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1.  WSTĘP 

Niniejsze opracowanie przedstawia aktualny stan sieci pomiarowej monitoringu jakości 

powietrza w województwie podkarpackim. Podstawą formalną sporządzenia opracowania jest zawarty 

w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991) obowiązek organizowania i koordynowania 

Państwowego monitoringu środowiska. Ponadto, zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony 

środowiska (2001), wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji  

w powietrzu w danej strefie oraz dokonuje klasyfikacji stref, a wyniki oceny i klasyfikacje stref 

przekazuje zarządowi województwa. 

Głównym dokumentem określającym wymagania w zakresie ochrony i oceny jakości powietrza 

atmosferycznego w krajach Unii Europejskiej jest Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego  

i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (2008), a także Dyrektywa 

2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu  

i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym powietrzu (2005). 

Podsystem monitoringu jakości powietrza w województwie ma na celu pozyskiwanie 

i gromadzenie danych o poziomach wybranych substancji w powietrzu atmosferycznym na jego 

terenie. Jest to dyktowane obowiązkiem prowadzenia szczegółowych analiz i ocen - tak w zakresie 

przestrzegania dopuszczalnych norm jak i śledzenia trendów zmian jakości powietrza. 

Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach, którą stanowi: 

1. aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy,  

2. miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, 

3. pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej niż 

100 tysięcy oraz aglomeracji.  

Wymagania odnośnie zakresu wykonywanych pomiarów, minimalnej liczby stałych punktów 

pomiarowych oraz lokalizacji punktów (stacji, stanowisk) pomiarowych określone zostały  

w rozporządzeniu w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (2012). 

Intensywność prowadzonych pomiarów monitoringowych w danej strefie, czyli dobór metod 

pomiarowych oraz minimalna liczba stałych punktów pomiarowych, zależy od stopnia 

zanieczyszczenia powietrza w tej strefie oraz liczby jej mieszkańców. O stopniu zanieczyszczenia 

powietrza w strefie informuje z kolei fakt, czy poziom danej substancji w powietrzu przekracza 

(określony dla niej w w/w rozporządzeniu) górny próg oszacowania, mieści się między górnym 

a dolnym progiem oszacowania, czy też nie przekracza progu dolnego. 

Oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach, w których poziom substancji przekracza 

górny próg oszacowania, dokonuje się na podstawie pomiarów ciągłych rozumianych jako pomiary 

automatyczne lub jako pomiary manualne prowadzone w sposób systematyczny, w stałych punktach 

pomiarowych, w których występowały wcześniej najwyższe stężenia substancji. Przy dokonywaniu 

ocen można dodatkowo wykorzystać metody modelowania matematycznego.  

Oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach, w których poziom substancji nie przekracza 

górnego progu oszacowania, dokonuje się na podstawie pomiarów w stałych punktach pomiarowych 

w połączeniu z metodami szacowania, w szczególności modelowania matematycznego. 
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Oceny poziomu substancji w powietrzu w strefach, w których poziom substancji nie przekracza 

dolnego progu oszacowania, można dokonać na podstawie modelowania matematycznego, innych 

metod szacowania lub pomiarów okresowych. 

Wyżej wymienione rozporządzenie reguluje również minimalną liczbę stałych punktów 

pomiarowych przy prowadzeniu pomiarów w danej strefie. Zależy ona m. in. od stopnia 

zanieczyszczenia powietrza w strefie oraz liczby mieszkańców strefy. 

Wyniki monitoringu powietrza w Polsce interpretowane są w oparciu o rozporządzenie  

w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012), które określa wartości dopuszczalne 

lub wartości docelowe stężeń niektórych substancji w powietrzu. 

W województwie podkarpackim, ze względu na ochronę zdrowia ludzi, wyróżniono 2 strefy: 

stref ę miasto Rzeszów - kod strefy PL1801 (miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.) 

oraz stref ę podkarpack ą - kod strefy PL1802  (pozostały obszar województwa). Na terenie 

województwa podkarpackiego brak aglomeracji.  

Oceny poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochron ę zdrowia  dokonuje się  

w zakresie: dwutlenku siarki SO 2, dwutlenku azotu NO 2, tlenku w ęgla CO, pyłu zawieszonego 

PM2,5, pyłu zawieszonego PM10, benzenu C 6H6 i ozonu O 3 w powietrzu oraz arsenu As, kadmu 

Cd, niklu Ni, ołowiu Pb i benzo(a)pirenu B(a)P  w pyle zawieszonym PM10. 

Oceny poziomów substancji w powietrzu ze względu na ochron ę roślin  dokonuje się  

w zakresie: dwutlenku siarki SO 2, tlenków azotu NO x i ozonu O 3. W województwie podkarpackim, 

ze względu na ochronę roślin, wyróżniono 1 strefę (podkarpacką). W kryterium ochrony roślin pomiary 

jakości powietrza, w zakresie dwutlenku siarki i dwutlenku azotu, prowadzone są na terenie 

Magurskiego Parku Narodowego w miejscowości Żydowskie. 

Dodatkowo w ramach monitoringu jakości powietrza prowadzone są pomiary formaldehydu  

(stacja: Mielec - Zarząd Strefy) oraz wybranych węglowodorów w pyle PM10: benzo(a)antracenu, 

benzo(b)fluorantenu, benzo(j)fluorantenu benzo(k)fluorantenu, dibenzo(a,h)antracenu, 

indeno(1,2,3-cd)pirenu a także toluenu, n-oktanu, n-heksanu, m+p ksylenu, n-heptanu,  

o-ksylenu i cykloheksanu  (stacja: Jasło - Sikorskiego). 
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2. CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW SIECI POMIAROWEJ 
MONITORINGU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

Od 2010 r. w województwie podkarpackim sieć pomiarowa monitoringu jakości powietrza 

nadzorowana jest w całości przez WIOŚ w Rzeszowie.  W strukturze sieci pomiarowej monitoringu 

jakości powietrza na terenie województwa podkarpackiego funkcjonuje 10 stacji pomiarowych   

(w tym 4 stacje automatyczne). Szczegółowe parametry i charakterystyka poszczególnych elementów 

sieci pomiarowej monitoringu powietrza w województwie podkarpackim omówione zostały w rozdziale 

3. W tab. 2.1 zestawiono stacje i stanowiska pomiarowe zlokalizowane na terenie województwa 

podkarpackiego, zaś rozkład elementów sieci pomiarowej na tle mapy województwa przedstawiono na 

rys.2.1. 

Tab. 2.1. Zestawienie elementów sieci pomiarowej monitoringu jako ści powietrza w województwie podkarpackim  
w 2013 r. 

Lp. 

