działalności kontrolnej, wykonywanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie na terenie powiatu krośnieńskiego obejmuje m.in. kontrole: 

− przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, 

− przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska, 

− eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko, 

− przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 

− przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej,  
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− w zakresie postępowania z substancjami zubożającymi warstwę ozonową oraz produktami, 

urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje, 

− wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie 

spełniania przez nie wymagań ochrony środowiska, 

− przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz  

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, 

− przestrzegania przepisów o bateriach i akumulatorach. 

Powyższe zadania realizowane są w ramach kontroli planowych oraz kontroli 

interwencyjnych. 

Upowszechnianie wyników badań monitoringowych wykonywanych na terenie 

województwa podkarpackiego odbywa się poprzez zamieszczanie ich w raportach, 

komunikatach i informacjach o stanie środowiska. Materiały dostępne są również na stronie 

internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie: 

http://www.wios.rzeszow.pl/. 

2. Gospodarka wodno-ściekowa 

Pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz odprowadzanie ścieków 

komunalnych i przemysłowych do wód powierzchniowych zalicza się do podstawowych 

czynników negatywnie wpływających na środowisko wodne. 

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę miejscowości na terenie powiatu 

krośnieńskiego są wody powierzchniowe - rzeka Jasiołka (zlewnia Wisłoki), zbiornik 

zaporowy Besko na rzece Wisłok oraz rzeka Wisłok (zlewnia Sanu). W powiecie funkcjonują  

trzy duże ujęcia i zakłady uzdatniania wody, administrowane przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie:  

- Zakład Uzdatniania Wody w Szczepańcowej, gmina Chorkówka, 

- Zakład Uzdatniania Wody w Sieniawie, gmina Rymanów, 

- Zakład Uzdatniania Wody w Iskrzyni, gmina Krościenko Wyżne. 

Łączna zdolność produkcyjna wymienionych powyżej zakładów uzdatniania wynosi 

58000 m3 wody na dobę. Woda dostarczana jest do celów pitnych i gospodarczych oraz na 

potrzeby przemysłowe do 8 gmin powiatu krośnieńskiego (Chorkówka, Iwonicz-Zdrój, 

Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Rymanów, Wojaszówka), miasta 

Krosna i 2 gmin powiatu sanockiego (Besko, Zarszyn) [9].   

 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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W powiecie krośnieńskim własne ujęcia wód posiadają gminy: Chorkówka (pobór 

wody - rzeka Jasiołka), Dukla (pobór wody – potok Chyrowski oraz 2 niewielkie dopływy 

Jasiołki), Iwonicz-Zdrój (pobór wody - Iwoniczanka), Jaśliska (pobór wody – potok Hyżny) 

oraz następujące podmioty gospodarcze: Rafineria Nafty Jedlicze S.A w Jedliczu (woda 

powierzchniowa), Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie-Zdroju (woda powierzchniowa 

i podziemna), Uzdrowisko Iwonicz S.A. w Iwoniczu-Zdroju (woda powierzchniowa  

i podziemna). Na obszarach wiejskich źródłem zaopatrzenia w wodę bardzo często są 

indywidualne studnie przydomowe.  

Na podstawie danych zgromadzonych w Wojewódzkiej Bazie Informacji  

o Korzystaniu ze Środowiska [18] szacuje się, że łączny pobór wody z tych ujęć w 2012 r. 

wynosił 1,21 mln m3, z czego 0,92 mln m3 (76,2 %) stanowiły wody powierzchniowe  

i 0,29 mln m3 (23,8 %) wody podziemne.  

Wg danych Urzędu Statystycznego w Rzeszowie [13] zużycie wody z wodociągów  

w powiecie krośnieńskim w 2011 r. w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na  

1 mieszkańca wyniosło 8,6 m3 (w województwie podkarpackim 22 m3 na 1 mieszkańca). 
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Rys. 2.1. Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w powiecie krośnieńskim na tle danych 

dla miasta Krosna, podregionu krośnieńskiego i województwa podkarpackiego w 2011 r. (źródło:[13]) 
 

W 2012 r. w powiecie krośnieńskim funkcjonowały 4 komunalne oczyszczalnie 

ścieków, zlokalizowane w miastach: Dukla, Iwonicz-Zdrój (funkcjonowała do 21 lutego  

2012 r.), Jedlicze, Rymanów oraz 5 oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich:  

w Wojaszówce, Ustrobnej, Zawadce Rymanowskiej, Mszanie i Szklarach. Ścieki  

z miejscowości w gminach: Chorkówka, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Korczyna, Krościenko 

Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka są odprowadzane do oczyszczalni komunalnej 
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w Krośnie (przepustowość 35410 m3/dobę). Głównymi odbiornikami ścieków z terenu 

powiatu krośnieńskiego jest rzeka Wisłok z dopływami oraz rzeka Jasiołka. 

W 2012 r. z oczyszczalni zlokalizowanych na obszarze powiatu krośnieńskiego 

odprowadzono do środowiska ogółem 2,15 mln m3 ścieków, z czego 55,6 % stanowiły ścieki 

komunalne i 44,4 % ścieki przemysłowe [18]. Siecią kanalizacji zakładowej odprowadzono 

do wód powierzchniowych 0,96 mln m3 ścieków, z czego 81,7 % stanowiły ścieki  

z oczyszczalni w Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu . 

Wg danych statystycznych [13] odsetek ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków 

na terenie powiatu krośnieńskiego zwiększył się z 60,6 % w 2006 r. do 65,1 % w 2011 r. 

[rys. 2.2] 
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Rys. 2.2. Ludność korzystająca z oczyszczalni w % ludności ogółem w powiecie krośnieńskim  
w latach 2006-2011 (źródło:[13]) 

3. Jakość wód powierzchniowych  

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych, realizowane w ramach systemu 

Państwowego monitoringu środowiska, wykonywane zostały na podstawie Programu 

monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2010-2012 [16], 

opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  

i zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE, ustanawiająca ramy 

wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie [20], nakłada na wszystkie 

kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód. Jednym  

z narzędzi służących do osiągnięcia celów środowiskowych jest monitoring wód.  
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Badania monitoringowe prowadzone są w wyznaczonych jednolitych częściach wód 

powierzchniowych (JCW). Jednolita część wód oznacza oddzielny i znaczący element, który 

można w sposób jednolity scharakteryzować i opisać. Jednolitą część wód może tworzyć 

jeden lub więcej cieków (rzek, potoków). W wyniku przeglądu zmian i warunków 

hydromorfologicznych wyróżniono jednolite części wód powierzchniowych naturalne, silnie 

zmienione i sztuczne.  

Silnie zmieniona część wód oznacza część wód powierzchniowych, której charakter 

został w znacznym stopniu zmieniony na skutek fizycznego oddziaływania człowieka. 

Sztuczna część wód oznacza część wód powierzchniowych powstałą na skutek działalności 

człowieka.  

Na obszarze powiatu krośnieńskiego wyznaczono ogółem 30 jednolitych części wód 

rzecznych, w tym 10 części wód w zlewni rzeki Wisłoka i 20 części wód w zlewni rzeki 

Wisłok. Wśród nich wyróżniono 20 naturalnych części wód, 9 silnie zmienionych części wód 

oraz jedną silnie zmienioną część wód będącą zbiornikiem zaporowym (zbiornik Besko). 

Dla jednolitych części wód powierzchniowych, położonych na obszarach chronionych 

wyznaczonych w celu ochrony wód użytkowanych przez ludzi oraz dla zachowania siedlisk  

i gatunków bezpośrednio zależnych od wody, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego 
stanu wód oraz, dodatkowo, spełnienie wymagań wynikających z przepisów, na podstawie 

których obszary te zostały utworzone. 

Spośród obszarów chronionych wyznaczonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki 

Wodnej [5], na terenie powiatu krośnieńskiego występują: 

- obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych (zasięg występowania obszarów wrażliwych na substancje biogenne 

pochodzenia komunalnego obejmuje obszar całego kraju), 

- jednolite części wód przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, 

- obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla którego utrzymanie lub poprawa stanu wód 

jest ważnym czynnikiem w jego ochronie. 

Ocena stanu wód powierzchniowych obejmuje analizę zmienności wskaźników 

biologicznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz wskaźników mikrobiologicznych,  

w zależności od ustalonego dla danego punktu pomiarowo-kontrolnego programu 

badawczego. 

W latach 2010-2012 badania wód powierzchniowych na terenie powiatu 

krośnieńskiego zostały wykonane w 12 jednolitych częściach wód powierzchniowych.   
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W 2013 r. WIOŚ wykonał zbiorczą ocenę stanu wód badanych w województwie 

podkarpackim za lata 2010-2012, podsumowującą wyniki prac zrealizowanych w ramach 

monitoringu wód powierzchniowych w 3-letnim cyklu badawczym. W związku ze zmianą 

wartości granicznych ustalonych dla poszczególnych klas jakości dla elementów 

biologicznych i zmianą sposobu oceny niektórych elementów jakości, Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska  polecił wykonanie weryfikacji ocen stanu wód za 2010 i 2011 r. oraz 

wykonanie oceny stanu wód za 2012 r. wg nowych zasad, określonych w wytycznych  

GIOŚ [4]. Jako nowy element wprowadzone zostało dziedziczenie oceny, czyli przeniesienie 

wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych  

i oceny stanu chemicznego z lat 2010-2011 na 2012 r. w przypadku, gdy jednolita część wód 

nie została objęta monitoringiem w 2012 r. oraz aktualizacja wykonanej oceny o wyniki 

monitoringu wód powierzchniowych uzyskane w 2012 r. 

