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1. Wstęp 
 
 Obowiązek opracowania rocznego planu pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie wynika z postanowień Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego 
nr  188/03 z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zakresu i form zwierzchnictwa 
Wojewody Podkarpackiego nad zespoloną administracją rządową w województwie (ze zmianą z 
dnia 23 czerwca 2005 r.), opartych na ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o  administracji rządowej 
w województwie. 
W planie pracy uwzględniono „Wytyczne do planowania działalności organów Inspekcji 
Ochrony Środowiska w 2007 r.”, zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 
W roku 1999, bezpośrednio po utworzeniu województwa podkarpackiego, w  Wojewódzkim 
Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie dokonano identyfikacji problemów 
ekologicznych, występujących w poszczególnych byłych województwach, które weszły w skład 
nowej jednostki administracyjnej.  
Do najważniejszych problemów, wpływających na kondycję ekologiczną poszczególnych 
rejonów województwa podkarpackiego zaliczono wówczas:  

I. Degradację powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych oraz 
nagromadzenie znacznych ilości odpadów, w tym niebezpiecznych, na terenach 
wydobycia i przetwórstwa siarki w Tarnobrzegu, Machowie i Jeziórku, 

II. Zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi oraz powietrza 
atmosferycznego przez nieczynną kopalnię siarki w Baszni k/Lubaczowa, 

III. Zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych wokół zakładów chemicznych 
dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego w okolicy Nowej Sarzyny, Dębicy i Jasła,  

IV. Brak systemowych rozwiązań z zakresu gospodarki osadami ściekowymi, 

V. Niewystarczającą infrastrukturę techniczną w zakresie ochrony wód i powierzchni ziemi 
w południowej części województwa, szczególnie na przyrodniczo cennych obszarach w 
sąsiedztwie Bieszczadzkiego Parku Narodowego i Magurskiego Parku Narodowego. 

 
Opracowany po upływie sześciu lat raport „Stan środowiska w województwie 

podkarpackim w 2005 roku” nie daje jednoznacznych podstaw do stwierdzenia, że wszystkie 
wymienione wyżej problemy zostały już rozwiązane. W związku z tym, planując zadania do 
realizacji w poszczególnych komórkach organizacyjnych Inspektoratu, niezbędne jest 
uwzględnienie aktualnej kondycji ekologicznej województwa w odniesieniu do przedstawionych 
wyżej obszarów problemowych. 
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Województwo podkarpackie – lokalizacja obszarów problemowych 

  

Ad. I. 
Na ukończeniu jest rekultywacja terenów zdegradowanych przez przemysł wydobycia  
i przetwórstwa siarki w okolicach Tarnobrzega i Machowa, gdzie wyłączono z użytkowania 
obszar około 4 160 ha i nagromadzono około 44 mln ton odpadów poflotacyjnych, keku 
siarkowego, popiołów i żużli. W miejscu wyrobiska posiarkowego Kopalni Machów powstaje 
zbiornik wodny o charakterze rekreacyjnym z urozmaiconą linią brzegowa, wyspą i  półwyspem. 
Po zakończeniu rekultywacji technicznej, w lutym 2005 r. rozpoczęto napełnianie zbiornika, 
które będzie kontynuowane w roku 2007. Do czasu zakończenia napełniania wyrobiska wodami z 
Wisły, konieczne jest jego odwadnianie celem ochrony przed przenikaniem do zbiornika wód 
trzeciorzędowych. Trwa także rekultywacja Kopalni Jeziórko, gdzie kontynuowane jest 
odprowadzanie skażonych wód powierzchniowych do barier hydraulicznych, nasadzane są 
drzewa i krzewy na gruntach, gdzie wcześniej wprowadzono osady ściekowe. Sukcesywnie 
likwidowane są kolejne otwory wiertnicze.  
Kopalnia Siarki Machów, jako zakład skreślony z „Listy 80”, nadal pozostaje pod szczególnym 
nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

Ad. II. 
Nie do końca została zrekultywowana dawna kopalnia siarki w Baszni k/Lubaczowa. W  latach 
2001-2003 dokonano częściowej likwidacji otworów eksploatacyjnych. Zlikwidowano także 
place składowe siarki, a także część pozostałego po kopalni wyposażenia technicznego. Prace 
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zostały przerwane w roku 2003. W roku 2006 podjęto ponownie działania w celu pozyskania 
środków na dokończenie „Rekultywacji terenów zdegradowanych górnictwem siarki”. Kolejne 
prace powinny objąć między innymi likwidację pozostałych otworów obserwacyjnych, usunięcie 
szkód górniczych i ekologicznych oraz rekultywację biologiczną gruntów w rejonie nieczynnego 
pola górniczego oraz byłego składowiska siarki. Postępy prac rekultywacyjnych będą 
nadzorowane przez komórkę odpowiedzialną za zagadnienia przeciwdziałania poważnym 
awariom przemysłowym. 