S
tr

ef
a Kod stacji lub stanowiska 

Adres 
Zakres pomiarów 

Typ obszaru 

Typ stacji, 
stanowiska 

Cel pomiarów 

1 

m
ia

st
o 

R
ze

sz
ów

 

PkRzeszWIOSNoweMiasto 

Rzeszów, ul. Rejtana 

meteo:  temperatura, wilgotność, opady, 
ciśnienie atmosferyczne, siła i kierunek 
wiatru  

automatyczne:  SO2, NO2, NO, NOx, CO, 
C6H6, O3, PM2.5 

manualne:  PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb,  
B(a)P 

miejski 

tło miejskie 

ocena narażenia 
populacji  

(ochrona zdrowia) 

2. 
PkJasloWIOSSikorskiego 

Jasło, ul. Sikorskiego 

meteo:  temperatura, wilgotność, opady, 
ciśnienie atmosferyczne, siła i kierunek 
wiatru 

automatyczne:  SO2, NO2, NO, NOx, O3, 
PM10, PM2.5, PM1.0 

manualne:  PM10, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P, 
benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, 
benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, 
dibenzo(a,h)antracen, indeno(1,2,3-cd)piren, 

pasywne:  C6H6, toluen, n-oktan, n-heksan,  
m+p ksylen, n-heptan, o-ksylen, cykloheksan 

miejski 

tło miejskie 

ocena narażenia 
populacji  

(ochrona zdrowia) 

3. 
PkPrzemyslWIOSGrunw 

Przemyśl, ul. Grunwaldzka 

meteo:  temperatura, wilgotność, opady, 
ciśnienie atmosferyczne, siła i kierunek 
wiatru 

automatyczne:  SO2, NO2, NO, NOx, PM10, 
PM2.5, PM1.0 

manualne: PM10, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P 

pasywne:  C6H6 

miejski 

tło miejskie 

ocena narażenia 
populacji  

(ochrona zdrowia) 

4. 
PkNiskoWIOSSzklar 

Nisko, ul. Szklarniowa 

meteo:  temperatura, wilgotność, opady, 
ciśnienie atmosferyczne, siła i kierunek 
wiatru 

automatyczne:  SO2, NO2, NO, NOx, CO 

manualne:  PM10, PM2.5, B(a)P 

pasywne:  C6H6 

miejski 

tło miejskie 

ocena narażenia 
populacji  

(ochrona zdrowia) 

5. 
PkMielWIOSZarzStr 

Mielec, Zarząd Strefy 

meteo:  temperatura, wilgotność, opady, 
ciśnienie atmosferyczne, siła i kierunek 
wiatru 

manualne:  PM10, B(a)P 

pasywne:  C6H6, formaldehyd 

miejski 

w strefie 
oddziaływania 

przemysłu 

ocena narażenia 
populacji  

(ochrona zdrowia) 

6. 

po
dk

ar
pa

ck
a 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

PkKrosnoWIOSKletowki 

Krosno, ul. Kletówki 

manualne:  PM10, PM2,5, As, Cd, Ni, Pb, 
B(a)P 

pasywne:  C6H6 

miejski 

tło miejskie 

ocena narażenia 
populacji  

(ochrona zdrowia) 
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7. 

 

PkTarnobWIOSDabrow 

Tarnobrzeg, ul. Dąbrowskiej 

 

manualne:  PM10, B(a)P 

pasywne:  C6H6 

miejski 

tło miejskie 

ocena narażenia 
populacji  

(ochrona zdrowia) 

8. 
PkJarosWIOSPWSTE 

Jarosław, PWSTE 

manualne:  

PM10, B(a)P 

miejski 

tło miejskie 

ocena narażenia 
populacji  

(ochrona zdrowia) 

9. 

 

PkSanokWIOSSadowa 

Sanok, ul. Sadowa 

 

 

manualne:  PM10, B(a)P 

pasywne: C6H6 

miejski 

tło miejskie 

ocena narażenia 
populacji  

(ochrona zdrowia) 

10. 

po
dk

ar
pa

ck
a 

PkKrempWIOSZydow 

m. Żydowskie, MPN 
pasywne:  SO2, NO2 

pozamiejski 

tło 
ponadregionalne 

ocena narażenia 
ekosystemów 

(ochrona roślin) 

 

Rys. 2.1. Rozkład elementów sieci pomiarowej monitoringu jako ści powierza w województwie 
podkarpackim w 2013 r. 
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W tab. 2.2- tab. 2.11 zestawiono stacje i stanowiska pomiarowe zlokalizowane na terenie 

województwa podkarpackiego, z podziałem na substancje wymagane do opracowania rocznej oceny 

jakości powietrza. 

Tab. 2.2. Stanowiska, na których prowadzone s ą pomiary dwutlenku siarki w województwie podkarpackim 

Lp. Lokalizacja Stanowisko pomiarowe Rodzaj 
pomiarów 

1 Rzeszów Nowe Miasto automatyczne 
2 Jasło Sikorskiego automatyczne 
3 Przemyśl Grunwaldzka automatyczne 

4 Nisko Szklarniowa automatyczne 
5 Żydowskie Żydowskie pasywne 

Tab. 2.3. Stanowiska, na których prowadzone s ą pomiary dwutlenku azotu w województwie podkarpackim 

Lp. Lokalizacja Stanowisko pomiarowe Rodzaj 
pomiarów 

1 Rzeszów Nowe Miasto automatyczne 
2 Jasło Sikorskiego automatyczne 
3 Przemyśl Grunwaldzka automatyczne 

4 Nisko Szklarniowa automatyczne 
5 Żydowskie Żydowskie pasywne 

Tab. 2.4. Stanowiska, na których prowadzone s ą pomiary benzenu w województwie podkarpackim 

Lp. Lokalizacja Stanowisko pomiarowe Rodzaj 
pomiarów 

1 Rzeszów Nowe Miasto automatyczne 
2 Jasło Sikorskiego pasywne 
3 Przemyśl Grunwaldzka pasywne 

4 Nisko Szklarniowa pasywne 
5 Mielec Zarząd Strefy pasywne 
6 Krosno Kletówki pasywne 
7 Tarnobrzeg Dąbrowskiej pasywne 
8 Sanok  Sadowa pasywne 

Tab. 2.5. Stanowiska, na których prowadzone s ą pomiary pyłu PM10 w województwie podkarpackim 

Lp. Lokalizacja Stanowisko pomiarowe Rodzaj 
pomiarów 

1 Rzeszów Nowe Miasto manualne 

2 Jasło Sikorskiego automatyczne, 
manualne 

3 Przemyśl Grunwaldzka automatyczne, 
manualne 

4 Nisko Szklarniowa manualne 
5 Mielec Zarząd Strefy manualne 
6 Krosno Kletówki manualne 
7 Tarnobrzeg Dąbrowskiej manualne 
8 Sanok  Sadowa manualne 
9 Jarosław PWSTE manualne 