3.1. Ocena stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego  
i stanu wód 

Monitoring diagnostyczny prowadzony jest w celu dokonania oceny 

długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Zakres 

monitoringu diagnostycznego jest szeroki i obejmuje: elementy biologiczne, elementy 

hydromorfologiczne, wskaźniki fizykochemiczne i chemiczne z grupy specyficznych 

zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych oraz substancje priorytetowe i inne 

niebezpieczne substancje chemiczne. 

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. Program monitoringu 

operacyjnego obejmuje badania w obligatoryjnym zakresie wskaźników, do których należą 

wybrane elementy biologiczne najbardziej wrażliwe na presję, której badana jednolita część 

wód jest poddana, elementy hydromorfologiczne oraz podstawowe wskaźniki 

fizykochemiczne. Oznaczane są także wybrane wskaźniki chemiczne z grupy substancji 

niebezpiecznych, których źródła występują w badanej zlewni i które mogą stanowić 

zagrożenie dla środowiska wodnego.  

Metodyka oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód zawarta jest  

w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011). 
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Klasyfikacja i ocena stanu jednolitej części wód dotyczy wszystkich cieków wchodzących  

w jej skład. 

 Stan ekologiczny wód klasyfikuje się przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości:  

I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan 

słaby, V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny 

potencjał, II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby 

potencjał i V klasa - zły potencjał ekologiczny. Dla potrzeb prezentacji wyników klasyfikacji 

dla wód o maksymalnym i dobrym potencjale ekologicznym przyjmuje się jedną kategorię - 

potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego. 

Klasyfikacja stanu chemicznego polega na określeniu stężeń substancji priorytetowych 

i innych substancji zanieczyszczających, stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego  

oraz porównaniu ich ze środowiskowymi normami jakości ustalonymi w rozporządzeniu 

(2011). Stan chemiczny klasyfikowany jest jako „dobry” lub „poniżej dobrego”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3.1.1. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego monitorowanych jednolitych 
części wód powierzchniowych na terenie powiatu krośnieńskiego (źródło: [5], [15], [19]) 
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Rys.3.1.2. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych monitorowanych części wód 
powierzchniowych na terenie powiatu krośnieńskiego (źródło: [5], [15], [19]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.3.1.3. Mapa rozkładu wyników klasyfikacji stanu monitorowanych jednolitych części wód 
powierzchniowych na terenie powiatu krośnieńskiego (źródło: [5], [15], [19]) 
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Tab. 3.1.1.  Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych na terenie powiatu krośnieńskiego,                    
monitorowanych w latach 2010-2012 (źródło:[19]) 

Nazwa i kod ocenianej 
jednolitej  części wód 

powierzchniowych 

Naturalna  
lub silnie 
zmieniona  

jcw  
(NAT/ SZM) 

Nazwa i kod punktu 
pomiarowo-kontrolnego 

Klasa 
elementów 

biolo-
gicznych 

Klasa  
elementów  

hydromorfolo-
gicznych 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznych 

STAN/ POTENCJAŁ 
EKOLOGICZNY 

Ocena spełniania 
wymagań 

dodatkowych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

STAN 
CHEMICZNY STAN 

Jasiołka do Panny 
PLRW200012218449 SZM Jasiołka - Stasianie 

PL01S1601_1893 II II I POTENCJAŁ DOBRY 
I POWYŻEJ DOBREGO TAK niebadany  

Jasiołka - Szczepańcowa 
PL01S1601_2221 Jasiołka od Panny do  

Chlebianki 
PLRW2000142184599 

NAT 
Jasiołka - Jedlicze 
PL01S1601_1894 

III I II STAN UMIARKOWANY NIE PSD1/ ZŁY 

Jasiołka od Chlebianki do ujścia 
PLRW200014218499  NAT Jasiołka - Jasło 

PL01S1601_1896 III I I STAN UMIARKOWANY NIE niebadany ZŁY 

Wisłok do zbiornika Besko 
PLRW20001222613 SZM 

Wisłok – Rudawka 
Rymanowska 
PL01S1601_1926 

II II II POTENCJAŁ DOBRY  
I POWYŻEJ DOBREGO TAK DOBRY DOBRY 

Zbiornik Besko 
PLRW20000226159 SZM Zbiornik Besko 

PL01S1601_1968 I I II POTENCJAŁ DOBRY  
I POWYŻEJ DOBREGO TAK DOBRY DOBRY 

Wisłok – Besko 
PL01S1601_1927 Wisłok od Zb. Besko do 

Czarnego Potoku 
PLRW2000142263337 

SZM 
Wisłok - Odrzykoń 
PL01S1601_3309 

II II II POTENCJAŁ DOBRY  
I POWYŻEJ DOBREGO TAK DOBRY DOBRY 

Wisłok od Czarnego Potoku do 
Stobnicy 
PLRW200014226399 

SZM Wisłok – Dobrzechów 
PL01S1601_1933 IV II II POTENCJAŁ SŁABY NIE DOBRY1/ ZŁY 

Morwawa  
PLRW20001222629  SZM Morwawa - Iskrzynia 

PL01S1601_1929 III II PONIŻEJ 
DOBREGO 

POTENCJAŁ 
UMIARKOWANY NIE niebadany ZŁY 

Ślączka  
PLRW2000122263149 NAT Ślączka - Krosno Kopalnia 

PL01S1601_1931 IV I I STAN SŁABY NIE niebadany ZŁY 

Iwoniczanka - Iwonicz-Zdrój 
PL01S1601_2219 Lubatówka  

PLRW200012226329 
 

SZM 
Lubatówka - Krosno 
PL01S1601_1930 

III II I POTENCJAŁ 
UMIARKOWANY NIE niebadany ZŁY 

Marcinek  
PLRW200012226332 NAT Marcinek - Sporne 

PL01S1601_1932 III I I STAN UMIARKOWANY NIE niebadany ZŁY 

Kopytko 
PLRW200012226389 NAT 

Kopytko – Wysoka 
Strzyżowska 
PL01S1601_3238 

III I I STAN UMIARKOWANY NIE niebadany ZŁY 

1/ Ocena na podstawie  wybranych wskaźników chemicznych 
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 Stan jednolitych części wód powierzchniowych jest wypadkową stanu/potencjału 

ekologicznego i chemicznego, a określa go gorszy ze stanów. Ocenę stanu jednolitych części 

wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego z elementów składowych oceny 

stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny osiągnął stan niższy niż dobry lub 

nie zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych. Stan wód 

oceniany jest wówczas jako zły. 

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych na terenie powiatu 

krośnieńskiego, uwzględniające zweryfikowane wyniki oceny za lata 2010-2011 zostały 

przedstawione w tab. 3.1.1 oraz na rys.3.1.1-3.1.3. 

W 2012 r. w ramach monitoringu diagnostycznego zostały wykonane badania wód 

zbiornika Besko. Dla elementów biologicznych i hydromorfologicznych ustalona została  

I klasa potencjału ekologicznego, natomiast elementy fizykochemiczne zostały zaliczone do  

II klasy. Potencjał ekologiczny zbiornika Besko określony został jako dobry i powyżej 

dobrego.  
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      W latach 2001 i 2006 nie prowadzono badań zbiornika Besko 

Rys. 3.1.4. Zmiany średnich rocznych stężeń wskaźnika BZT5, tlenu rozpuszczonego, azotu ogólnego i fosforu 
ogólnego w zbiorniku Besko w latach 2000-2012 (warstwa powierzchniowa) (źródło: [19]). 



STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM W 2012 R. 

 
16

Analiza średnich wartości wskaźników fizykochemicznych, oznaczonych w wodach 

zbiornika Besko w latach 2000-2012, wykazała niski poziom zanieczyszczeń organicznych 

charakteryzowanych wskaźnikiem BZT5, dobre natlenienie wód i niski poziom związków 

biogennych. Wartości stężeń wskaźnika BZT5, tlenu rozpuszczonego w wodzie, azotu 

ogólnego i fosforu ogólnego w kolejnych latach badań zmieniały się w bardzo niewielkim 

zakresie (rys. 3.1.4).  

Dla potrzeb oceny stanu chemicznego wód w zbiorniku Besko zostały wykonane 

badania substancji priorytetowych i innych. Oznaczono ponad 40 substancji, w tym: metale 

ciężkie (ołów, kadm, nikiel, rtęć), węglowodory aromatyczne, wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne (WWA), związki chloroorganiczne oraz azoto-  

i fosforoorganiczne. W rocznym zbiorze wyników badanych substancji na poziomie 

oznaczalnym występowały wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) oraz rtęć. 