Ad. III. 
Utrzymują się zanieczyszczenia wód podziemnych w rejonie Dębicy, Pustkowa i Nowej Sarzyny. 
Prowadzona od czasów II wojny światowej działalność doprowadziła do zanieczyszczenia 
gruntów, a przede wszystkim spowodowała zagrożenie dla wód powierzchniowych 
i  podziemnych w sąsiedztwie Zakładów Chemicznych „ORGANIKA - SARZYNA” S.A. 
w  Nowej Sarzynie, Zakładów Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie, Zakładów Tworzyw 
Sztucznych „GAMRAT” w Jaśle. 
Zakłady Chemiczne „ORGANIKA - SARZYNA” S.A. mogą stwarzać zagrożenie dla 
czwartorzędowej warstwy wodonośnej poprzez pochodzące z lat pięćdziesiątych 
zanieczyszczenia takie, jak nitrozwiązki, fenole, krezole i chlorobenzen. Przedostają się one do 
warstw wodonośnych ze starych składowisk odpadów poprodukcyjnych. Trwają prace 
hydrogeologiczne w celu oczyszczenia czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Najważniejszym 
przedsięwzięciem jest w tym przypadku systematyczne pompowanie z  otworów studziennych 
zanieczyszczonych wód, które odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków.  
Dotychczasowe działania naprawcze Zakładów okazują się niewystarczające. Badania 
monitoringowe odwadniającej ten teren rzeki Trzebośnica wykazują zawartość fenoli na 
poziomie V klasy jakości wód. O utrzymującym się wpływie zanieczyszczeń na środowisko 
wodne poinformowany został Wojewoda Podkarpacki. Dalsze działania naprawcze podejmowane 
przez Zakłady Chemiczne „ORGANIKA - SARZYNA” S.A. będą w roku 2007 pozostawać pod 
szczególnym nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu. 
Na obszarze Zakładów Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie zlokalizowane jest, będące w 
ostatniej fazie rekultywacji, składowisko odpadów przemysłowych „Wieloncza”. Wyniki 
okresowych badań wód z piezometrów zlokalizowanych w otoczeniu zabezpieczonego 
i  zrekultywowanego w kierunku leśnym składowiska, nie wykazują jego negatywnego 
oddziaływania na wody podziemne. Stało się to podstawą do zaprzestania pompowania wód 
podziemnych w tym rejonie. Niemniej jednak na terenie Zakładów „ERG ” w Pustkowie 
utrzymuje się zagrożenie dla Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 425 spowodowane 
przez gromadzone bez należytych zabezpieczeń w latach 1960 – 1980 surowce wykorzystywane 
w produkcji (związki fenolu, formaldehyd). W związku z utrzymującym się znacznym 
zanieczyszczeniem wód podziemnych na obszarze Zakładów, Wojewoda Podkarpacki w 
październiku 2006 r. decyzją zobowiązał Zakłady do przywrócenia środowiska do stanu 
właściwego poprzez ciągłe pompowania zanieczyszczonych wód podziemnych. Działania 
naprawcze będą pozostawały pod szczególnym nadzorem Wojewódzkiego Inspektoratu. 
Nie potwierdziły się prognozy, co do możliwości wpływu na wody podziemne składowisk 
odpadów przemysłowych w Jaśle. W Zakładach „GAMRAT” w Jaśle występowało zagrożenie 
dla środowiska gruntowo – wodnego powodowane przez niezabezpieczone składowisko 
odpadów przemysłowych. Pod składowisko zakładowe wykorzystano lokalny parów, położony 
na należącym do Zakładów zalesionym i niezabudowanym terenie, przez który przepływa ciek 
wodny. Na składowisku deponowano odpady tworzyw sztucznych, skratki z oczyszczalni 
ścieków, ustabilizowany osad z oczyszczalni, odpady stałe z wstępnej filtracji wody, zużyty 
węgiel aktywny oraz zużyte żywice jonowymienne. Zostały przeprowadzone niezbędne 
ekspertyzy, na podstawie których uznano, że budowa systemu drenażu przechwytującego odcieki 
z czaszy składowiska w celu ich oczyszczenia, nie jest konieczna. 
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Ad. IV. 
W 1999 roku w województwie podkarpackim wytworzono 63,8 tys. ton suchej masy osadów 
ściekowych, w tym 32 % stanowiły osady z oczyszczalni ścieków komunalnych. Pod koniec lat 
90. na terenach oczyszczalni, poletkach osadowych i lagunach nagromadzono około 30  tys. ton 
s. m. osadów. Ilość ta wzrosła do 39,3 tys. ton w roku 2005. Największe ilości osadów o 
wysokim stopniu uwodnienia składowane były na polach lagunowych w  Siedliskach k/ Medyki. 
Prace nad rekultywacją w Siedliskach największego w regionie składowiska osadów ściekowych, 
wytworzonych w Oczyszczalni Ścieków w Przemyślu są znacznie zaawansowane. W oparciu o 
wykonane ekspertyzy zmieniono kierunek rekultywacji. Zdecydowano o pozostawieniu obecnego 
ukształtowania terenu w stanie niezmienionym, z  zachowaniem naturalnej roślinności i oczek 
wodnych. Teren zostanie obsadzony roślinnością bagienną. Równocześnie, w wyniku 
modernizacji i rozbudowy, oczyszczalnia ścieków w Przemyślu została wyposażona w ciąg 
przeróbki osadu ściekowego. Dokonano także przebudowy i modernizacji największej w regionie 
oczyszczalni ścieków w Rzeszowie, gdzie zmodyfikowano węzeł przeróbki osadów. 
Nadal jednak, w miarę budowy kolejnych oczyszczalni ścieków i rozbudowy sieci 
kanalizacyjnej, przybywa osadów ściekowych. Nie tylko w województwie podkarpackim, ale w 
całej Polsce nadal brak jest systemowych rozwiązań w zakresie odzysku i  unieszkodliwiania 
komunalnych osadów ściekowych. 
Ze względu na powtarzające się przypadki niezgodnego z prawem postępowania z osadami 
ściekowymi, zagadnienie to pozostawać będzie także w roku 2007 pod szczególnym nadzorem 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.  

Ad. V. 
Wydaje się, że kolejny, zidentyfikowany przed kilkoma laty problem, dotyczący braku 
wystarczającej infrastruktury z dziedziny ochrony środowiska na szczególnie cennym 
przyrodniczo południowym obszarze województwa, został rozwiązany. W latach 90 problem 
dotyczył przede wszystkim zanieczyszczenia Zbiornika Solińskiego, szczególnie po sezonie 
letnim, powodowanego brakiem efektywnych oczyszczalni ścieków w bezpośrednim sąsiedztwie 
zbiornika. W roku 2000 została rozbudowana oczyszczalnia ścieków w  Polańczyku. Trwa 
budowa oczyszczalni ścieków w Myczkowcach. Gmina Solina kontynuuje rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej. 
W wyniku klasyfikacji ogólnej jakości wód w rzekach badanych w 2005 roku, górne odcinki rzek 
w zlewni Sanu i Wisłoka zaliczono do wód dobrej jakości.  
W zakresie zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wszystkie strefy południowej części 
województwa zostały ocenione w klasie A.  
Systematycznej poprawie ulega gospodarka odpadami komunalnymi. W rejonie Bieszczad 
istnieje osiem składowisk odpadów komunalnych, w tym pięć spełniających wymagania w  tym 
zakresie. 
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Identyfikacja problemów ekologicznych w województwie - stan 2006 
 
Niezależnie od sygnalizowanych wyżej zagadnień, w miarę rozwoju technik badawczych 
i  wdrażania metodyk oceny stanu środowiska, obowiązujących w krajach Unii Europejskiej, 
ujawniły się nowe zagrożenia, przede wszystkim w odniesieniu do jakości wód 
powierzchniowych i stanu powietrza atmosferycznego. 
Na podstawie badań monitoringowych oraz w oparciu o wyniki kontroli zidentyfikowano nowe 
lub potwierdzono znane wcześniej problemy ekologiczne: 
1. Pogorszenie jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia na ujęciach wód dla miast Dębica, Rzeszów i Jarosław ze względu na wysoki 
poziom zanieczyszczeń mikrobiologicznych, 

2. Zanieczyszczenie wód podziemnych węglowodorami na terenie TBD S.A. w Dębicy, 
spowodowane oddziaływaniem byłego składowiska odpadów poprodukcyjnych oraz terenów 
magazynowych, 

3. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych w północno-zachodniej części województwa. 
Prawobrzeżny dopływ Wisły Babulówka wraz z Potokiem Rów należą do najbardziej 
zanieczyszczonych cieków w województwie podkarpackim. O złej jakości wód decydują 
wskaźniki tlenowe, amoniak, azot Kjeldahla oraz wskaźniki hydrobiologiczne 
i  mikrobiologiczne. Na stan jakości wód wywierają wpływ ścieki odprowadzane 
z  miejscowości Baranów Sandomierski, Padew Narodowa oraz ze Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej w Mielcu i Fabryki Firanek „Wisan” S.A. w Skopaniu.  
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4. Zagrożenie ujęcia wody dla miasta Jasło, spowodowane przez „dzikie” wysypisko odpadów 
komunalnych i przemysłowych w Niegłowicach. Wysypisko, odsłonięte w  wyniku kolejnych 
wezbrań Wisłoki, musi zostać zlikwidowane poprzez wydobycie odpadów. Konieczne jest 
także przeprowadzenie rekultywacji niekorzystnie przekształconej i zanieczyszczonej 
powierzchni ziemi. 