Tab. 2.6. Stanowiska, na których prowadzone s ą pomiary pyłu PM2,5 w województwie podkarpackim 

Lp. Lokalizacja Stanowisko pomiarowe Rodzaj 
pomiarów 

1 Rzeszów Nowe Miasto automatyczne, 
manualne 

2 Jasło Sikorskiego automatyczne 
3 Przemyśl Grunwaldzka automatyczne 

4 Nisko Szklarniowa manualne 
5 Krosno Kletówki manualne 
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Tab. 2.7. Stanowiska, na których prowadzone s ą pomiary metali (As, Cd, Ni, Pb) w województwie 
podkarpackim 

Lp. Lokalizacja Stanowisko pomiarowe Rodzaj 
pomiarów 

1 Rzeszów Nowe Miasto manualne 
2 Jasło Sikorskiego manualne 
3 Przemyśl Grunwaldzka manualne 

4 Krosno Kletówki manualne 

Tab. 2.8. Stanowiska, na których prowadzone s ą pomiary benzo(a)pirenu w województwie podkarpackim 

Lp. Lokalizacja Stanowisko pomiarowe Rodzaj 
pomiarów 

1 Rzeszów Nowe Miasto manualne 
2 Jasło Sikorskiego manualne 
3 Przemyśl Grunwaldzka manualne 

4 Nisko Szklarniowa manualne 
5 Mielec Zarząd Strefy manualne 
6 Krosno Kletówki manualne 
7 Tarnobrzeg Dąbrowskiej manualne 
8 Sanok  Sadowa manualne 
9 Jarosław PWSTE manualne 

Tab. 2.9. Stanowiska, na których prowadzone s ą pomiary ozonu w województwie podkarpackim 

Lp. Lokalizacja Stanowisko pomiarowe Rodzaj 
pomiarów 

1 Rzeszów Nowe Miasto automatyczne 
2 Jasło Sikorskiego automatyczne 

Tab. 2.10. Stanowiska, na których prowadzone s ą pomiary tlenku w ęgla w województwie podkarpackim 

Lp. Lokalizacja Stanowisko pomiarowe Rodzaj 
pomiarów 

1 Rzeszów Nowe Miasto automatyczne 
2 Nisko Szklarniowa automatyczne 

Tab. 2.11. Stanowiska, na których prowadzone s ą pomiary tlenków azotu w województwie podkarpackim 

Lp. Lokalizacja Stanowisko pomiarowe Rodzaj 
pomiarów 

1 Rzeszów Nowe Miasto automatyczne 
2 Jasło Sikorskiego automatyczne 
3 Przemyśl Grunwaldzka automatyczne 

4 Nisko Szklarniowa automatyczne 
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3. CHARAKTERYSTYKA STACJI POMIAROWYCH 

3.1. STREFA MIASTO RZESZÓW 

 Stacja: Rzeszów - Nowe Miasto 

Nazwa stacji: 

Krajowy kod stacji: 

Międzynarodowy kod stacji : 

Adres: 

Współrz ędne geograficzne: 

Współrz ędne w układzie PUWG 1992: 

Wysoko ść nad poziom morza: 

Typ obszaru: 

Typ stacji: 

Data uruchomienia stacji: 

 

Właściciel stacji: 

Rodzaj stacji: 

Cel pomiarowy: 

 

Rzeszów-Nowe Miasto 

PkRzeszWIOSNoweMiasto 

PL0495A 

Rzeszów, ul. Rejtana 

długość 22º00'38.07", szerokość 50º01'27.27" 

X: 244004,76; Y:715568,79 

202 m 

obszar miejski 

tło miejskie 

2010 r. (PM2,5 pomiary manualne), 2013 r. (pozostałe 

zanieczyszczenia) 

WIOS w Rzeszowie 

kontenerowa 

ocena narażenia populacji, ocena wskaźnika średniego 

narażenia (ochrona zdrowia) 

 

 

  

Rys. 3.1.1.1. Automatyczna stacja Rzeszów - Nowe Miasto 

Charakterystyka stacji: 

Stacja zlokalizowana została na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w największej 

obecnie dzielnicy Rzeszowa - Nowe Miasto. W otoczeniu stacji przeważa wysoka zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna (bloki 11- kondygnacyjne), a także nieliczna zabudowa szeregowa oraz 

handlowa - znajdują się tu m.in. hipermarkety, galerie handlowe oraz drogi osiedlowe i parkingi. 

Dzielnica otoczona jest ciągami komunikacyjnymi: Al. Rejtana, ul. Kopisto oraz przebiegająca na 

Pyłomierze pyłu PM10 i PM2,5 

Automatyczny miernik pyłu PM2,5 

Analizator CO 
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południu, w odległości ok. 650 m, droga krajowa nr 4 (Al. Powstańców Warszawy). Lokalizacja 

stacji zapewnia miarodajny pomiar tła zanieczyszczenia powietrza dla miasta Rzeszowa. 

  

  

Rys. 3.1.1.2. Zdj ęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach 

 

Rys. 3.1.1.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego  

 

E N 

S W 
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Źródła emisji zanieczyszcze ń: 

Źródłem zanieczyszczeń powietrza w sąsiedztwie stacji jest głównie spalanie paliw na cele 

komunalno- bytowe oraz transport drogowy. Do źródeł przemysłowych zanieczyszczeń powietrza 

atmosferycznego należy:  

� usytuowany w odległości ok. 2 km w kierunku zachodnim zakład ICN Polfa S.A. z emitorami  

o wysokości od 4,4-22,3 m z urządzeń obsługujących procesy technologiczne (emitowane 

zanieczyszczenia: SO2, CO2, pyły, zanieczyszczenia powstałe z procesów produkcyjnych),  

� zlokalizowane w odległości ok. 2,5 km w kierunku południowo- zachodnim zakłady: WSK  

„PZL-RZESZÓW” S.A. (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, zanieczyszczenia 

powstałe z procesów produkcyjnych), Zakład Metalurgiczny „WSK Rzeszów” emitorami  

z procesów technologicznych (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, 

zanieczyszczenia powstałe z procesów produkcyjnych), Fenice Poland Sp. z o.o. Jednostka 

Operatywna Rzeszów z emitorami z kotłów opalanych węglem kamiennym i olejem opałowym  

o wysokości 29,2 i 80 m (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p) oraz 

Firma Usługowo-Handlowa „EKO-TOP” Sp. z o.o. z emitorem o wysokości 29,5 z procesów 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, 

pyły, zanieczyszczenia powstałe z procesów technologicznych). 