Uzyskane wartości stężeń tych substancji były niskie i nie przekroczyły środowiskowych 

norm jakości. Zawartość w wodzie pozostałych substancji kształtowała się poniżej granicy 

oznaczalności stosowanych metod badawczych. Stan chemiczny wód zbiornika Besko został 

oceniony jako stał jako dobry. 

Z uwagi na sklasyfikowanie w 2009 r. stanu chemicznego wód rzeki Jasiołki  

w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jasiołka - Jedlicze jako „poniżej dobrego” ze względu na 

przekroczenie norm jakości w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

(WWA), badania tych substancji priorytetowych kontynuowane były w latach 2010-2012. 

Badania wykonane w 2012 r. wykazały, że oznaczone stężenia WWA przekroczyły 

środowiskowe normy jakości i stan chemiczny jednolitej części wód Jasiołka od Panny do 

Chlebianki został oceniony jako „zły” (tab.3.1.2). 

Tab. 3.1.2.  Wyniki badań wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w punkcie pomiarowo-
kontrolnym Jasiołka -Jedlicze w latach 2009-2012 (źródło:[19]). 

Benzo(a)piren (µg/l) Suma: benzo(b)fluoranten, 
benzo(k)fluoranten (µg/l) 

Suma: benzo(g,h,i)perylen, 
indeno(1,2,3-cd)piren (µg/l) Lata 

stężenie średnie stężenie 
maksymalne stężenie średnie stężenie średnie 

2009 0,0119 0,045 0,0144 0,0070 
2010 0,0018 0,0046 0,0026 0,0006 
2011 0,0041 0,0053 0,0054 0,0019 
2012 0,0043 0,0098 0,0057 0,0030 

Środowiskowe 
normy jakości (µg/l) 0,05 0,1 0,03 0,002 

 

 



STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE KROŚNIEŃSKIM W 2012 R. 

 
17

W 2012 r. stan jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych na 

obszarze powiatu krośnieńskiego, przy uwzględnieniu wyników badań z lat 2010-2011, 

przedstawiał się następująco: 

• potencjał ekologiczny w jednolitej części wód Jasiołka do Panny wód był dobry  

i powyżej dobrego, 

• stan wód w jednolitej części wód Jasiołka od Panny do Chlebianki był zły, przy 

umiarkowanym stanie ekologicznym i stanie chemicznym poniżej dobrego,  

• stan wód w jednolitej części wód Jasiołka od Chlebianki do ujścia był zły, przy 

umiarkowanym stanie ekologicznym,  

• stan wód w jednolitej części wód Wisłok do Zbiornika Besko był dobry, przy potencjale 

ekologicznym dobrym i powyżej dobrego oraz dobrym stanie chemicznym, 

• stan wód w jednolitej części wód Zbiornik Besko był dobry, przy potencjale 

ekologicznym dobrym i powyżej dobrego oraz dobrym stanie chemicznym, 

• stan wód w jednolitej części wód Wisłok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku był 

dobry, przy potencjale ekologicznym dobrym i powyżej dobrego oraz dobrym stanie 

chemicznym, 

• stan wód w jednolitej części wód Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy był zły, przy 

umiarkowanym potencjale ekologicznym oraz dobrym stanie chemicznym, 

• stan wód w jednolitej części wód Morwawa był zły, przy umiarkowanym potencjale 

ekologicznym, 

• stan wód w jednolitej części wód Ślączka był zły, przy słabym stanie ekologicznym, 

• stan wód w jednolitej części wód Lubatówka był zły, przy umiarkowanym potencjale 

ekologicznym, 

• stan wód w jednolitej części wód Marcinek był zły, przy umiarkowanym stanie 

ekologicznym, 

• stan wód w jednolitej części wód Kopytko był zły, przy umiarkowanym stanie 

ekologicznym. 

3.2.  Ocena stanu wód na obszarach chronionych 

 Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych, monitorowane na terenie powiatu 

krośnieńskiego w latach 2010-2012, położone są na obszarach chronionych, wymagających 

szczególnej ochrony w celu ochrony znajdujących się tam wód powierzchniowych oraz dla 

zachowania siedlisk i gatunków.  
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Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz podziemnych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (2011), klasyfikując stan ekologiczny (lub potencjał 

ekologiczny dla części wód silnie zmienionych) należy uwzględnić jednocześnie wymagania 

dodatkowe dla każdego z obszarów chronionych, jeśli są ustalone w odrębnych przepisach.  

W przypadku, gdy jednolita część występuje na kilku obszarach chronionych, przyjmuje się, 

że jest w dobrym lub bardzo dobrym stanie (lub potencjale ekologicznym), jeśli spełnione są 

jednocześnie wszystkie warunki określone dla tych obszarów chronionych.  

Omówienie wyników oceny spełniania dodatkowych wymagań przy klasyfikacji stanu 

(lub potencjału) ekologicznego dla każdego obszaru chronionego, w którym znajdują się 

monitorowane jednolite części wód, przedstawiono w dalszej części rozdziału. 

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód na obszarach 

chronionych na terenie powiatu krośnieńskiego przy uwzględnieniu wymagań dodatkowych 

ustalonych dla wszystkich obszarów chronionych, nie uległa zmianie. Wyniki klasyfikacji są 

przedstawione w tab.3.1.1.  

Ocena wód według kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 
zanieczyszczenie substancjami biogennymi - ocena eutrofizacji wód 

Eutrofizacja oznacza wzbogacenie wody składnikami odżywczymi, szczególnie 

związkami azotu i 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.  

Ocenę zagrożenia eutrofizacją jednolitych części wód przeprowadzono w oparciu  

o rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011) 

oraz wytyczne opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Ocena dotyczy 

występowania zjawiska eutrofizacji wód, bez identyfikacji jego pochodzenia.  

 Badania wykazały występowanie zjawiska eutrofizacji w następujących jednolitych 

częściach wód powierzchniowych: Jasiołka od Panny do Chlebianki, Jasiołka od Chlebianki 

do ujścia, Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy, Morwawa, Ślączka, Lubatówka, 

Marcinek, Kopytko. 
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Ocena przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia   

Badania i ocena wód powierzchniowych przeprowadzone zostały w oparciu  

o rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 

wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (2002).  

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 i przedstawia się następująco: 

kategoria A1 woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji  
i dezynfekcji  

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

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

 

W latach 2010-2012 na terenie powiatu krośnieńskiego ocenie poddano jakość wód  

w 4 jednolitych częściach wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia: 

• Jasiołka od Panny do Chlebianki - w punkcie pomiarowo-kontrolnym Jasiołka – 

Szczepańcowa,  

• Zbiornik Besko, 

• Wisłok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku - w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

Wisłok – Besko, 

• Lubatówka - w punkcie pomiarowo-kontrolnym Iwoniczanka – Iwonicz-Zdrój. 

Zweryfikowane wyniki oceny jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności 

w wodę pitną zostały przedstawione  w  tab. 3.2.1.  

Rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2011) 

stanowi, że jednolita część wód będąca obszarem chronionym ze względu na zaopatrzenie 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia spełnia wymagania dodatkowe, jeśli  odpowiada 

kategorii A1 lub A2 w zakresie wskaźników fizykochemicznych, a poziom zanieczyszczeń 

mikrobiologicznych nie przekracza kategorii A3.  
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Tab.3.2.1.  Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu jasielskiego w latach 2010-2012 (źródło:[19]). 

Nazwa i kod 
ocenianej jcw,  

nazwa i kod punktu 
pomiarowo-kontrolnego 

(ppk) 

Rok 
badań 

Kategoria     
wg 

wskaźników 
fizyko-

chemicznych

Kategoria     
wg 

wskaźników 
mikrobio-
logicznych  

Wskaźniki 
decydujące  

o kategorii gorszej 
niż A3 w grupie 

wskaźników 
mikrobiologicznych

Kategoria 
jakości 

wód 

Ocena spełnienia 
wymagań 

dodatkowych dla 
obszaru 

chronionego 
(TAK/NIE) 

2010 A2 Poza A3 
liczba bakterii grupy 
coli, liczba bakterii 
grupy coli typu 
kałowego 

Poza A3 NIE 

2011 A1 A3 - A3 TAK 

JCW Jasiołka od Panny  
do Chlebianki 
PLRW2000142184599 
 

Ppk Jasiołka - 
Szczepańcowa 
PL01S1601_2221 2012 A1 A3 - A3 TAK 

2010 A2 A2 - A2 TAK 

2011 A2 A2 - A2 TAK 

JCW Zbiornik Besko 
PLRW20000226159 
 

Ppk Zbiornik Besko 
PL01S1601_1968 2012 A2 A2 - A2 TAK 

2010 A2 A3 - A3 TAK 

2011 A2 A3 - A3 TAK 

JCW Wisłok od Zb. Besko 
do Czarnego Potoku 
PLRW2000142263337 
 

Ppk Wisłok – Besko 
PL01S1601_1927 2012 A2 A3 - A3 TAK 

2010 A1 A2 - A2 TAK 

2011 A1 A2 - A2 TAK 

JCW Lubatówka  
PLRW200012226329 
 

Ppk Iwoniczanka - 
Iwonicz-Zdrój 
PL01S1601_2219 2012 A1 A2 - A2 TAK 

 
Zgodnie z przyjętym kryterium oceny w 2012 r. dla wód zbiornika Besko oraz 

Iwoniczanki ustalona została kategoria A2 ze względu na wskaźniki mikrobiologiczne. 