5. W związku z utrzymującymi się przekroczeniami zawartości pyłu PM10 w Przemyślu 
opracowany został naprawczy program ochrony powietrza. W wyniku oceny rocznej jakości 
powietrza przekroczenia stwierdzono także w strefie „miasto Rzeszów” oraz w  strefie 
„powiat jasielski”. 

 
 

 
Nowo zidentyfikowane problemy ekologiczne w województwie 

 
Obok wymienionych wyżej problemów szczegółowych, zidentyfikowanych przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w planie pracy uwzględnione 
zostaną priorytety polityki ekologicznej województwa podkarpackiego, do których należą: 

1. Podniesienie poziomu warunków życia mieszkańców i atrakcyjności województwa poprzez 
redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska: 
• budowa systemu gospodarki odpadami, obejmującego zbiórkę odpadów oraz instalacje do 

ich odzysku i unieszkodliwiania, 
• realizacja „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, 
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• pełne wdrożenie systemu pozwoleń zintegrowanych, 
• opracowanie i wdrożenie programów naprawczych w zakresie ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem dla stref, gdzie występują przekroczenia wartości dopuszczalnych, w 
dalszej perspektywie również w zakresie ochrony przed hałasem, 

• budowa dróg i rozbudowa innej infrastruktury komunikacyjnej, eliminującej niekorzystny 
wpływ transportu na środowisko. 

2. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekologicznego: 
• budowa niezbędnej infrastruktury zabezpieczającej przed powodziami, w tym 

zapewnienie właściwej gospodarki przestrzennej, 
• eliminowanie substancji, stwarzających zagrożenie dla środowiska. 

3. Właściwa polityka inwestycyjna: 
• zapewnienie zrównoważonego rozwoju, również na terenach o wysokich walorach 

przyrodniczych, 
• eliminowanie inwestycji zagrażających środowisku oraz stosowania tzw. „brudnych 

technologii” i niekontrolowanej zabudowy terenów cennych przyrodniczo, poprzez 
doskonalenie systemu procedur ocen oddziaływania na środowisko zarówno dla 
przedsięwzięć jak i planów i programów. 

W planach poszczególnych komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu 
uwzględniono zagadnienia szczegółowe, wynikające z cytowanych na wstępie „Wytycznych do 
planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2007 r.” a także warunki 
fizjograficzne i przygraniczne położenie województwa. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, 
2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o administracji rządowej w województwie, 
3. Ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną, 
4. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych, 
5. Ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, 
6. Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  

z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony 
środowiska oraz ich delegatur, 

7. Statutu Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 
8. Zarządzenia Nr 40/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 4. 03. 1999 r. w sprawie utworzenia 

delegatur Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie, 

9. Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie działa na obszarze 
województwa podkarpackiego, wchodząc w skład zespolonej administracji rządowej 
województwa. 
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje w imieniu Wojewody 
Podkarpackiego zadania i kompetencje określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i 
przepisach odrębnych. Inspekcją Ochrony Środowiska kieruje Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska, który jest centralnym organem administracji rządowej. 

Aparatem pomocniczym Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w skład którego 
wchodzą Delegatury w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu. 
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WIOŚ w Rzeszowie realizuje zadania na obszarze całego województwa, a w szczególności na 
terenie następujących jednostek terytorialnych: miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, powiat 
dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko – sędziszowski i strzyżowski.  
Obszary działania poszczególnych delegatur są następujące: 
Delegatura Jasło: miasto Krosno i powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jasielski, krośnieński, leski 
i sanocki; 
Delegatura Przemyśl: miasto Przemyśl i powiaty:  jarosławski, lubaczowski, przemyski 
i  przeworski; 
Delegatura Tarnobrzeg: miasto Tarnobrzeg i powiaty: kolbuszowski, mielecki, niżański, 
stalowowolski i tarnobrzeski. 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  w Rzeszowie 
ul. Langiewicza 26 tel. (0-17) 8543683, tel/fax (0-17) 8543841,  

e-mail: wios@wios.rzeszow.pl 
Delegatura w Jaśle  

ul. Floriańska 108 tel. (0-13) 4464395, 4480848, fax 4463548,   
e-mail: delegatura@jaslo.wios.rzeszow.pl 

Delegatura w Przemyślu  
ul. Dominikańska 3 tel. (0-16) 6784496, 678-44-89, fax 6784489 e-mail: 

przemysl@przemysl.wios.rzeszow.pl 
Delegatura w Tarnobrzegu 

ul. Św. Barbary 12 tel. (0-15) 8223190, 8226184 fax 8226440 e-mail: 
delegatura@tarnobrzeg.wios.rzeszow.pl 

 
Zasięg terytorialny  

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  w Rzeszowie i Delegatur 
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2. Plan pracy Wydziału Inspekcji 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, rozporządzeniem 
Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30  grudnia 1998 r. w 
sprawie zasad organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur 
oraz Regulaminem Organizacyjnym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie, do zadań Wydziału Inspekcji w  szczególności należą: 
1. kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu 

zasobów przyrody, 
2. kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska oraz zakresu, 

częstotliwości i sposobu prowadzenia pomiarów wielkości emisji, 
3. udział w postępowaniu dotyczącym lokalizacji inwestycji oraz w przekazywaniu do użytku 

obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko, 

4. kontrola eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem, 
5. podejmowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom oraz usuwania 

ich skutków i przywracania środowiska do stanu właściwego, w tym kontrola zakładów o 
dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,  
a także analizowanie zgłoszeń zakładów określonej kategorii, programów zapobiegania 
poważnym awariom i raportów o bezpieczeństwie,  

6. kontrola przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 
7. kontrola przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, 
8. kontrola gospodarowania wodami w zakresie określonym w ustawie Prawo wodne, 
9. kontrola przestrzegania przepisów o odpadach, 
10. kontrola przestrzegania przepisów w zakresie ustawy o substancjach i preparatach 

chemicznych, 
11. kontrola przestrzegania wymagań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego, 
12. kontrola wyrobów wprowadzonych do obrotu, podlegających ocenie zgodności, w zakresie 

spełniania przez nie zasadniczych wymagań dotyczących ochrony środowiska, określonych w 
przepisach odrębnych, 