 

Mierzone zanieczyszczenia: pomiary automatyczne: SO2, NO2, NO, NOx, CO, C6H6, O3, PM2.5 

pomiary manualne: PM10, PM2.5, As, Cd, Ni, Pb,  B(a)P 

Mierzone parametry 

meteorologiczne: 

temperatura, wilgotność, opady, ciśnienie atmosferyczne, siła  

i kierunek wiatru 
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 STREFA PODKARPACKA 

Stacja: Jasło - Sikorskiego 

Nazwa stacji: 

Krajowy kod stacji: 

Międzynarodowy kod stacji : 

Adres: 

Współrz ędne geograficzne: 

Współrz ędne w układzie PUWG 1992: 

Wysoko ść nad poziom morza: 

Typ obszaru: 

Typ stacji: 

Data uruchomienia stacji: 

Właściciel stacji: 

Rodzaj stacji: 

Cel pomiarowy: 

Jasło-Sikorskiego-WIOS  

PkJasloWIOSSikorskiego  

PL0518A 

Jasło, ul. Sikorskiego 

długość 21º27'16.62", szerokość 49º44'41.59" 

X: 211503,77; Y: 676782,4 

223 m 

obszar miejski 

tło miejskie 

2009 r.  

WIOS w Rzeszowie 

kontenerowa 

ocena narażenia populacji (ochrona zdrowia) 

 

    

Rys. 3.2.1.1. Automatyczna stacja Jasło - Sikorskiego  

Charakterystyka stacji: 

Stacja zlokalizowana została w zachodniej części miasta w pobliżu rzeki Wisłoki. W otoczeniu 

stacji przeważa zwarta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z osiedlowymi ciągami 

komunikacyjnymi. Znajduje się tu również kryta pływalnia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

z parkingiem dla ok. 50 samochodów. Lokalizacja stacji umożliwia miarodajny pomiar tła powietrza 

atmosferycznego dla miasta Jasła. 

Kontener stacji automatycznej Analizatory i pyłomierz GRIMM 
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Rys. 3.2.1.2. Zdj ęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach  

 

Rys. 3.2.1.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego  
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Źródła emisji zanieczyszcze ń: 

Źródłem zanieczyszczeń oddziałujących na stację jest głównie luźna zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna (spalanie paliw na cele bytowo – gospodarcze), obiekty handlowe oraz transport 

drogowy. Istotne oddziaływanie mają również zakłady przemysłowe zlokalizowane w mieście, w tym: 

� oddalona o ok. 2 km w kierunku południowym Rafineria Jasło - LOTOS S.A. oraz LOTOS Asfalt 

Sp. z o.o. z emitorami o wysokości 7 - 35 m z procesów technologicznych i emitorem o wysokości 

10 m z kotłowni gazowej (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, węglowodory 

aromatyczne i alifatyczne),  

� zlokalizowany w odległości ok. 2 km w kierunku południowym zakład ORION ENGINEERED 

CARBON Sp. z o.o. z emitorami z procesów technologicznych o wysokości 10-80 m oraz 

emitorem kotłowni o wysokości 80 m (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, 

b(a)p, węglowodory aromatyczne i alifatyczne),  

� zlokalizowana w odległości ok. 1,5 km w kierunku wschodnim Huta Szkła w Jaśle z emitorami  

z procesów technologicznych o wysokości 6-40 m (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, 

CO2, pyły, zanieczyszczenia powstałe z procesów produkcyjnych),  

� zlokalizowane w odległości ok. 3 km w kierunku północno – zachodnim Zakłady Tworzyw 

Sztucznych GAMRAT S.A. z emitorami o wysokości 4-32 m odprowadzającymi zanieczyszczenia 

z procesów technologicznych oraz emitorem o wysokości 70 m odprowadzającym 

zanieczyszczenia z kotłów opalanych węglem kamiennym (emitowane zanieczyszczenia: SO2, 

NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p),  

� usytuowane w odległości ok. 1 km w kierunku południowym Zakłady Przemysłu Owocowo-

Warzywnego „PEKTOWIN” Sp. z o.o. z emitorami o wysokości 9 m oraz emitorami kotłowni na 

miał węglowy o wysokości 22 m (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p),  

� zlokalizowane w odległości ok. 2 km w kierunku wschodnim Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Jaśle z emitorem z kotłów na węgiel kamienny o wysokości 62 m 

(emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p). 

 

Mierzone zanieczyszczenia: pomiary automatyczne: SO2, NO2, NO, NOx, O3, PM10, PM2.5, 

PM1.0 

pomiary manualne: PM10, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P, 

benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten, benzo(j)fluoranten, 

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

pomiary pasywne: C6H6, toluen, n-oktan, n-heksan, m+p ksylen,  

n-heptan, o-ksylen, cykloheksan 

Mierzone parametry 

meteorologiczne: 

temperatura, wilgotność, opady, ciśnienie atmosferyczne, siła  

i kierunek wiatru 
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 Stacja: Nisko - Szklarniowa 

Nazwa stacji: 

Krajowy kod stacji: 

Międzynarodowy kod stacji : 

Adres: 

Współrz ędne geograficzne: 

Współrz ędne w układzie PUWG 1992: 

Wysoko ść nad poziom morza: 

Typ obszaru: 

Typ stacji: 

Data uruchomienia stacji: 

Właściciel stacji: 

Rodzaj stacji: 

Cel pomiarowy: 

Nisko-Szklarniowa-WIOS  

PkNiskoWIOSSzklar  

PL0276A 

Nisko, ul. Szklarniowa 

długość 22º06'44.88", szerokość 50º31'47.61" 

X: 300495,02; Y: 720513,18 

156 m 

obszar miejski 

tło miejskie 

1989 r.  

WIOS w Rzeszowie 

kontenerowa stacjonarna 

ocena narażenia populacji (ochrona zdrowia) 

 

   

Rys. 3.2.2.1. Automatyczna stacja Nisko - Szklarniowa 

Charakterystyka stacji: 

Stacja zlokalizowana została w północno- zachodniej części miasta. W otoczeniu stacji 

przeważa luźna zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna, obiekty użyteczności publicznej oraz 

tereny niezabudowane. W odległości ok. 160 m w kierunku południowym przebiega droga krajowa nr 

77 (ul. Sandomierska). Umiejscowienie stacji zapewnia miarodajny pomiar tła jakości powietrza dla 

miasta Niska. Stacja uwzględnia również wpływ zakładów zlokalizowanych w Stalowej Woli. 