Kategoria A2 oznacza wody wymagające typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego 

oraz dezynfekcji. Badane wody Jasiołki i rzeki Wisłok zakwalifikowane zostały do  kategorii 

A3. Są to wody wymagające wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego oraz 

dezynfekcji. O kategorii A3 zadecydowały wskaźniki mikrobiologiczne. W punkcie 

pomiarowo-kontrolnym Jasiołka - Szczepańcowa stężenia wskaźników fizykochemicznych  

i chemicznych były niższe od wartości granicznych ustalonych dla kategorii A1, 

charakteryzującej wody wymagające prostego uzdatniania fizycznego.  

W 2012 r. wszystkie monitorowane części wód spełniały wymagania ustalone dla 

obszaru chronionego. 

Ocena wód na obszarach chronionych przeznaczonych do ochrony 
siedlisk i gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód 
jest ważnym czynnikiem w ich ochronie oraz obszary ochrony 
gatunków ryb (wody do bytowania ryb)    

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 

(2011) jednolita część wód na obszarach ochrony siedlisk lub gatunków jest w dobrym lub 
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bardzo dobrym stanie ekologicznym, jeśli w wyniku klasyfikacji jej stanu ekologicznego 

nadano jej odpowiednio II lub I klasę wód. Dla tych obszarów chronionych nie ustalono 

dodatkowych norm i celów środowiskowych.  

W przypadku, gdy przedmiotem ochrony są gatunki ryb, wymagane jest spełnienie 

warunków określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać 

wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (2002).  

Zweryfikowane wyniki oceny przydatności wód do bytowania ryb w jednolitych 

częściach badanych w latach 2010-2012 na terenie powiatu krośnieńskiego oraz oceny 

spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego przedstawia 

tab.3.2.2. 

 
Tab.3.2.2. Ocena spełnienia wymagań dodatkowych na obszarach chronionych na terenie powiatu 
krośnieńskiego, gdzie ochronie podlegają gatunki ryb w latach 2010-2012 (źródło:[19]) 

Lp. Nazwa i kod ocenianej jednolitej części 
wód powierzchniowych 

Nazwa i kod punktu 
pomiarowo-kontrolnego 

Kod obszaru 
chronionego 

Ocena spełnienia wymagań 
dodatkowych dla obszaru 

chronionego - wymagania dla 
bytowania ryb (TAK/NIE) 

1. Jasiołka od Panny do Chlebianki 
PLRW2000142184599 

Jasiołka - Szczepańcowa 
PL01S1601_2221 PLH180014 TAK                      

[łososiowate] 

2. 
Wisłok od Zb. Besko do Czarnego 
Potoku 
PLRW2000142263337 

Wisłok – Besko 
PL01S1601_1927 PLH180030 TAK                      

[łososiowate] 

3. Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy 
PLRW200014226399 

Wisłok – Dobrzechów 
PL01S1601_1933 PLH180030 NIE 

4. Kopytko 
PLRW200012226389 

Kopytko – Wysoka 
Strzyżowska 
PL01S1601_3238 

PLH180027 TAK                      
[karpiowate] 

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 na mocy ustawy Prawo wodne (2001) 

Państwowy Instytut Geologiczny (PIG) w Warszawie. 

Powiat krośnieński położony jest w regionie karpackim. Największe znaczenie 

użytkowe ma tutaj czwartorzędowe piętro wodonośne. Woda ujmowana jest za pomocą studni 

kopanych oraz studni wierconych i stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców 

terenów wiejskich powiatu. Wody czwartorzędowe mają charakter porowy i związane są  

z utworami akumulacji rzecznej. Jest to poziom przypowierzchniowy, pozostający  
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w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią, reagujący wprost na istniejące warunki 

hydrologiczne.  

Wody zbiornika trzeciorzędowego i kredowego występują w osadach fliszowych -

piaskowcach, zlepieńcach, iłowcach. Są to wody typu szczelinowo-porowego. Zasilane są 

głównie poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych, a także infiltrację wód 

powierzchniowych. Utwory, w których znajdują się warstwy wodonośne, charakteryzują się 

dużą zmiennością warunków hydrogeologicznych na niewielkich przestrzeniach. Na obszarze 

powiatu krośnieńskiego wody podziemne nie tworzą ciągłego poziomu wodonośnego, mogą 

się przemieszczać do różnych ośrodków o odmiennych cechach [1], czego dowodem jest 

współwystępowanie wód zwykłych i mineralnych (obszar Iwonicza-Zdroju, Rymanowa). 

Obszar powiatu krośnieńskiego w całości położony jest w jednolitej części wód 

podziemnych Nr 157 (region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich)   

i zajmuje 20,9 % jej powierzchni. Znaczną część JCWPd Nr 157 pokrywają tereny prawnie 

chronione: Magurski Park Narodowy, Jaśliski Park Krajobrazowy, Czarnorzecko-Strzyżowski 

Park Krajobrazowy oraz częściowo Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. Na terenie powiatu 

zlokalizowane są dwa główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP): nr 432 „Dolina rzeki 

Wisłok” i nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka”, które przeznaczone są przede wszystkim do 

zabezpieczenia rezerw wody o wysokiej jakości [11].  

Jednolita część wód podziemnych Nr 157 nie posiada statusu zagrożenia 

nieosiągnięcia dobrego stanu wód. 

 Monitoring wód podziemnych realizowany jest w zakresie stanu chemicznego oraz 

ilościowego. Podstawą oceny stanu wód podziemnych jest rozporządzenie w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008).  

 Rozporządzenie wyróżnia pięć klas jakości wód podziemnych: klasa I – wody bardzo 

dobrej jakości, klasa II – wody dobrej jakości, klasa III – wody zadowalającej jakości, klasa 

IV – wody niezadowalającej jakości, klasa V – wody złej jakości oraz dwa stany chemiczne 

wód: stan dobry (klasy I, II i III) i stan słaby (klasy IV i V).  

Na terenie powiatu krośnieńskiego zlokalizowane są dwa punkty pomiarowe 

monitoringu wód podziemnych, w miejscowościach: Potok (gmina Jedlicze) i Jaśliska (gmina 

Jaśliska). W 2012 r. Państwowy Instytut Geologiczny wykonał w tych punktach badania  

i dokonał oceny jakości wody podziemnej w ramach monitoringu diagnostycznego. Badania 

wykazały dobry stan chemiczny wód (klasa III) [12].  
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5. Gospodarka odpadami komunalnymi  

 W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (2011), 

nakładające na gminę nowe zadania. Ustawa zmienia dotychczasowy model gospodarki 

odpadami komunalnymi i ustanawia nowe zasady finansowania, odbierania  

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie  

z zapisami znowelizowanej ustawy od 1 lipca 2013 r. właścicielami wytworzonych przez 

mieszkańców odpadów stały się gminy, które mają obowiązek zająć się ich wywozem oraz 

decydować w czym i jak je mają gromadzić mieszkańcy. Ustawa nakłada także na gminy 

obowiązek wprowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do dnia  

31 grudnia 2020 r. osiągnięcia: 

• poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % wagowo, 

• poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co 

najmniej 70 % wagowo. 

Ustawa wprowadziła od 2012 r. obowiązek składania rocznych sprawozdań przez 

wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie 

krośnieńskim, prezentowane w niniejszym rozdziale, zostały opracowane na podstawie 

sprawozdań przesłanych przez gminy do WIOŚ w Rzeszowie oraz do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego [6].  

Odpady komunalne zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o odpadach (2012) 

oznaczają odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpady niebezpieczne pochodzące 

od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Głównymi źródłami odpadów komunalnych na terenach gmin powiatu krośnieńskiego 

są gospodarstwa domowe, obiekty handlowo-usługowe, szkoły, przedszkola, obiekty 

turystyczne i targowiska.  
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W 2012 r. na terenie powiatu krośnieńskiego zebrano 13877,7 Mg odpadów 

komunalnych, w tym 11175,9 Mg odpadów niesegregowanych (zmieszanych), które 

stanowiły 80,5 % odpadów zebranych z terenu całego powiatu. W porównaniu do lat 

poprzednich ilość wytworzonych odpadów komunalnych kształtowała się na podobnym 

poziomie (rys. 5.1). 
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Rys. 5.1. Odpady komunalne wytworzone w powiecie krośnieńskim w latach 2003-2004 oraz 2009-2012  
(źródło:[6])  

 
 

Z terenów wiejskich zostało zebrane 82 % odpadów niesegregowanych 

(zmieszanych), natomiast 18 % pochodziło z obszarów miejskich. Odpady komunalne 

zebrane z terenów wiejskich w 62 % zostały poddane innym niż składowanie procesom 

przetwarzania, pozostała część (tj. 38 %) trafiła na składowiska odpadów. Odpady z terenów 

miejskich w 23 % zostały złożone na składowiskach odpadów, pozostałe 77 % odpadów 

poddane zostało  procesom przetwarzania innym niż składowanie [6]. 
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Rys. 5.2. Sposób zagospodarowania odpadów komunalne wytworzonych w powiecie krośnieńskim w 2012 r. 