13. kontrola przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
14. kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym, z wyjątkiem przepisów art. 41 pkt 2 i 3, 
15. kontrola środków transportu, 
16. kontrola zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym stosowanym w instalacjach 

energetycznego spalania paliw oraz w oleju do silników statków żeglugi śródlądowej, 
17. nadzór i kontrola w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz z 

produktami, urządzeniami i instalacjami zawierającymi te substancje, 
18. kontrola przestrzegania przepisów i uzyskanych na ich podstawie zezwoleń,  

z wyłączeniem kontroli laboratoryjnej, w zakresie postępowania z organizmami genetycznie 
zmodyfikowanymi, 

19. nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie standardów emisyjnych z instalacji, 
20. realizacja obowiązku wynikającego z rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 
91/689/EWG i 96/61/WE tzw. PRTR, 

21. analizowanie wyników pomiarów samokontrolnych przekazywanych przez podmioty 
korzystające ze środowiska, 
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22. weryfikacja rocznych raportów, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. 
o  handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji, 

23. przygotowywanie danych związanych z raportowaniem wdrażania przepisów organów Unii 
Europejskiej, 

24. współdziałanie w zakresie ochrony środowiska z innymi organami kontrolnymi, organami 
ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji publicznej i obrony 
cywilnej, a także organizacjami społecznymi i opiekunami społecznymi, 

25. informowanie organów administracji samorządowej wynikach kontroli obiektów  
o podstawowym znaczeniu dla danego terenu, 

26. udostępnianie organom administracji rządowej, samorządowej oraz społeczeństwu informacji 
o środowisku oraz informacji publicznej, 

27. prowadzenie postępowań administracyjnych w związku z naruszeniem wymagań ochrony 
środowiska, w tym w szczególności wydawanie decyzji w sprawach: wymierzania kar 
pieniężnych, wstrzymywania działalności lub użytkowania instalacji i innych dotyczących 
ochrony środowiska. 

28. przedkładanie informacji o realizacji zadań Inspekcji Ochrony Środowiska, 
29. współdziałanie z właściwymi organami ochrony środowiska w zakresie wydawania pozwoleń 

zintegrowanych, 
30. prowadzenie sprawozdawczości statystycznej ze swojej działalności, 
31. współpraca z funduszami ochrony środowiska w zakresie oceny osiągania efektów 

ekologicznych, 
32. prowadzenie spraw związanych z załatwianiem wniosków o podjęcie interwencji, 
33. przygotowywanie planów działalności kontrolnej i ich realizacja, 
34. prowadzenie rejestrów, ewidencji i baz danych, 
35. przygotowywanie opinii i uwag do projektów ustaw i rozporządzeń, 
36. wydawanie zaświadczeń, o których mowa w odrębnych przepisach, 
37. pełnienie dyżurów domowych na wypadek wystąpienia poważnych awarii przemysłowych 

lub innych zdarzeń zagrażających środowisku. 

Zadania kontrolne realizowane są przez Wydział Inspekcji w Rzeszowie i Działy Inspekcji  
w Delegaturach. Wojewódzki Inspektor może zlecać Delegaturom realizację zadań 
Wojewódzkiego Inspektoratu na terenie województwa podkarpackiego na obszarze większym niż 
ich zasięg terytorialny. Wydział Inspekcji WIOŚ w Rzeszowie koordynuje, nadzoruje 
i  kontroluje, poprzez Kierowników Delegatur, realizację zadań Działów Inspekcji 
w  Delegaturach. 

System kontroli i wymuszania przestrzegania prawa oparty jest na planowym podejściu 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska do kontroli podmiotów korzystających ze środowiska. 
Kontrola służy nie tylko porównaniu stanu rzeczywistego z pożądanym, ale również pozwala na 
dokonanie analizy przyczyn naruszania wymagań ochrony środowiska. Jest ona ważnym 
instrumentem dyscyplinującym, edukacyjnym i pobudzającym do stosowania w zakładach 
możliwie najlepszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w  zakresie ochrony 
środowiska. Doświadczenia kontrolne wykorzystywane są w tworzeniu i  nowelizowaniu 
przepisów prawa z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska.  

W ostatnim okresie znowelizowanych zostało szereg przepisów, których przestrzeganie 
jest przedmiotem kontroli wykonywanych przez Inspekcję Ochrony Środowiska. W obiegu 
prawnym znalazły się nowe ustawy i rozporządzenia wykonawcze, opublikowane w dziennikach 
ustaw. Duża aktywność legislacyjna spowodowana była koniecznością dalszego dostosowywania 
polskiego prawa do wymagań Unii Europejskiej. Do  polskich aktów prawnych 
przetransponowano uregulowania dyrektyw, rozporządzeń i  decyzji organów Unii Europejskiej. 
Ponadto w Polsce obowiązują „wprost” uregulowania Wspólnotowe zawarte w decyzjach i 
rozporządzeniach kierowanych do państw członkowskich. Uwarunkowania te nałożyły na 
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Inspekcję wiele nowych zadań, a także spowodowały konieczność dostosowania jej działalności 
do wymogów Unii Europejskiej. Systematycznym zmianom ulegać powinna rola Inspekcji 
Ochrony Środowiska. Funkcja „egzekutora” powinna przekształcić się w funkcję doradczo – 
negocjacyjno - egzekucyjną. Cele kontroli wykonywanych przez Inspekcję winny być 
ukierunkowane przede wszystkim na monitorowanie wdrażania w Polsce przepisów Unii 
Europejskiej. System dokumentowania ustaleń kontroli powinien zapewniać możliwości 
sprawnego raportowania i sporządzania wymaganych przez Komisję Europejską raportów i 
zestawień statystycznych. Dlatego szczególnego znaczenia nabierają wszelkie działania mające 
na celu przygotowanie organizacyjne i merytoryczne Inspekcji i innych organów administracji 
publicznej oraz podmiotów korzystających ze środowiska do wypełniania określonych zadań i 
obowiązków w  ramach członkostwa. Uwzględniając aktualne merytoryczne i organizacyjne 
uwarunkowania, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wprowadził w 2005 r. do stosowania 
we wszystkich Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Środowiska nową „Instrukcję 
przeprowadzania kontroli oraz podejmowania działań pokontrolnych przez służby Inspekcji 
Ochrony Środowiska”, która jest zgodna z „Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 
Europejskiej nr 2001/331/WE” z dnia 4 kwietnia 2001 r., ustalającymi minimalne kryteria 
działania inspekcji ochrony środowiska w państwach członkowskich. 
Wypełniając zadania ustawowe Główny Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdził „Wytyczne 
do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska w 2007 r.”, w  których 
określano najważniejsze zadania dla Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska. W 
dokumencie tym ustalono zadania dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Inspektoratów. 
Zadania dla Wydziałów Inspekcji podzielone zostały wg zakresu działalności wynikającej ze 
struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, tj.:  