Analizatory 
Pyłomierz PM10 
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Rys. 3.2.2.2. Zdj ęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach  

 

Rys. 3.2.2.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego  
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Źródła emisji zanieczyszcze ń: 

Główne źródło zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu stacji stanowi spalanie paliw w obiektach 

komunalnych, produkcyjnych (Zakład Ogrodniczy) oraz ruch pojazdów na drogach. Istotnym źródłem 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w mieście od strony północno - zachodniej są zakłady 

przemysłowe zlokalizowane w Stalowej Woli:  

� oddalona o ok. 4,5 km od stacji Huta Stalowa Wola (liczne emitory z poszczególnych spółek 

HSW) (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, zanieczyszczenia powstałe  

z procesów produkcyjnych),  

� oddalona o ok. 2,5 km Elektrownia Stalowa Wola z emitorami z kotłów węglowych i gazowych 

(emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p). 

 

Mierzone zanieczyszczenia: pomiary automatyczne: SO2, NO2, NO, NOx, CO  

pomiary manualne: PM10, PM2.5, B(a)P 

pomiary pasywne: C6H6 

Mierzone parametry 

meteorologiczne: 

temperatura, wilgotność, opady, ciśnienie atmosferyczne, siła  

i kierunek wiatru 
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 Stacja: Przemy śl - Grunwaldzka 

Nazwa stacji: 

Krajowy kod stacji: 

Międzynarodowy kod stacji : 

Adres: 

Współrz ędne geograficzne: 

Współrz ędne w układzie PUWG 1992: 

Wysoko ść nad poziom morza: 

Typ obszaru: 

Typ stacji: 

Data uruchomienia stacji: 

Właściciel stacji: 

Rodzaj stacji: 

Cel pomiarowy: 

Przemysl-Grunwaldzka-WIOS  

PkPrzemyslWIOSGrunw 

- 

Przemyśl, ul. Grunwaldzka 

długość 22º45'22.46", szerokość 49º47'03.62" 

X: 219767,98; Y: 770287,71 

201 m 

obszar miejski 

tło miejskie 

2013 r.  

WIOS w Rzeszowie 

kontenerowa 

ocena narażenia populacji (ochrona zdrowia) 
 

 

  

Rys. 3.2.3.1.  Automatyczna stacja Przemy śl - Grunwaldzka 

Charakterystyka stacji: 

Stacja zlokalizowana została w zachodniej części miasta w pobliżu rzeki San. W otoczeniu 

stacji przeważa luźna zabudowa mieszkaniowa wielo- i jednorodzinna oraz obiekty użyteczności 

publicznej (szkoła, urzędy). W odległości ok. 120 m w kierunku północnym przebiega droga 

wojewódzka nr 884. Lokalizacja stacji umożliwia miarodajny pomiar tła powietrza atmosferycznego 

dla miasta Przemyśla. 

Analizator SO2 

Analizator NOX Kontener stacji automatycznej 
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Rys. 3.2.3.2. Zdj ęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach  

 

Rys. 3.2.3.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego 
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Źródła emisji zanieczyszcze ń: 

Główne źródło zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu stacji stanowi spalanie paliw w obiektach 

komunalnych oraz ruch komunikacyjny. Negatywny  wpływ na jakość powietrza atmosferycznego ma 

ponadto działalność m.in.: 

� usytuowanego ok. 0,5 km na zachód Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  

w Przemyślu Sp. z o.o. z emitorem o wysokości 120 m z kotłów na miał węglowy (emitowane 

zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p, N2O, Pb, Ni, metan, amoniak, chrom, cynk, 

dioksyny i furany, benzen, węglowodory aromatyczne), 

� zlokalizowanego ok. 5,5 km na wschód zakładu FIBRIS S.A. z emitorem kotłowni opalanej 

węglem oraz biomasą o wysokości 50 m (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, 

b(a)p), 

� usytuowanego ok. 4,5 km na wschód zakładu SANWIL Polska Sp. z o.o. z emitorami o wysokości 

9-20 m z kotłów gazowych oraz emitorami z procesów produkcyjnych o wysokości 8-24 m 

(emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO, CO, CO2, pyły, b(a)p, zanieczyszczenia powstałe  

z procesów produkcyjnych). 

 

Mierzone zanieczyszczenia: pomiary automatyczne: SO2, NO2, NO, NOx, PM10, PM2.5, PM1.0 

pomiary manualne: PM10, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P 

pomiary pasywne: C6H6 

Mierzone parametry 

meteorologiczne: 

temperatura, wilgotność, opady, ciśnienie atmosferyczne, siła  

i kierunek wiatru 
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 Stacja: Jarosław - PWSTE  

Nazwa stacji: 

Krajowy kod stacji: 

Międzynarodowy kod stacji : 

Adres: 

Współrz ędne geograficzne: 

Współrz ędne w układzie PUWG 1992: 

Wysoko ść nad poziom morza: 

Typ obszaru: 

Typ stacji: 

Data uruchomienia stacji: 

Właściciel stacji: 

Rodzaj stacji: 

Cel pomiarowy: 

Jarosław-PWSTE-WIOS  

PkJarosWIOSPWSTE 

PL0554A 

Jarosław, PWSTE 

długość 22º40'29.18", szerokość 50º00'43.50" 

X: 244781,94; Y: 763184,01 

215 m 

obszar miejski 

tło miejskie 

2012 r.  

WIOS w Rzeszowie 

rozproszona 

ocena narażenia populacji (ochrona zdrowia) 

 

  

Rys. 3.2.4.1. Stacja Jarosław - PWSTE 

Charakterystyka stacji: 

Stacja zlokalizowana jest w centrum miasta na terenie Państwowej Wyższej Szkoły 

Techniczno- Ekonomicznej w Jarosławiu. W otoczeniu stacji przeważa zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, wielorodzinna oraz użyteczności publicznej. W odległości ok. 400 m w kierunku 

północnym przebiega droga krajowa nr 4, zaś na południu znajduje się trakcja kolejowa prowadząca 

w kierunku przejść granicznych w Korczowej i Medyce. Lokalizacji stacji zapewnia miarodajną ocenę 

jakości powietrza w Jarosławiu. 

Pyłomierz pyłu PM10 
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Rys. 3.2.4.2. Zdj ęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach  

 

Rys. 3.2.4.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego  
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Źródła emisji zanieczyszcze ń: 

Głównym źródłem zanieczyszczeń oddziałującym na stacje jest emisja z sektora komunalno- 

bytowego. Znaczącym źródłem zanieczyszczeń powietrza jest ruch komunikacyjny głównie oddalona 

o ok. 400 m droga krajowa nr 4. Znaczącym punktowym źródłem zanieczyszczeń powietrza w mieście 

jest: 

� oddalony o ok. 600 m w kierunku zachodnim zakład Sokołów S.A. Oddział Zakłady Mięsne 

"Jarosław" z emitorami o wysokości od 5-26 m (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, 

CO2, pyły, b(a)p, zanieczyszczenia powstałe z procesów produkcyjnych), 

� zlokalizowana w odległości ok. 2,5 km w kierunku południowo- wschodnim spółka O-I Produkcja 

Polska z emitorami z procesów technologicznych (produkcja wyrobów szklanych) o wysokości  

7-70 m (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, zanieczyszczenia powstałe  

z procesów produkcyjnych). 