(źródło:[6])  
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Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku (2011) do zadań 

gminy należy także zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów. W 2012 r. w powiecie 

krośnieńskim w wyniku segregacji odzyskano 2701,8 Mg (tj. 19,5 %) odpadów. W grupie 

wysegregowanych odpadów największą ilość odpadów stanowiły: szkło (37 %), inne odpady 

(w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż 

wymienione w kodzie odpadu 191211 (19,9 %), tworzywa sztuczne (16,9 %), zmieszane 

odpady opakowaniowe (7,4 %), odpady wielkogabarytowe (5,8 %). Pozostałe 13 % stanowiły 

głównie odpady zawierające azbest, inne odpady nie ulegające biodegradacji, zmieszane 

odpady budowlane, metale, zużyte opony, zużyte urządzenia sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. 

 Na terenie powiatu krośnieńskiego funkcjonuje składowisko odpadów komunalnych  

w Dukli oraz następujące instalacje wspomagające gospodarkę odpadami: 

• sortownia odpadów w Dukli, 

• spalarnia odpadów przemysłowych w Jedliczu, 

• instalacja do unieszkodliwiania odpadów medycznych w Jedliczu, 

• instalacja do unieszkodliwiania odpadów poubojowych w miejscowości Wróblik 

Szlachecki.  

6.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza  

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.  

W grupie przemysłowych punktowych źródeł zanieczyszczeń powietrza dominują 

procesy wytwarzania produktów rafinacji ropy naftowej, produkcja szkła i wyrobów 

szklanych oraz produkcja mebli. W efekcie tych procesów technologicznych do powietrza 

emitowane są przede wszystkim: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla oraz  

w znacznie mniejszych ilościach zanieczyszczenia specyficzne. 

Informacja o emisji zanieczyszczeń do powietrza w powiecie krośnieńskim 

opracowana została na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2012 r. [3], 

pochodzących z zakładów uznanych przez GUS jako szczególnie uciążliwe dla czystości 

powietrza. Największy udział w wielkości emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do 

powietrza w powiecie krośnieńskim ma Rafineria Nafty „Jedlicze” S.A. w Jedliczu. 
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Tab. 6.1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza w powiecie krośnieńskim w latach 2010-2012  (źródło:[3], [19] 

Emisja zanieczyszczeń  ze źródeł punktowych [Mg/rok] 
Zanieczyszczenia gazowe  

(bez CO2) 
w tym: 

Rok 

Liczba 
podmiotów 

objętych 
bilansem 

emisji 

Zanieczyszczenia 
pyłowe ogółem 

SO2 NO2 CO 

CO2

Zanieczyszczenia 
pozostałe 
(emisja 

niezorganizowana) 
[Mg/rok] 

20101/ 14 30,17 244,04 129,15 79,03 35,86 54524,13 12,67 

20111/ 16 33,36 282,58 136,34 96,51 49,72 52552,26 39,29 

20122/ 3 30 229 80 85 34 59708 30 

Objaśnienia: 
1/ Bilans emisji zanieczyszczeń do powietrza sporządzony na podstawie wykazów zawierających zbiorcze zestawienia  
    informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2012 r. 
2/ Bilans emisji zanieczyszczeń do powietrza sporządzony wg danych GUS za 2012 r. 

 

 Wg danych GUS w 2012 r. na terenie powiatu krośnieńskiego zostało wyemitowanych 

do atmosfery łącznie 259 Mg zanieczyszczeń (bez dwutlenku węgla), w tym 30 Mg 

zanieczyszczeń pyłowych oraz 229 Mg zanieczyszczeń gazowych. Emisja dwutlenku węgla 

wynosiła 59708 Mg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SO2
30,9%

CO
13,1%

pyły
11,6%

pozostałe
11,6%

NO2
32,8%

Rys. 6.1. Udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w łącznej emisji (bez CO2 )  
w powiecie krośnieńskim w 2012 r. (źródło:[3]) 

 

W strukturze zanieczyszczeń emitowanych do powietrza przeważają zanieczyszczenia 

gazowe, które stanowiły 88,4 % całkowitej ilości wyemitowanych zanieczyszczeń (bez 

dwutlenku węgla). Procentowy udział poszczególnych substancji gazowych w sumarycznej 

emisji zanieczyszczeń jest następujący: 

• dwutlenek siarki  - 30,9 %, 
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• dwutlenek azotu  - 32,8 %, 

• tlenek węgla - 13,1 %. 

Zanieczyszczenia pyłowe stanowią 11,6 % wszystkich wyemitowanych do atmosfery 

zanieczyszczeń. Ponad 66 % emisji pyłów pochodzi ze spalania paliw. Udział pozostałych 

zanieczyszczeń, głównie węglowodorów emitowanych w sposób niezorganizowany,  

w łącznej emisji do powietrza wynosił 11,6 %.  

Procentowy udział podstawowych zanieczyszczeń powietrza w sumarycznej emisji 

przedstawiono na rys. 6.1. 

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.  

 W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza WIOŚ sporządza roczne oceny 

jakości powietrza w województwie, które dla Zarządu Województwa Podkarpackiego są 

źródłem informacji na temat czystości powietrza w regionie na potrzeby zarządzania jakością 

powietrza, w tym opracowywania programów ochrony powietrza oraz monitorowania 

efektów wdrażania działań zawartych w tych programach.  

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 w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (2012) określono wartości dopuszczalne lub wartości 

docelowe stężeń w powietrzu.  

Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Zaliczenie strefy do określonej klasy 

(A, B, C) w odniesieniu do danego zanieczyszczenia zależy od najwyższych stężeń tego 

zanieczyszczenia występujących na obszarze strefy i wiąże się z określonymi wymaganiami 

w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione 
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odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeśli spełnia ona przyjęte 

standardy).  

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, ale wskazuje potrzebę podjęcia odpowiednich działań  

w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (zwykle o ograniczonym zasięgu), w tym 

opracowanie programu ochrony powietrza dla danego zanieczyszczenia i obszaru. 

Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim  

za lata 2002-2012 dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl/. 

Dla potrzeb rocznej oceny jakości powietrza województwo podkarpackie podzielone 

zostało na dwie strefy:  

- miasto Rzeszów jako strefa o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys., 

- pozostała część województwa jako strefa podkarpacka.  

Ocena jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego w 2012 r. została 

opracowana na podstawie wyników pomiarów uzyskanych na 12 stacjach i stanowiskach 

pomiarowych monitoringu powietrza, działających ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska i nadzorowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie [17]. Ich lokalizacja przedstawiona została na rys. 7.1. 

Na terenie powiatu krośnieńskiego brak jest stacji pomiarowych monitoringu 

powietrza. Najbliższa stacja pomiarowa dla obszaru miejskiego zlokalizowana jest w Krośnie, 

przy ulicy Kletówki. Na stanowisku pomiarowym Żydowskie, położonym w gminie Krempna 

(powiat jasielski), na terenie Magurskiego Parku Narodowego, prowadzone są pomiary 

dwutlenku siarki i dwutlenku azotu z poborem próbek metodą pasywną. Lokalizacja 

stanowiska odpowiada w pełni wymaganiom stawianym pomiarom prowadzonym z punktu 

widzenia ochrony roślin i jest reprezentatywna dla obszarów pozbawionych punktowych 

źródeł zanieczyszczeń powietrza, dla których stan atmosfery w znacznym stopniu kształtowany 

jest przez napływ powietrza z kierunków południowych i południowo-zachodnich. 

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/. 

 

 

http://www.wios.rzeszow.pl/
http://www.wios.rzeszow.pl/
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Rys. 7.1. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych w województwie podkarpackim  
uwzględnionych w ocenie jakości powietrza za 2012 r. (źródło:[17]) 

 

Podstawę klasyfikacji stref za 2012 stanowiły wartości kryterialne obowiązujące  

w ocenie jakości powietrza i określone w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (2012):  

• W przypadku dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu PM10,  

ołowiu w pyle PM10 oraz pyłu PM2.5 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, ołów i pył PM2,5 - 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.).  

• W przypadku arsenu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w pyle PM10 kryteriami stosowanymi 

w ocenie dokonywanej pod kątem ochrony zdrowia, są poziomy docelowe (okres 
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uśredniania stężeń - 1 rok). Dyrektywa 2004/107/WE w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, 

niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 

powietrzu[13], 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 ozonu ocena pod kątem ochrony zdrowia i ochrony roślin opiera się na 

dwóch wartościach kryterialnych, którymi są: poziom docelowy oraz poziom celu 

długoterminowego. Termin osiągnięcia wartości docelowej określonej dla ozonu w celu 

ochrony zdrowia ludzi 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. 