I. Kontrola przepisów o ochronie środowiska. 
II. Kontrola rynku i transgraniczne przemieszczanie odpadów. 

III. Przeciwdziałanie poważnym awariom. 

W Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska opracowano również projekt dokumentu 
„Ogólne kierunki działania organów Inspekcji Ochrony Środowiska w latach 2007-2013” 
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione dokumenty oraz: 

� zapisy Traktatu Akcesyjnego 
� ocenę podstawowych problemów środowiskowych na terenie województwa oraz 

generalną ocenę stanu przestrzegania wymagań ochrony środowiska, 
� sugestie organów administracji rządowej i samorządowej oraz organów innych inspekcji i 

straży, 
� analizę skarg i wniosków o podjęcie interwencji przez Inspekcję Ochrony Środowiska, 
� dane zawarte w ewidencji kontroli i ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska, 

oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli, 
� przegląd zakładów o dużym ryzyku i zwiększonym ryzyku zaistnienia awarii  

ustalono, że w 2007 roku kontrole realizowane będą według 27 celów.  

W tabeli Nr 1 wymieniono cele kontroli z podziałem na krajowe i wojewódzkie wraz  
z uzasadnieniem ich wyboru oraz określeniem inspektorów koordynujących działania związane z 
ich realizacją.  
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Tabela Nr 1 
 

CELE KONTROLI WIOŚ RZESZÓW NA ROK 2007 
 

Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

NADZÓR NAD PRZESTRZEGANIEM PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA 

1. Wdrażanie dyrektywy 
96/61/WE w sprawie 
zintegrowanego zapobiegania i 
ograniczania zanieczyszczeń 

W ustawie Prawo ochrony środowiska, transponującej  do 
polskiego systemu prawnego m. in. dyrektywę Rady 
96/61/WE z 24 września 1996r. w sprawie zintegrowanego 
zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń, zapisany został 
obowiązek uzyskania pozwolenia zintegrowanego przez 
prowadzących instalacje, których funkcjonowanie, ze 
względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, może 
powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych 
elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. 
Nowe instalacje wymagają uzyskania pozwolenia od dnia 
oddania ich do użytkowania. Podmioty prowadzące 
instalacje, do użytkowania których przystąpiono po 
30.10.2000 r., są zobowiązane do uzyskania pozwolenia w 
terminach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie 
późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego. Zgodnie z Traktatem akcesyjnym ostateczny 
termin uzyskania pozwolenia zintegrowanego dla wszystkich 
instalacji objętych takim obowiązkiem to 30 październik 2007 
r. Brak pozwolenia zintegrowanego obliguje wojewódzkiego 
inspektora ochrony środowiska do podjęcia decyzji 
wstrzymującej użytkowanie instalacji. Skontrolowane zostaną 
przede wszystkim te podmioty, które nie uzyskały 
wymaganego pozwolenia w ustalonych terminach oraz 
wybrane podmioty, które pozwolenia już posiadają. W 
ramach kontroli sprawdzeniu podlegać będzie przestrzeganie 

Jacek Juchno Cel krajowy 
Ogólnokrajowy cykl 
kontrolny 
Raport wojewódzki 
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

warunków pozwolenia oraz ocena stopnia przygotowania 
prowadzących instalacje do uzyskania pozwolenia 
zintegrowanego. Podczas kontroli inspektorzy udzielać będą 
prowadzącym instalacje wyjaśnień i rad dotyczących 
wymagań stawianych konkretnym rodzajom instalacji. 
Podczas kontroli zbierane będą również niezbędne dane do 
raportowania do Komisji Europejskiej wdrożenia dyrektywy 
w Polsce. Kontrole służyć będą również weryfikacji danych 
przekazywanych przez zakłady w ramach realizacji 
obowiązku wynikającego z rozporządzenia (WE) Nr 
166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 
zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE. 
Ustalenia kontroli wykorzystywane będą także przy 
uzgadnianiu pozwoleń zintegrowanych wydawanych przez 
starostów i do współpracy z wojewodą w tym zakresie. 

2. Wypełnienie zobowiązań 
wynikających z dyrektywy 
91/271/EWG w sprawie 
oczyszczania ścieków 
komunalnych w zakresie 
wyposażenia aglomeracji w 
systemy kanalizacji zbiorczej i 
oczyszczalnie ścieków z 
zachowaniem terminów 
określonych w Traktacie 
Akcesyjnym Polski do Unii 
Europejskiej i  w „Krajowym 
programie oczyszczania 
ścieków komunalnych”. 

Ten cel kontrolny realizowany będzie w związku z zapisami 
„Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych”. Program KPOŚK powstał w celu realizacji 
przepisów dyrektywy 91/271/EWG, zobowiązującej do 
wdrożenia na terenie całego kraju oczyszczania ścieków 
komunalnych. Polska w trakcie negocjacji sektora 
„Środowisko” uzyskała zgodę państw członkowskich Unii na 
okres dostosowawczy w zakresie wyposażenia aglomeracji w 
systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków do 
2015 roku. W ramach celu, na terenie całego województwa 
podkarpackiego kontrolą objęte zostaną aglomeracje, w 
których osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie 
oczyszczania ścieków komunalnych zaplanowano na lata 
2006 i 2007 i ujęte w załączniku do „Krajowego programu 

Aldona Krochmal -  
Kosiba 

Cel krajowy  
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

oczyszczania ścieków komunalnych”. W trakcie działań 
kontrolnych, przy ocenie oczyszczalni i aglomeracji pod 
kątem wypełniania obowiązków wynikających z 
obowiązujących przepisów, przeanalizowane zostaną dane 
zawarte w załączniku do KPOŚK oraz dane rzeczywiste. 
Stanowić będą także podstawę oceny realizacji przedsięwzięć 
w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji zbiorczych 
sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków 
komunalnych, a także terminów niezbędnych do wypełnienia 
zapisów Traktatu Akcesyjnego. Ustalenia kontroli  w tym 
zakresie będą materiałem pomocniczym przy sporządzaniu 
raportu o wdrażaniu dyrektywy w Polsce dla Komisji 
Europejskiej, także przy uzgadnianiu pozwoleń 
zintegrowanych wydawanych przez starostów i współpracy z 
wojewodą w tym zakresie.  