 

Mierzone zanieczyszczenia: pomiary manualne: PM10, B(a)P 

Mierzone parametry 

meteorologiczne: 

brak pomiarów 
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 Stacja: Krosno - Kletówki 

Nazwa stacji: 

Krajowy kod stacji: 

Międzynarodowy kod stacji : 

Adres: 

Współrz ędne geograficzne: 

Współrz ędne w układzie PUWG 1992: 

Wysoko ść nad poziom morza: 

Typ obszaru: 

Typ stacji: 

Data uruchomienia stacji: 

Właściciel stacji: 

Rodzaj stacji: 

Cel pomiarowy: 

Krosno-Kletówki 

PkKrosnoWIOSKletowki  

PL0413A 

Krosno, ul. Kletówki 

długość 21º44'58.92", szerokość 49º41'24.61" 

X: 206160,57; Y: 698254,61 

277 m 

obszar miejski 

tło miejskie 

2008 r.  

WIOS w Rzeszowie 

rozproszona 

ocena narażenia populacji (ochrona zdrowia) 

 

  

Rys. 3.2.5.1. Stacja Krosno - Kletówki 

Charakterystyka stacji: 

Stacja zlokalizowana jest w centralnej części miasta na terenie Sądu Okręgowego  

w Krośnie. W otoczeniu stacji przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa 

handlowa oraz użyteczności publicznej (szkoła). W odległości ok. 200 m w kierunku południowym 

znajduje się droga krajowa nr 28 (ul. Podkarpacka). Lokalizacja stacji zapewnia miarodajny pomiar tła 

powietrza atmosferycznego dla miasta Krosna. 

Pyłomierz pyłu PM10 
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Rys. 3.2.5.2. Zdj ęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach 

 

Rys. 3.2.5.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego  
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Źródła emisji zanieczyszcze ń: 

Źródłem zanieczyszczeń w sąsiedztwie stacji jest głównie spalanie paliw na cele energetyczne 

(ogrzewanie budynków) oraz transport drogowy, przede wszystkim droga krajowa nr 28  

(ul. Podkarpacka). Wprowadzającymi w znaczącym stopniu zanieczyszczenia do powietrza 

atmosferycznego na terenie miasta są również zakłady przemysłowe:  

� znajdująca się w odległości ok. 1,7 km w kierunku północno – zachodnim spółka „FENICE 

POLAND” z emitorami o wysokości 26 m od 4 kotłów na węgiel kamienny(emitowane 

zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p) oraz spółka KROSGLASS S.A. z emitorami  

o wysokości 6,62-28,3 m (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, węglowodory 

aromatyczne),  

� zlokalizowane w odległości ok. 1,6 km w kierunku północno – wschodnim i 2,5 km w kierunku 

południowo- wschodnim Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie  

z emitorem o wysokości 71 m z kotłów na węgiel kamienny (Odział Energetyki Cieplnej) oraz 

emitorem odprowadzającym zanieczyszczenia z kotłów opalanych węglem kamiennym (Sekcja 

Zieleni Miejskiej) (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p),  

� znajdująca się w odległości ok. 650 m na południowy- zachód spółka Goodrich Krosno Sp. z o.o.  

z emitorem o wysokości 13,3 m z 3 kotłów gazowych (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, 

CO, CO2, pyły, zanieczyszczenia powstałe z procesów produkcyjnych). 

 

Mierzone zanieczyszczenia: pomiary manualne: PM10, PM2,5, As, Cd, Ni, Pb, B(a)P 

pomiary pasywne: C6H6 

Mierzone parametry 

meteorologiczne: 

brak pomiarów 
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 Mielec - Zarzą d Strefy 

Nazwa stacji: 

Krajowy kod stacji: 

Międzynarodowy kod stacji : 

Adres: 

Współrz ędne geograficzne: 

Współrz ędne w układzie PUWG 1992: 

Wysoko ść nad poziom morza: 

Typ obszaru: 

Typ stacji: 

Data uruchomienia stacji: 

Właściciel stacji: 

Rodzaj stacji: 

Cel pomiarowy: 

Mielec-Zarząd Strefy 

PkMielWIOSZarzStr 

PL0258A 

Mielec, Zarząd Strefy 

długość 21º28'16.32", szerokość 50º18'14.43" 

X: 273680,17; Y: 675921,56 

168 m 

obszar miejski 

tło miejskie, w strefie oddziaływania przemysłu lub zakładu 

2005 r.  

WIOS w Rzeszowie 

rozproszona 

ocena narażenia populacji (ochrona zdrowia) 

 

  

Rys. 3.2.6.1. Stacja Mielec -  Zarz ąd Strefy 

Charakterystyka stacji: 

Stanowisko pomiarowe zlokalizowane zostało w południowo - wschodniej części Specjalnej 

Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec, w sąsiedztwie budynku Zarządu Strefy w otoczeniu licznych 

zakładów przemysłowych. W odległości ok. 100 m w kierunku północno - zachodnim znajduje się 

skrzyżowanie o ruchu okrężnym ul. Wojska Polskiego z al. Kwiatkowskiego i ul. Partyzantów. Obok 

zakładów przemysłowych znajdują się również parkingi samochodowe. Lokalizacja stanowiska 

pomiarowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec w otoczeniu zakładów 

przemysłowych i ważnych arterii komunikacyjnych sprawia, iż jest to reprezentatywny punkt 

pomiarowy zapewniający uzyskiwanie miarodajnych wyników w ramach realizowanych celów 

monitoringowych (ocena oddziaływania przemysłu). 

Pyłomierz pyłu PM10 
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Rys. 3.2.6.2. Zdj ęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach 

 

Rys. 3.2.6.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego  
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Źródła emisji zanieczyszcze ń: 

 Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w otoczeniu stanowiska 

pomiarowego są obiekty przemysłowe licznych zakładów przemysłowych zlokalizowanych  

w kierunku północno- zachodnim. Do większych zakładów emitujących zanieczyszczenia do powietrza 

należą:  

� KRONOSPAN MIELEC Sp. z o.o. z emitorami o wysokości 10-46 m (emitowane 

zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, formaldehyd),  

� Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. z emitorami kotłowni na węgiel kamienny o wysokości 126 m 

(emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p),  

� a ponadto m.in.: BRW Mielec Sp. z o.o., ONDULINE PRODUCTION Sp. z o.o., „GEYER  

& HOSAJA Zakłady Gumowe w Mielcu” Sp. z o.o.  