Wnioski z oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim za 2012 r. są następujące: 

1. Zanieczyszczenia gazowe objęte programem badań na terenie województwa,  

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. Nie stwierdzono przekroczeń obowiązujących dla tych 

substancji wartości kryterialnych w powietrzu, zarówno ze względu na ochronę zdrowia, 

jak i ochronę roślin. Pozwoliło to na zakwalifikowanie wszystkich stref z terenu 

województwa pod względem zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami, dla obu 

kryteriów, do klasy A. W przypadku ozonu nie został dotrzymany poziom celu 

długookresowego.  

Średnie roczne stężenia podstawowych zanieczyszczeń gazowych na obszarach miejskich  

w strefie podkarpackiej kształtowały się następująco: 

• dwutlenek azotu – 15,8 µg/m3 (Jasło), tj. 39,5 % wartości dopuszczalnej, 

• benzen - od 1,8 µg/m3 (Tarnobrzeg) do 2,5 µg/m3 (Przemyśl), tj. 36-50 % wartości 

dopuszczalnej.  

W przypadku dwutlenku siarki nie odnotowano przekroczeń ustalonej wg kryterium 

zdrowia normy 1-godzinnej. Na poszczególnych stacjach pomiarowych w strefie 

podkarpackiej najwyższe stężenia jednogodzinne SO2 wyniosły: Nisko – 141,5 μg/m3 

(40,4% normy), Przemyśl – 103 μg/m3 (29,6 % normy),  Jasło – 88,1 μg/m3 (25,2% 
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normy). Maksymalne stężenia średniodobowe dwutlenku siarki wyniosły:  

61,9 μg/m3 w Przemyślu (49,5 % normy) i 56,6 μg/m3 w Jaśle (45,3 % normy). 

Na stanowisku Żydowskie, średnie stężenie dwutlenku siarki stanowiło13,5 % poziomu 

dopuszczalnego ze względu na ochronę roślin, natomiast stężenie dwutlenku azotu 6,0 % 

poziomu dopuszczalnego. 

2. Badania powietrza atmosferycznego wykazują ponadnormatywne zanieczyszczenie 

powietrza pyłem zawieszonym PM10 mierzonym w kryterium ochrony zdrowia. Strefy 

miasto Rzeszów i podkarpacka zostały zaliczone do klasy C. Średnie roczne stężenia pyłu 

PM10 na obszarze strefy podkarpackiej wynosiły od 31,3 µg/m3 w Sanoku do 49,9 µg/m3 

w Przemyślu, czyli 78,3-124,8 % poziomu dopuszczalnego. Na wszystkich stacjach 

pomiarowych (z wyjątkiem stacji pomiarowej w Sanoku) liczba przekroczeń w roku 

dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego była większa niż dozwolone 35. Na stacji 

pomiarowej Krosno-Kletówki średnie roczne stężenie pyłu PM10 wynosiło 36,4 µg/m3, 

tj. 91 % poziomu dopuszczalnego. 

3. Znaczne zanieczyszczenie powietrza stwierdzono w zakresie pyłu PM2.5. Strefy miasto 

Rzeszów i podkarpacka zostały zaliczone do klasy C. Średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 

na obszarach miejskich w strefie podkarpackiej kształtowały się od 29,8 µg/m3 w Jaśle do 

39,3 µg/m3 w Przemyślu, co stanowi 119,2-157,2 % poziomu docelowego. Na stacji 

pomiarowej Krosno-Kletówki średnie roczne stężenie pyłu PM2,5 wynosiło 32,3 µg/m3, 

czyli 129,2 % wartości kryterialnej.  

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

dotrzymane na obszarze całego województwa.  

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

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

miasto Rzeszów i podkarpackiej do klasy C.  

Na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonana została praca  

pn. „Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015,2020 na podstawie modelowania  

z wykorzystaniem wskaźników emisyjnych” [2]. Wyniki tej pracy pozwalają na określenie 

stężeń średniorocznych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu PM10 i pyłu PM2.5 na 

obszarach pozamiejskich. Zestawienie powyższych informacji dla poszczególnych gmin 

powiatu krośnieńskiego przedstawia tab. 7.1.  

Analiza danych wskazuje, że na obszarach pozamiejskich powiatu krośnieńskiego 

średnie roczne stężenia podstawowych zanieczyszczeń powietrza kształtują się następująco: 

• dwutlenek siarki   17,5-39,0 % poziomu dopuszczalnego,   
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• dwutlenek azotu   11,3-33,7 % poziomu dopuszczalnego,   

• pył zawieszony PM10 33,5-68,7 % poziomu dopuszczalnego,   

• pył zawieszony PM2.5 46,0-78,0 % poziomu dopuszczalnego,   
 

Tab. 7.1. Zestawienie wartości stężeń substancji w powietrzu na terenach pozamiejskich w gminach powiatu 
krośnieńskiego (źródło:[2]) 

Dwutlenek siarki 1/ Dwutlenek azotu Pył zawieszony PM10 Pył zawieszony PM2.5 
Gmina Stężenie 

(µg/m3) 
% wartości 
dopuszcz. 

Stężenie 
(µg/m3) 

% wartości 
dopuszcz. 

Stężenie 
(µg/m3) 

% wartości 
dopuszcz. 

Stężenie 
(µg/m3) 

% wartości 
dopuszcz. 

Dukla 3,5 - 4,3 17,5 - 21,5 4,5 - 5,8 11,3 - 14,5 13,4 - 18,6 33,5 - 46,5 11,5 - 14,7 46,0 - 58,8 

Rymanów 3,7 - 4,1 18,5 - 20,5 4,7 - 5,5 11,8 - 13,8 15,2 - 17,7 38,0 - 44,3 12,6 - 14,1 50,4 - 56,4 

Iwonicz-Zdrój 4,1 - 4,7 20,5 - 23,5 5,5 - 7,9 13,7 - 19,7 17,7 - 20,9 44,2 - 52,2 14,1 - 16,0 56,4 - 64,0 

Jedlicze 5,2 - 7,8 26,0 - 39,0 7,2 - 13,5 18,0 - 33,7 21,1 - 27,5 52,7 - 68,7 16,3 - 19,5 65,2 - 78,0 

Chorkówka 5,0 - 5,3  25,0 - 26,5 7,1 - 8,0 17,7 - 20,0 21,1 - 22,8 52,2 - 57,0 16,3 - 17,1 65,3 - 68,4  

Jaśliska 3,5 - 3,8 17,5 - 19,0 4,5 - 4,9 11,3 - 12,3 13,5 - 15,7 33,7 - 39,3 11,5 - 12,9 46,0 - 51,6 

Korczyna 4,6 - 5,4 23,0 - 27,0 6,2 - 8,7  15,5 - 21,7 20,8 - 23,5 52,0 - 58,7 15,9 - 17,6 63,6 - 70,4 
Krościenko 
Wyżne 4,5 - 5,4 22,5 - 22,7 6,3 - 8,7 15,7 - 21,7 20,1 - 23,6 50,3 - 59,0 15,6 - 17,6 62,4 - 70,4 

Miejsce 
Piastowe 4,3 - 5,3 21,5 - 26,5 6,0 - 8,4 14,0 - 21,0 19,4 - 22,9 48,5 - 57,2 15,1 - 17,1 60,4 - 68,4 

Wojaszówka 4,9 - 6,0 24,5 - 30,0 7,0 - 9,5 17,5 - 23,7 21,3 - 24,2 53,2 - 60,5 16,3 - 18,0 65,2 - 72,0 
 

8. Jakość gleb 

 Monitoring chemizmu gleb ornych prowadzony cyklicznie co 5 lat. Celem badań jest 

obserwacja zmian właściwości gleb użytkowanych rolniczo, szczególnie właściwości 

chemicznych, zachodzących pod wpływem czynników przyrodniczych i działalności 

człowieka. Wykonawcą badań na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska jest 

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.  

Na obszarze województwa podkarpackiego zlokalizowano 14 stałych punktów 

badawczych na glebach użytkowych rolniczo (rys. 8.1). W powiecie krośnieńskim znajduje 

się jeden punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu krajowego (nr 441) położony na obszarze 

miasta Dukla. Badania wykonane zostały w 2010 r. 

Badana gleba została zakwalifikowana do typu B (gleby brunatne właściwe), gatunek 

– ił pylasty. O wartości użytkowej gleby w zakresie funkcji produkcji rolniczej mówią klasa 

bonitacyjna i kompleks przydatności rolniczej. Badana gleba to gleba średnia (klasa 

bonitacyjna IVa), o przydatności rolniczej określonej przez kompleks 11 (zbożowo-górski). 
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Analiza próbek gleby wykazała, że gleba jest kwaśna i nie jest zanieczyszczona 

metalami ciężkimi, takimi jak: kadm, miedź, nikiel, ołów i cynk. Zawartość siarki 

siarczanowej w glebie jest niska, nie stwierdzono degradacji gleby z powodu zasolenia.  