3. Wdrażanie dyrektywy Rady 
99/31/WE w sprawie 
składowisk odpadów, decyzji 
Rady ustanawiającej kryteria i 
procedury przyjęcia odpadów 
na składowiska, rozporządzenia 
(WE) NR 2150/2002 w sprawie 
statystyk odpadów 

Dyrektywa Rady 99/31/WE w sprawie składowisk odpadów, 
wprowadza standardy techniczne składowania odpadów 
zapewniające odpowiedni poziom ochrony środowiska w 
krajach Unii przed odpadami deponowanymi na 
składowiskach. Większość zarządzających składowiskami, 
posiada decyzje organów ochrony środowiska, wydane w 
trybie art. 33 ust. 2 lub ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy 
o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw, zobowiązujące do 
zamknięcia składowiska lub do dostosowania jego 
funkcjonowania do wymogów przepisów o odpadach.. 
Kontrole mają sprawdzić, w jakim stopniu zarządzający 
składowiskami odpadów realizują obowiązki wynikające z 
tych decyzji, z art. 59 ustawy o odpadach oraz z decyzji 
zatwierdzającej instrukcję eksploatacji. Ustalenia kontroli 
będą podstawą aktualizacji KARTY SKŁADOWISKA i 

Ewa Sitnik 
Katarzyna Styś 

(Anna Niedźwiecka) 

Cel krajowy 
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

opracowania raportu zbiorczego dla Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska. Podczas kontroli zbierane będą również 
dane niezbędne do przygotowania dla Komisji Europejskiej 
raportu z wdrożenia dyrektywy w Polsce. Decyzja Rady 
ustanawiająca kryteria i procedury przyjęcia odpadów na 
składowiska, określa kryteria i procedury przyjmowania 
odpadów na wszystkie rodzaje składowisk. Decyzja ta 
znalazła odzwierciedlenie w rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. Przeprowadzane 
kontrole mają na celu sprawdzenie, czy odpady dopuszczone 
do składowania spełniają kryteria przyjęcia dla właściwego 
rodzaju składowiska. Rozporządzenie (WE) NR 2150/2002 w 
sprawie statystyk odpadów, weszło w życie z dniem 
18.03.2004 r. i winno być bezpośrednio stosowane we 
wszystkich państwach członkowskich. Celem rozporządzenia 
jest ustanowienie ram dla tworzenia statystyki Wspólnoty w 
zakresie wytwarzania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
Realizacja tego celu umożliwi wypełnienie zobowiązań 
wynikających z cytowanych aktów prawa wspólnotowego.  

4. Przestrzeganie wymagań przez 
podmioty prowadzące 
działalność w zakresie 
odbierania od właścicieli 
nieruchomości, zbierania, 
transportu, odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych – wdrażanie 
Dyrektywy 2006/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 
w sprawie odpadów i 

Nowelizacja ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach wprowadziła szereg nowych 
uregulowań mających na celu poprawę gospodarki odpadami 
komunalnymi i dostosowanie jej do wymagań określonych w 
prawie Wspólnotowym, w szczególności w zakresie 
postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji. 
Kontrole w tym zakresie będą miały na celu 
wyegzekwowanie zadań nałożonych na organy gmin oraz 
obowiązków spoczywających na ich jednostkach 
organizacyjnych i innych podmiotach. Kontrolami w tym 
zakresie objęte zostaną podmioty prowadzące działalność w 
zakresie usuwania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Katarzyna Styś Cel krajowy, 
Ogólnokrajowy cykl 
kontrolny 
Raport wojewódzki 
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postanowień Traktatu 
Akcesyjnego 

komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych 
występujących w ich strumieniu. W czasie kontroli 
szczególna uwaga zwrócona będzie na takie zagadnienia jak: 
selektywna zbiórka odpadów (z ich późniejszą segregacją i 
sortowaniem),  sposób izolowania odpadów niebezpiecznych 
(oleje odpadowe, baterie i akumulatory oraz opony) z 
odpadów komunalnych, sposób ich unieszkodliwiania; czy 
występuje segregacja u źródła, czy jest to wykonywane w 
zgodzie z prawem, prowadzenie odzysku (recyklingu 
materiałowego), odzysk energii, zorganizowanie zbiórki i 
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych takich jak: 
środki ochrony roślin, PCB, urządzenia zawierające freony, 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady 
azbestowe, posiadanie i przestrzeganie zezwoleń na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania i 
gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku 
stwierdzenia nieprzestrzegania wymagań w tym zakresie na 
podmioty nakładane będą opłaty sankcyjne. W ramach tego 
celu realizowany będzie ogólnokrajowy cykl kontrolny 
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska.  

5. Wdrażanie dyrektywy 
2001/80/WE w sprawie 
ograniczenia emisji niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z 
dużych źródeł spalania paliw 

Realizacja obowiązków wynikających z wdrożenia zapisów 
dyrektywy 2001/80/WE w sprawie ograniczenia niektórych 
zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów 
energetycznego spalania paliw, dotyczącej emisji ze 
wszystkich źródeł spalania paliw, w których moc cieplna 
wprowadzana do paleniska w paliwie jest równa lub większa 
niż 50 MWt z wyłączeniem źródeł, w których produkty 
spalania są wykorzystywane bezpośrednio w procesach 
wytwórczych. Dla zapewnienia pełnego wdrożenia w Polsce 
dyrektywy niezbędne jest sprawowanie stałego nadzoru nad 

Marta Płodzień Cel krajowy 
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instalacjami energetycznego spalania paliw w zakresie 
dotrzymywania przez nie standardów emisyjnych i 
wypełniania obowiązków wynikających z rozporządzenia w 
sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów 
wielkości emisji. Szczególny nadzór dotyczył będzie 
zakładów objętych okresami przejściowymi określonymi w 
Traktacie Akcesyjnym w zakresie emisji dwutlenku siarki i 
emisji pyłów. 
Kontrole dotyczyć będą również wypełniania obowiązków 
wynikających z systemu handlu uprawnieniami do emisji i 
weryfikacji danych przekazywanych przez zakłady w ramach 
realizacji obowiązku wynikającego z rozporządzenia (WE) 
Nr 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
stycznia 2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego 
Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i 
zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE 
tzw. PRTR.  