 Istotny wpływ na jakość powietrza wywiera również transport drogowy, tj. oddalone o ok. 100 m 

w kierunku północno - zachodnim skrzyżowanie o ruchu okrężnym ulicy Wojska Polskiego  

z al. Kwiatkowskiego i ul. Partyzantów, jak również parkingi samochodowe oraz lotnisko „PZL Mielec”.  

 

Mierzone zanieczyszczenia: pomiary manualne: PM10, B(a)P 

pomiary pasywne: C6H6, formaldehyd 

Mierzone parametry 

meteorologiczne: 

temperatura, wilgotność, opady, ciśnienie atmosferyczne, siła  

i kierunek wiatru 
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 Stacja: Sanok - Sadowa  

Nazwa stacji: 

Krajowy kod stacji: 

Międzynarodowy kod stacji : 

Adres: 

Współrz ędne geograficzne: 

Współrz ędne w układzie PUWG 1992: 

Wysoko ść nad poziom morza: 

Typ obszaru: 

Typ stacji: 

Data uruchomienia stacji: 

Właściciel stacji: 

Rodzaj stacji: 

Cel pomiarowy: 

Sanok-Sadowa-WIOS  

PkSanokWIOSSadowa 

PL0555A 

Sanok, ul. Sadowa 

długość 22º11'45.21", szerokość 49º34'18.23" 

X: 194273,72; Y: 730980,1 

287 m 

obszar miejski 

tło miejskie 

2012 r.  

WIOS w Rzeszowie 

rozproszona 

ocena narażenia populacji (ochrona zdrowia) 

 

    
Rys. 3.2.7.1. Stacja Sanok - Sadowa 

Charakterystyka stacji: 

Stacja zlokalizowana jest w północnej części miasta. W otoczeniu stacji przeważa 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (bloki 5- kondygnacyjne) oraz użyteczności publicznej 

(szkoła). W odległości ok. 650 m w kierunku południowym znajduje się droga krajowa nr 28  

(ul. Staszica). Lokalizacja stacji zapewnia miarodajny pomiar tła powietrza atmosferycznego dla 

miasta Sanoka.  

Pyłomierze pyłu PM10 
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Rys. 3.2.7.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego  

 

  

  

Rys. 3.2.7.2. Zdj ęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach 
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Źródła emisji zanieczyszcze ń: 

Źródłem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego w otoczeniu stacji jest głównie spalanie 

paliw związane z funkcjonowaniem zabudowy mieszkaniowej będącej źródłem niekorzystnej emisji 

niskiej oraz emisja komunikacyjna. Ponadto znajdują się: 

� w odległości ok. 450 m Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z emitorem 

o wysokości ok. 70 m z kotłowni opalanej węglem kamiennym i gazem ziemnym (emitowane 

zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p), 

� w odległości ok. 2,3 km w kierunku południowo- wschodnim Sanockie Zakłady Przemysłu 

Gumowego „STOMIL SANOK” S.A. z emitorami o wysokości ok. 45 m odprowadzające 

zanieczyszczenia z kotłów opalanych węglem kamiennym i gazem ziemnym (emitowane 

zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p, węglowodory aromatyczne i alifatyczne). 

 
Mierzone zanieczyszczenia: pomiary manualne: PM10, B(a)P 

pomiary pasywne: C6H6 

Mierzone parametry 

meteorologiczne: 

brak pomiarów 
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 Stacja: Tarnobrzeg - D ąbrowskiej 

Nazwa stacji: 

Krajowy kod stacji: 

Międzynarodowy kod stacji : 

Adres: 

Współrz ędne geograficzne: 

Współrz ędne w układzie PUWG 1992: 

Wysoko ść nad poziom morza: 

Typ obszaru: 

Typ stacji: 

Data uruchomienia stacji: 

Właściciel stacji: 

Rodzaj stacji: 

Cel pomiarowy: 

Tarnobrzeg-M.Dabrowskiej-WIOS  

PkTarnobWIOSDabrow  

PL0556A 

Tarnobrzeg, ul. Dąbrowskiej 

długość 21º41'18.12", szerokość 50º34'32.67" 

X: 304415,76; Y: 690286,14 

158 m 

obszar miejski 

tło miejskie 

2012 r.  

WIOS w Rzeszowie 

rozproszona 

ocena narażenia populacji (ochrona zdrowia) 

 

  

Rys. 3.2.8.1. Stacja Tarnobrzeg - D ąbrowskiej 

Charakterystyka stacji: 

Stacja zlokalizowana została we wschodniej części miasta na terenie Szkoły Podstawowej  

nr 10. W otoczeniu stacji przeważa zwarta zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (bloki 5- 

kondygnacyjne) oraz drogi osiedlowe i parkingi. W odległości ok. 600 m w kierunku zachodnim 

znajduje się droga wojewódzka nr 723 (ul. Sikorskiego), zaś w odległości ok. 500 m w kierunku 

południowym przebiega droga wojewódzka nr 871 (ul. Sienkiewicza). Lokalizacja stacji zapewnia 

miarodajny pomiar tła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla miasta Tarnobrzega. 

Pyłomierz pyłu PM10 
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Rys. 3.2.8.2. Zdj ęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach 

 

Rys. 3.2.8.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego  
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Źródła emisji zanieczyszcze ń: 

Źródłem zanieczyszczeń oddziałujących na stację jest zwarta budowa mieszkaniowa 

wielorodzinna, ruch komunikacyjny zwłaszcza droga wojewódzka nr 871 i 723 (ul. Sikorskiego  

i ul. Sienkiewicza) oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (Ciepłownia nr 2 znajdująca 

się w odległości ok. 1 km w kierunku południowo- zachodnim oraz Ciepłownia nr 3 zlokalizowana  

w odległości ok. 2,3 km w kierunku północno- wschodnim) z emitorami z kotłów opalanych węglem 

kamiennym i gazem ziemnym (emitowane zanieczyszczenia: SO2, NO2, CO, CO2, pyły, b(a)p).  

 

Mierzone zanieczyszczenia: pomiary manualne: PM10, B(a)P 

pomiary pasywne: C6H6 

Mierzone parametry 

meteorologiczne: 

brak pomiarów 
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 Stanowisko pomiarowe: Żydowskie 

Nazwa stacji: 

Krajowy kod stacji: 

Międzynarodowy kod stacji : 

Adres: 

Współrz ędne geograficzne: 

Współrz ędne w układzie PUWG 1992: 

Wysoko ść nad poziom morza: 

Typ obszaru: 

Typ stacji: 

Data uruchomienia stacji: 

Właściciel stacji: 

Rodzaj stacji: 

Cel pomiarowy: 

Żydowskie-WIOS 

PkKrempWIOSŻydow 

- 

m. Żydowskie, teren Magurskiego Parku Narodowego 

długość 21º29'00.99", szerokość 49º28'10.99" 

X: 180994,20; Y:679880,48 

508 m 

obszar pozamiejski 

tło ponadregionalne 

2004 r. 