Badania gleb użytkowanych rolniczo w latach 1995-2010 na terenie powiatu 

krośnieńskiego wykazały niską zasobność przyswajalnego fosforu i potasu [10].  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Punkt Dukla nr 441 

 

Rys. 8.1. Mapa rozmieszczenia punktów pomiarowo-kontrolnych sieci monitoringu jakości gleb i ziemi  
w województwie podkarpackim (źródło: [10]) 

 
 

Zakres monitoringu obejmuje także badania zawartości wielopierścieniowych 

węglowodorów aromatycznych (WWA) w glebach. Większość tych związków pochodzi ze 

źródeł antropogenicznych, takich jak: procesy przemysłowe związane ze spalaniem ropy 

naftowej i węgla, ogrzewanie pomieszczeń, transport drogowy oraz spalanie odpadów 

miejskich i przemysłowych. Zagrożeniem dla gleb użytkowanych rolniczo, oprócz osadów 

ściekowych, mogą być spływy z dróg asfaltowych, paliwa oraz smary stosowane do maszyn 

rolniczych.  

Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa do oceny zanieczyszczenia gleb 

użytkowych rolniczo przyjął jako wskaźnik 13WWA sumę zawartości 13 substancji z grupy 
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WWA (fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen, chryzen, 

benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-

cd)piren, bezo(g,h,i)terylen), charakteryzujących się zwiększoną trwałością w glebie oraz 

silniejszymi właściwościami toksycznym i mutagennymi.  

W latach 1995-2010 stężenia 13WWA w punkcie badawczym Dukla nie ulegały 

zasadniczym zmianom. W kolejnych okresach badawczych: 1995, 2000, 2005 i 2010 stopień 

zanieczyszczenia badanych gleb został określony jako 1, co oznacza gleby 

niezanieczyszczone, ale o podwyższonej zawartości 13WWA.  

9. 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. Zalicza się 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 (2001). Badania prowadzone są zgodnie  

z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku (2007). 

Przedmiotem badań monitoringowych jest poziom pola elektromagnetycznego, 

określony przez wartość składowej elektrycznej pola, w miejscach dostępnych dla ludności na 

trzech kategoriach obszarów: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie 

mieszkańców przekraczającej 50 tys., w pozostałych miastach oraz na terenach wiejskich. 

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych dokonywana jest na podstawie 

rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Zgodnie  

z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 

dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz wynosi 7 V/m. 
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W 2012 r. na obszarze powiatu krośnieńskiego WIOŚ w Rzeszowie prowadził badania 

pól elektromagnetycznych w miejscowości Iwonicz (gmina Iwonicz-Zdrój). Uzyskane 

wartości składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep (wartość charakteryzująca 

oddziaływanie pól elektromagnetycznych) były niższe od wartości progu czułości sondy 

pomiarowej, wynoszącej  0,4 V/m. 

Badania przeprowadzone w 2012 r. w 45 punktach pomiarowych na obszarze 

województwa podkarpackiego wskazują, że  poziomy pól elektromagnetycznych są bardzo 

niskie. Na monitorowanych obszarach miejskich i wiejskich średnie poziomy pól 

elektromagnetycznych w środowisku były niższe od progu czułości sondy pomiarowej  

(0,4 V/m). Najwyższe poziomy pól elektromagnetycznych (wyższe od progu czułości sondy 

pomiarowej), jednak dużo niższe od poziomu dopuszczalnego, zarejestrowano w Przemyślu 

(0,43 V/m +/- 0,09 V/m) i Jarosławiu (0,45 V/m +/- 0,09 V/m). 

Mimo postępującego wzrostu liczby źródeł pól elektromagnetycznych nie obserwuje 

się znaczącego wzrostu natężenia poziomów pól w środowisku. 

10. Działalność kontrolna 

 W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się 194 zakładów zlokalizowanych na terenie 

powiatu krośnieńskiego, co stanowi  4,6 % zakładów ujętych w ewidencji. Zgodnie z zasadą 

podziału wg kategorii ryzyka, rozumianego jako możliwość wystąpienia niekorzystnego 

wpływu na środowisko, zakłady na terenie powiatu krośnieńskiego zostały zakwalifikowane 

do pięciu kategorii: 

• kategoria I – ryzyko najwyższe, kontrole co roku (4 zakłady), 

• kategoria II – ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej (15 zakładów), 

• kategoria III – ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej (20 zakładów), 

• kategoria IV – ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej (89 zakładów), 

• kategoria V – pozostałe instalacje nie objęte systemem planowania rocznego (66 zakładów).  

  Rafineria Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu, ze względu na posiadane ilości i rodzaje 

substancji niebezpiecznych (produkty destylacji ropy naftowej), została zakwalifikowana do 

zakładów z grupy Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Trzy 

podmioty (Rafineria Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu, RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu,  

TIGER CHROM Sp. z o.o. w Miejscu Piastowym) eksploatują instalacje, które podlegają 

obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego. Ponadto w powiecie funkcjonują  
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3 stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz 8 gminnych oczyszczalni 

ścieków. 

  W 2012 r. WIOŚ przeprowadził ogółem 44 kontrole w 37 zakładach działających na 

terenie powiatu krośnieńskiego. Ok. 36 % kontroli stanowiły kontrole pozaplanowe. 

W I półroczu 2013 r. przeprowadzono 29 kontroli w 28 podmiotach, w tym 3 kontrole 

pozaplanowe (ok. 10 %). Ponadto dwukrotnie w 2012 r. i trzykrotnie w I połowie 2013 r. 

dokonano rozpoznania w terenie, w związku ze zgłoszeniami o zanieczyszczeniu środowiska 

na terenie powiatu.  

Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono w wyniku 15 kontroli 

wykonanych w 2012 r. (ok. 34 % ogólnej liczby kontroli) oraz w wyniku 11 kontroli 

przeprowadzonych w I półroczu 2013 r. (38 % ogólnej liczby kontroli). Większość naruszeń 

dotyczyła braku realizacji lub naruszenia obowiązków niezwiązanych z bezpośrednim 

oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych. 

Stwierdzono m.in. przypadki nierzetelnego prowadzenia ewidencji odpadów, nieterminowego 

przekazywania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorczych zestawień danych o 

rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących 

do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz sporządzania tych zestawień niezgodnie ze 

stanem rzeczywistym, nie realizowania obowiązku prezentowania wyników pomiarów ilości i 

jakości ścieków wprowadzanych do wód oraz ilości pobieranej wody Podkarpackiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska oraz właściwemu organowi ochrony 

środowiska, nie przedkładania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz 

Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazów 

zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, a także nie 

wywiązywania się z obowiązków zawartych w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym (2005) oraz w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych  

z eksploatacji (2005). 

W wyniku 6 kontroli przeprowadzonych w 2012 r. oraz 4 kontroli wykonanych  

w I półroczu 2013 r. stwierdzono brak uregulowań formalno-prawnych w zakresie 

korzystania ze środowiska lub eksploatację instalacji z naruszeniem obowiązujących 

wymagań.  

 Naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska skutkowały podejmowaniem  

w stosunku do winnych tych naruszeń działań mających na celu wyegzekwowanie 

przestrzegania przepisów. Stwierdzone w 2012 r. nieprawidłowości stanowiły podstawę do 

wydania 15 zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących przedsiębiorców do ich usunięcia. 
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Czterech przedsiębiorców ukarano grzywną w drodze mandatu karnego oraz skierowano  

20 wniosków do organów administracji publicznej w celu podjęcia działań w ramach 

posiadanych kompetencji. Na podstawie ustaleń kontroli wykonanych w I półroczu 2013 r. 

wydano 11 zarządzeń pokontrolnych, nałożono 1 mandat karny, skierowano 7 wniosków do 

organów administracji publicznej. 

  W 2012 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Rzeszowie Delegatura  

w Jaśle przeprowadził trzy kontrole w związku ze zgłoszeniem w trybie art. 76 ustawy  Prawo 

ochrony środowiska (2001) zamiaru oddania do użytkowania nowo zbudowanych obiektów, 

instalacji, realizowanych jako przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko. 

Kontrolą objęto następujące podmioty: GROSAR Sp. z o.o. w Sanoku - Stacja Paliw 

Płynnych w Iwoniczu, Hotel Restauracja ARTIS Krystyna Świerczek - Stacja Paliw  

w Moderówce, ENERGIA WIATROWA Sp. z o.o. zs. w Gliwicach - stacja elektro- 

energetyczna 110/20 GPZ we Wróbliku Królewskim. Stwierdzono, że oddawane do 

użytkowania  przedsięwzięcia spełniają wymagania ochrony środowiska. 