6. Ograniczenie naruszania 
wymagań przez podmioty 
podlegające ustawie o 
opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych, a także 
ustawie o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie 
produktowej i opłacie 
depozytowej (w tym 
dotyczących opakowań po 
substancjach niebezpiecznych i 
środkach biobójczych) – 

Kontrole obejmą między innymi sprawdzenie stanu formalno 
– prawnego w zakresie wytwarzania i odzysku odpadów 
opakowaniowych, w tym selektywnego magazynowania 
odpadów, a także prowadzenia ewidencji odpadów 
opakowaniowych i prawidłowości sporządzania sprawozdań 
rocznych OPAK i OŚ-OP1 oraz wystawianych dokumentów 
potwierdzających odzysk i recykling odpadów 
opakowaniowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na 
uzyskanie odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych przez przedsiębiorców, co 
pozwoli ocenić funkcjonowanie w Polsce systemu odzysku i 
recyklingu odpadów. Skontrolowane zostaną również 
wybrane jednostki handlu detalicznego, tzw. hipermarkety, w 
zakresie wypełniania obowiązków prowadzenia na własny 

Małgorzata Ferenc 
Dorota Soboń 

Cel krajowy, 
Ogólnokrajowy cykl 
kontrolny 
Raport wojewódzki 
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wdrażanie dyrektyw: 94/62/WE 
w sprawie opakowań i odpadów 
opakowaniowych, 75/439/EWG 
w sprawie unieszkodliwiania 
olejów odpadowych ze 
zmianami, oraz zapewnienie 
realizacji Traktatu Akcesyjnego 
w zakresie poziomów odzysku 
odpadów opakowaniowych i 
poużytkowych 

koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych po 
produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie 
handlowej. Kontrole w ramach tego celu dotyczyć będą 
również gospodarki odpadami poużytkowymi. Cel jest 
zgodny z założeniami polityki ekologicznej państwa oraz 
obowiązkiem dostosowania polskich rozwiązań do wymagań 
UE. 
 
 
 
 

7. Wdrażanie dyrektywy 
76/464/EWG w sprawie 
zanieczyszczenia 
spowodowanego przez niektóre 
niebezpieczne substancje 
odprowadzane do środowiska 
wodnego Wspólnoty oraz 6 
dyrektyw uzupełniających 
dotyczących poszczególnych 
substancji niebezpiecznych 
82/176/EWG, 83/513/EWG, 
84/156/EWG, 84/491/EWG, 
86/280/EWG. 

Kontrole w ramach tego celu będą dotyczyły emisji za 
pośrednictwem ścieków 16 substancji niebezpiecznych 
szczegółowo określonych w wykazie I załącznika Nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska wodnego, których wprowadzanie do 
środowiska ma być eliminowane. Z kolei zakłady 
wprowadzające do kanalizacji ścieki przemysłowe 
zawierające substancje określone w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. zobowiązane są do 
posiadania pozwolenia wodno - prawnego. Wyniki kontroli 
będą pomocne dla właściwych organów ochrony środowiska 
przy weryfikacji wydanych wcześniej pozwoleń wodno - 
prawnych.   

Piotr Rusinek, 
(Jan Bednarski) 

Cel krajowy 

8. Przestrzeganie wymagań przez 
prowadzących spalarnie i 
współspalarnie odpadów-
wdrażanie Dyrektywy 
2000/76/WE w sprawie 

Kontrolami objęte zostaną podmioty eksploatujące instalacje 
do termicznego unieszkodliwiania odpadów, w tym spalarnie 
odpadów i instalacje, w których odpady są współspalane. 
Kontrole będą miały na celu sprawdzenie przestrzegania 
przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 

Jacek Juchno Cel krajowy 
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spalania odpadów, marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia 
procesu termicznego przekształcania odpadów, 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w 
sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków 
unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych 
oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 
2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż 
niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 
dopuszcza się ich termiczne przekształcanie. Kontrolami 
objęte zostaną wszystkie spalarnie odpadów oraz wybrane 
instalacje, w których prowadzony jest proces współspalania 
odpadów, a które winny spełniać warunki określone dla 
spalarni odpadów, będące w ewidencji WIOŚ w Rzeszowie. 
Ustalenia kontroli pozwolą również na aktualizację kart 
SPALARNI ODPADÓW i opracowanie raportu zbiorczego 
dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Realizacja 
tego celu będzie również pomocna przy wypełnieniu 
zobowiązań wynikających z rozporządzenia (WE) NR 
2150/2002 w sprawie statystyk odpadów, 

9. Ograniczenie uciążliwości 
związanych z 
ponadnormatywną emisją 
hałasu – wdrażanie dyrektywy 
2002/49/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 13 
czerwca 2002 r. odnoszącej się 
do oceny i zarządzania 
poziomem hałasu w 
środowisku. 

Badania monitoringowe prowadzone przez WIOS w 
Rzeszowie wykazują, że źródłem uciążliwości akustycznej 
jest przede wszystkim hałas komunikacyjny. Hałas 
przemysłowy powoduje wyłącznie uciążliwości o charakterze 
lokalnym i usunięcie jego przyczyn można stosunkowo łatwo 
egzekwować na gruncie obowiązującego systemu prawnego. 
Kontrole w ramach tego celu ukierunkowane zostaną głównie 
na podmioty zarządzające drogami. Celem kontroli będzie 
wyegzekwowanie obowiązków dotyczących prowadzenia 
pomiarów i podejmowania działań ograniczających 
przekroczenia standardów jakości środowiska. 

Agnieszka Kulikowska, 
(Jacek Pasierb) 

Cel krajowy 



 20

Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

10. Eliminowanie lub ograniczenie 
wykorzystywania substancji 
zubożających warstwę ozonową 
– wdrażanie rozporządzenia 
2037/2000 w sprawie substancji 
zubożających warstwę 
ozonową. 

Do postępowania z substancjami kontrolowanymi stosuje się 
bezpośrednio przepisy prawa Unii Europejskiej tj. 
rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 a także postanowienia 
Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz 
Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających 
warstwę ozonową. Transpozycja przepisów dokonana została 
poprzez ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach 
zubożających warstwę ozonową oraz rozporządzenia 
wykonawcze wydane przez Ministra Gospodarki i Pracy.  
Kontrole w zakresie realizacji obowiązków wynikających z 
przepisów o substancjach zubożających warstwę ozonową 
przeprowadzone zostaną wg Wytycznych zatwierdzonych 
przez GIOŚ i pozwolą na określenie ilości substancji 
kontrolowanych będących w użyciu na terenie kraju. 
Umożliwią także ustalenie sposobu postępowania z odpadami 
zawierającymi substancje kontrolowane. Ponadto podczas 
kontroli sprawdzone zostanie przestrzeganie określonych w 
ustawie zakazów: 
− obrotu produktami, urządzeniami, substancjami, 

instalacjami zawierającymi CFC, 
− obrotu urządzeniami, instalacjami chłodniczymi, 

klimatyzacyjnymi, pompami ciepła zawierającymi 
substancje kontrolowane, zastosowane jako czynniki 
chłodnicze, 

− obrotu spienionymi tworzywami sztucznymi i wyrobami 
je zawierającymi wyprodukowanymi przy użyciu 
substancji kontrolowanych,  

− rozbudowy urządzeń i instalacji chłodniczych i 
klimatyzacyjnych z wykorzystaniem substancji 
kontrolowanych. 