WIOS w Rzeszowie 

rozproszona 

ocena narażenia ekosystemów (ochrona roślin) 

 

 
Rys. 3.2.9.1. Stanowisko pomiarowe Żydowskie 

Charakterystyka stanowiska: 

Stanowisko pomiarowe zlokalizowane zostało na terenie Magurskiego Parku Narodowego,  

w otoczeniu terenów zielonych, głównie łąk z luźnymi skupiskami drzew, krzewów i naturalnych 

zarośli. Brak jest w otoczeniu stanowiska istotnych źródeł emisji zanieczyszczeń atmosfery 

pochodzenia antropogenicznego (najbliższe większe skupiska zabudowań znajdują się w odległości 

ok. 5 km od stacji w kierunku północno – wschodnim i zachodnim, tj. w miejscowości Krempna oraz 

Wyszowatka), a oddziaływanie drogi oraz użytkowanej okresowo zabudowy określić można jako 

marginalne. Lokalizacja stanowiska umożliwia ocenę jakości powietrza w regionie. 

Próbnik 
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Rys. 3.2.9.2. Zdj ęcia otoczenia stanowiska pomiarowego w czterech podstawowych kierunkach 

 
Rys. 3.2.9.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego 

 
Mierzone zanieczyszczenia: pomiary pasywne: SO2, NO2 

Mierzone parametry meteorologiczne: brak pomiarów 
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4. PODSUMOWANIE 

Realizując ustawowy obowiązek koordynacji zadań wykonywanych w ramach Państwowego 

monitoringu środowiska, WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził w 2013 r. aktualizację inwentaryzacji 

elementów sieci pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie podkarpackim.  

W skład sieci weszło 10 stacji/stanowisk pomiarowych, na których prowadzone są pomiary 

zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. 

W kolejnych latach WIOŚ w Rzeszowie planuje rozbudowę istniejącej sieci monitoringu, w tym 

celu planowane jest uruchomienie:  

1. stacji monitoringu powietrza w Dębicy, gdzie prowadzone będą manualne pomiary pyłu 

zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu, 

2. stacji monitoringu powietrza w miejscowości Krempna, gdzie prowadzone będą automatyczne 

pomiary dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu oraz ozonu, 

3. automatycznych pomiarów benzenu na stacji Jasło- Sikorskiego, 

4. automatycznych pomiarów ozonu na stacji Nisko- Szklarniowa, 

5. automatycznych pomiarów ozonu i benzenu na stacji Przemyśl- Grunwaldzka. 
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5.  SPIS RYSUNKÓW 

Rys. 2.1. Rozkład elementów sieci pomiarowej monitoringu jakości powierza w województwie 
podkarpackim w 2013 r. 

Rys. 3.1.1.1. Automatyczna stacja Rzeszów - Nowe Miasto. 

Rys. 3.1.1.2. Zdjęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach. 

Rys. 3.1.1.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego. 

Rys. 3.2.1.1. Automatyczna stacja Jasło - Sikorskiego. 

Rys. 3.2.1.2. Zdjęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach. 

Rys. 3.2.1.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego. 

Rys. 3.2.2.1. Automatyczna stacja Nisko - Szklarniowa. 

Rys. 3.2.2.2. Zdjęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach. 

Rys. 3.2.2.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego. 

Rys. 3.2.3.1.   Automatyczna stacja Przemyśl -Grunwaldzka. 

Rys. 3.2.3.2. Zdjęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach. 

Rys. 3.2.3.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego. 

Rys. 3.2.4.1. Stacja Jarosław - PWSTE. 

Rys. 3.2.4.2. Zdjęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach. 

Rys. 3.2.4.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego. 

Rys. 3.2.5.1. Stacja Krosno - Kletówki. 

Rys. 3.2.5.2. Zdjęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach. 

Rys. 3.2.5.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego. 

Rys. 3.2.67.1. Stacja Mielec - Zarząd Strefy. 

Rys. 3.2.6.2. Zdjęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach. 

Rys. 3.2.6.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego. 

Rys. 3.2.7.1. Stacja Sanok - Sadowa 

Rys. 3.2.7.2. Zdjęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach. 

Rys. 3.2.7.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego. 

Rys. 32.2.8.1. Stacja Tarnobrzeg - Dąbrowskiej 

Rys. 3.2.8.2. Zdjęcia otoczenia stacji w czterech podstawowych kierunkach. 

Rys. 3.2.8.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego. 

Rys. 3.2.9.1. Stanowisko pomiarowe Żydowskie 

Rys. 3.2.9.2. Zdjęcia otoczenia stanowiska pomiarowego w czterech podstawowych kierunkach. 

Rys. 3.2.9.3. Mapa otoczenia punktu pomiarowego, z zaznaczeniem lokalizacji punktu pomiarowego. 
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6.  SPIS TABEL 

Tab. 2.1. Zestawienie elementów sieci pomiarowej monitoringu jakości powietrza w województwie 
podkarpackim w 2013 r. 

Tab. 2.2. Stanowiska, na których prowadzone są pomiary dwutlenku siarki w województwie 
podkarpackim. 

Tab. 2.3. Stanowiska, na których prowadzone są pomiary dwutlenku azotu w województwie 
podkarpackim. 

Tab. 2.4. Stanowiska, na których prowadzone są pomiary benzenu w województwie podkarpackim. 

Tab. 2.5. Stanowiska, na których prowadzone są pomiary pyłu PM10 w województwie 
podkarpackim. 

Tab. 2.6. Stanowiska, na których prowadzone są pomiary pyłu PM2,5 w województwie 
podkarpackim. 

Tab. 2.7. Stanowiska, na których prowadzone są pomiary metali (As, Cd, Ni, Pb) w województwie 
podkarpackim. 

Tab. 2.8. Stanowiska, na których prowadzone są pomiary benzo(a)pirenu w województwie 
podkarpackim. 

Tab. 2.9. Stanowiska, na których prowadzone są pomiary ozonu w województwie podkarpackim. 

Tab. 2.10. Stanowiska, na których prowadzone są pomiary tlenku węgla w województwie 
podkarpackim. 

Tab. 2.11. Stanowiska, na których prowadzone są pomiary tlenków azotu w województwie 
podkarpackim. 
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oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1032). 

[6] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012, poz. 1031). 
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