W omawianym okresie kontrolami planowymi objęte zostały m.in. następujące zakłady 

zakwalifikowane do I i II kategorii ryzyka:  

− RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu,  

− Rafineria Nafty Jedlicze S.A. w Jedliczu,  

− TIGER CHROM Sp. z o.o. w Miejscu Piastowym,  

− Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UTIRES Sp. z o.o. Leżachów – Zakład Utylizacyjny 

we Wróbliku Szlacheckim,  

− Firma Usługowo – Handlowa ,,TABOR’’ S.C. Maria Prorok, Dariusz Nycz, Władysław 

Prorok, Władysława Stryjak w Rymanowie,  

− ,,LO-STARK” Kamil Lorenc w Miejscu Piastowym,  

− AUTO-KRAM Stanisław Głowacki – stacja demontażu w Szczepańcowej,   

− PGNiG S.A. Warszawa Oddział w Sanoku – Kopalnie Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego 

w miejscowościach: Równe - Złoże Iwonicz Zdrój, Turaszówka – Złoże Krościenko, 

Bóbrka, Węglówka, Jaszczew i Równe,   

− Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o.  

w Jedliczu,  

− Uzdrowisko Rymanów S.A.,  

− ,,Uzdrowisko Iwonicz’’ S.A.,  

− Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli - oczyszczalnia ścieków. 
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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. W Rafinerii eksploatowane są m.in. 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, 

− Instalacja do produkcji rozpuszczalników. 

Spółka posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji regeneracji olejów 

przepracowanych, klasyfikowanych jako odpady niebezpieczne. Zgodnie z pozwoleniem, 

zdolność przetwarzania instalacji wynosi 268 Mg/dobę olejów przepracowanych,  

tj. 80 000 Mg/rok.  

W 2012 r. przeprowadzono w Spółce 4 kontrole w zakresie przestrzegania przepisów ochrony 

środowiska, a w I półroczu 2013 r. jedną kontrolę. Nie stwierdzono nieprawidłowości  

w kontrolowanym zakresie.  

Spółka prowadzi okresowe pomiary wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, jakości 

odprowadzanych ścieków oraz emisji hałasu, zgodnie z warunkami zawartymi w posiadanych 

pozwoleniach. Analiza przesyłanych do WIOŚ wyników automonitoringowych  pomiarów nie 

wykazała przekroczeń dopuszczalnych wielkości emisji.  

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, odzysk energetyczny, odzysk olejów i odpadów 

opakowaniowych, wytwarzanie paliwa alternatywnego oraz komponentu do paliwa 

alternatywnego. Prowadzi również działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów. 

Spółka posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez ich termiczne przekształcanie  

i  prowadzi ciągłe pomiary parametrów procesu spalania. Raporty dobowe z pomiarów, 

zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (2001), 

przekazywane są Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu 

Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, gdzie podlegają szczegółowej analizie. 
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Na podstawie przekazanych wyników pomiarów nie stwierdza się przekroczenia standardów 

emisyjnych. 

Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo ochrony środowiska (2001), Spółka 

prowadzi co pół roku okresowe pomiary emisji gazów i pyłów emitowanych do powietrza. 

Wyniki 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. Kontrolowany podmiot na bieżąco wywiązuje się z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa.  

TIGER CHROM Sp. z o.o. w Miejscu Piastowym  prowadzi działalność produkcyjną 

polegającą na pokrywaniu powierzchni metali niklem i chromem w cyklu automatycznym na 

linii galwanicznej. Spółka posiada pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do 

powierzchniowej obróbki metali z zastosowaniem procesów elektrolitycznych oraz 

pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie ścieków przemysłowych, 

zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.  

W wyniku kontroli przeprowadzonej w marcu  2012 r. stwierdzono, że Spółka w 2011 r. nie 

wykonała pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza z częstotliwością określoną  

w pozwoleniu zintegrowanym. Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Spółkę do 

prowadzenia monitoringu instalacji zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie - Delegatura w Jaśle  

w 2012 r. otrzymał 12 wniosków o podjęcie interwencji z terenu powiatu krośnieńskiego,  

z czego 6 wniosków przekazano do załatwienia według właściwości innym organom,  

a pozostałe załatwiono we własnym zakresie. Załatwiając wnioski o podjęcie interwencji  

w 2012 r., inspektorzy WIOŚ, w ramach posiadanych kompetencji, przeprowadzili 4 kontrole. 

W I półroczu 2013 r. do WIOŚ wpłynęło 9 wniosków  o podjęcie interwencji, 4 przekazano 

innym organom, pozostałe załatwiono we własnym zakresie przeprowadzając  3  kontrole.  

 W 2012 r. oraz 2013 r. mieszkańcy miejscowości Moderówka kierowali do WIOŚ 

wnioski o podjęcie interwencji w związku z uciążliwościami zapachowymi związanymi  

z transportem i stosowaniem osadów ściekowych na działkach w tej miejscowości.  

W związku z ww. wnioskami przeprowadzono kontrole przestrzegania wymagań ochrony 

środowiska przez  Firmę ,,GOLDAN” Sp. z o.o. w Wojniczu – Zakład Rolny w Moderówce. 

Kontrola przeprowadzona w sierpniu 2012 r. wykazała, że Spółka stosuje osady ściekowe na 

działkach w Moderówce w celach uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji 
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pasz. Spółka rozwoziła i rozprowadzała osady ściekowe przy pomocy własnego sprzętu. 

Spółka posiada decyzję zezwalającą na transport na terenie całego kraju odpadów o kodzie  

9 08 05 - ustabilizowane osady ściekowe, wydaną przez Starostę Tarnowskiego. Podczas 

kontroli stwierdzono, że Spółka posiada przekazane przez wytwórców osadów ściekowych 

wyniki badań gleby oraz osadu ściekowego. Zarówno osady ściekowe jak i grunty spełniały 

warunki określone w rozporządzeniu w sprawie komunalnych osadów ściekowych (2010). 

Wytwórcy komunalnych osadów ściekowych przekazali również Spółce wyliczone na 

podstawie wyników badań dawki osadów, jakie można było zastosować na poszczególnych 

areałach. 

W trakcie kontroli dokonano poboru próbek gleby wraz z osadami ściekowymi z działki               

będącej własnością Spółki „GOLDAN”. Badania próbek gruntu zostały wykonane przez 

Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie. Na podstawie wyników badań stężeń metali w próbkach 

gleby, w odniesieniu do wartości dopuszczalnych ustalonych w rozporządzeniu w sprawie 

standardów jakości gleby i ziemi (2002) dla gruntów zaliczanych do użytków rolnych, nie 

stwierdzono przekroczeń ustalonych standardów jakości. Nie stwierdzono również obecności 

żywych jaj pasożytów jelitowych (Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.) oraz nie 

wyizolowano bakterii z rodzaju Salmonella spp. 

W związku ze stwierdzeniem występowania nieprzyjemnych zapachów świadczących                 

o zachodzących w osadach procesach fermentacyjnych do administratorów oczyszczalni 

ścieków, z których pochodziły komunalne osady ściekowe, skierowano wystąpienia, 

wnioskując o wzmocnienie nadzoru nad procesem stabilizacji komunalnych osadów 

ściekowych.  

Kolejną kontrolę w Firmie „GOLDAN” Sp. z o.o. w Wojniczu - Zakład Rolny  

w Moderówce przeprowadzono w marcu 2013 r. w związku z interwencjami mieszkańców 

miejscowości Moderówka dotyczącymi magazynowania komunalnych osadów ściekowych. 

Nie stwierdzono, aby na terenie Zakładu Rolnego w Moderówce i działek poddanych 

oględzinom magazynowane były osady ściekowe. Spółka posiadała przekazane przez 

wytwórców osadów ściekowych wyniki badań gleby, osadu ściekowego oraz wyliczone na 

podstawie wyników badań dawki osadów, jakie można było zastosować na poszczególnych 

działkach. Analiza przedstawionych dokumentów wykazała, że stosowanie osadów 

ściekowych pochodzących z 2 gminnych oczyszczalni ścieków na jednej z działek  

w Moderówce rozpoczęto przed wykonaniem wymaganych badań osadów ściekowych  

i gleby.  
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Zgodnie z art. 96 ustawy o odpadach (2012), odpowiedzialność za prawidłowe stosowanie 

komunalnych osadów ściekowych spoczywa na wytwórcy tych osadów. Ponadto wytwórca 

osadów obowiązany jest do przekazywania władającemu powierzchnią ziemi na której 

komunalne osady ściekowe mając być stosowane, informacji o dawkach tego osadu, które 

mogą być stosowane na poszczególnych gruntach oraz wyniki badań osadów ściekowych  

i gruntów, na których osady te mają być stosowane. W związku z powyższym oraz 

ustaleniami kontroli do administratorów oczyszczalni ścieków, z których pochodziły 

komunalne osady ściekowe, skierowano wystąpienia wnioskujące o wzmocnienie nadzoru 

nad stosowaniem osadów ściekowych. 

W toku kontroli stwierdzono również nieprawidłowości w zakresie prowadzonej ewidencji 

odpadów. Spółka nie wykonywała oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania 

wyrobów zawierających azbest znajdującego się na budynkach hal i budynku 

administracyjnym w miejscowości Moderówka oraz nie przekazywała Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Do Prezesa 

Zarządu kontrolowanego podmiotu skierowane zostało zarządzenie pokontrolne 

zobowiązujące do podjęcia działań celem wyeliminowania stwierdzonych podczas kontroli 

nieprawidłowości. Informację o ustaleniach kontroli przekazano także Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego. 

 Informacje dokumentujące przebieg i efekty kontroli przeprowadzonych przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie są udostępnione w Biuletynie 

Informacji Publicznej  na stronie internetowej www.wios.rzeszow.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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