Agnieszka Kulikowska Cel krajowy 
Raport wojewódzki 

 Przestrzeganie wymagań Postanowienia Dyrektywy Rady 91/676/EWG w sprawie Krystyna Sołek Cel krajowy 
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11. ochrony środowiska w 
gospodarstwach rolnych, w tym 
w zakresie stosowania w 
rolnictwie nawozów i środków 
chemicznych – wdrażanie 
dyrektywy Rady 91/676/EWG 
w sprawie ochrony wód przed 
zanieczyszczeniem 
powodowanym przez azotany 
pochodzące ze źródeł 
rolniczych. 

ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez 
azotany pochodzące ze źródeł rolniczych zostały 
przetransponowane do polskiego prawa m.in. poprzez zapisy 
ustawy Prawo wodne, ustawy o nawozach i nawożeniu oraz 
akty wykonawcze do ww. ustaw. Aby osiągnąć cele 
Dyrektywy, państwa członkowskie muszą podjąć pewne 
kroki oparte na dobrej praktyce rolniczej i właściwych 
rozwiązaniach technicznych. Na terenie działania 
województwa podkarpackiego, z uwagi na stwierdzone 
niewielkie zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia 
rolniczego, nie wyznaczono tzw. obszarów wrażliwych. Nie 
zwolniło to jednak jednostek działających na tym terenie i 
zaangażowanych we wdrażanie Dyrektywy Azotanowej z 
ciągłego monitorowania zasobów wodnych pod kątem 
zanieczyszczenia ich związkami azotu pochodzenia 
rolniczego. Ze względu na obowiązek weryfikacji obszarów 
co 4 lata, koniecznym stało się sprawowanie m.in. przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska nadzoru i kontroli 
gospodarstw rolnych w zakresie wdrażania  zasad 
określonych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej, w tym 
dotyczących przechowywania i stosowania nawozów. 
Kontrole gospodarstw prowadzone będą w ramach 
współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa. Sporządzane przez WIOŚ w Rzeszowie 
informacje o przestrzeganiu wymagań ochrony środowiska 
będą przez Agencję wykorzystywane przy załatwianiu 
wniosków dotyczących udzielania i rozliczania pomocy 
finansowych, na zasadach określonych w Sektorowym 
Programie Operacyjnym ”Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006" oraz Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 
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na lata 2007-2013.  
12. Rozpoznanie i eliminowanie 

nieprawidłowości dotyczących 
stosowania przepisów w 
zakresie gospodarowania 
zużytymi akumulatorami i 
bateriami - wdrażanie 
Dyrektywy Rady w sprawie 
baterii i akumulatorów 
zawierających niektóre 
substancje niebezpieczne 
91/157/EWG z późn. zmianami, 
zastąpionej dyrektywą 
2006/66/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 
września 2006 r. w sprawie 
baterii i akumulatorów oraz 
zużytych baterii i 
akumulatorów  

We wrześniu 2006 r. weszła w życie nowa dyrektywa 
dotycząca baterii i akumulatorów oraz ich odpadów. Zastąpiła 
ona Dyrektywę Rady 91/157/EWG. Zgodnie z jej 
wymaganiami, do 2010 roku kraje członkowskie muszą 
osiągnąć 50% poziom recyklingu baterii stosowanych przez 
konsumentów. W tym samym czasie muszą również osiągnąć 
65% poziom recyklingu akumulatorów ołowiowych oraz 75% 
poziom recyklingu akumulatorów niklowo-kadmowych. 
Dyrektywa ustanawia również minimalne poziomy ilości 
zebranych baterii na 25% do września 2012 i 45% do 
września 2016 r. Dyrektywa zakazuje również sprzedaży 
baterii i akumulatorów zawierających więcej niż 0,0005% 
rtęci oraz 0,002% kadmu wagowo. Kraje członkowskie są 
zobowiązane do wdrożenia wymagań Dyrektywy do września 
2008 r. Cykl kontrolny realizowany będzie w oparciu o 
wytyczne GIOŚ w Warszawie.  

Danuta Gorycka Cel krajowy 
Ogólnokrajowy cykl 
kontrolny 
Raport wojewódzki 

 
13. 

Poprawa stanu czystości 
powietrza w rejonach, gdzie 
badania monitoringowe 
wykazują przekroczenia 
wartości dopuszczalnych, w 
tym ocena realizacji programów 
ochrony powietrza w strefach – 
wdrażanie Dyrektywy Rady 
96/62/WE w sprawie oceny i 
zarządzania jakością 
otaczającego powietrza 

Ustawa Prawo ochrony środowiska transponująca dyrektywę 
96/62/EC nakłada na wojewódzkich inspektorów ochrony 
środowiska obowiązek opracowywania rocznych ocen jakości 
powietrza w strefach. Zaliczenie strefy do klasy C jest 
podstawą do opracowania  przez wojewodę naprawczego 
Programu Ochrony Powietrza, zawierającego inwestycje i 
działania, których realizacja pozwoli na poprawę jakości 
powietrza w rejonach, w których ma miejsce przekraczanie 
wyznaczonych standardów imisyjnych. Z wykonanych w 
latach 2003-2005 ocen jakości powietrza w województwie 
podkarpackim wynika, że występują przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów ustalonych dla pyłu PM10 w 

Marta Płodzień 
(Beata Michalak) 

Cel wojewódzki 
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Rzeszowie, Przemyślu i Jaśle. Rozporządzeniem Nr 49 z dnia 
22 sierpnia 2006 r. Wojewoda Podkarpacki określił program 
ochrony powietrza dla strefy „Miasto Przemyśl”. Kontrole 
ukierunkowane zostaną na realizację tego programu oraz na 
identyfikację źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie 
strefy „Miasto Rzeszów” strefy „Powiat Jasło”.  

 
14. 

Poprawa stanu czystości wód w 
przekrojach, gdzie badania 
monitoringowe wykazują 
przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, identyfikacja 
punktowych źródeł 
zanieczyszczeń- wdrażanie 
Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE 

W związku z dostosowywaniem badań monitoringowych do 
wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, której 
zapisy przetransponowane zostały do ustawy Prawo Wodne, 
od 2004 r. w badaniach prowadzonych w ramach realizacji 
programu monitoringu środowiska w województwie 
podkarpackim notuje się podwyższone zawartości fenoli w 
wodach rzeki Trzebośnicy i Tuszymki. Prowadzone przez 
WIOŚ od 1999 roku badania monitoringowe w zakresie 
zawartości formaldehydu w wodach Potoku Rów oraz od 
2003 r. w wodach Babulówki wskazują na utrzymujące się 
wysokie stężenie tego wskaźnika w wodach obydwu cieków. 
Fenole i formaldehyd zaliczane są do substancji szczególnie 
szkodliwych, których obecność w wodach należy ograniczać. 
Zgodnie z w/w Dyrektywą zanieczyszczenie wód tymi 
substancjami powinno być redukowane poprzez zaprzestanie 
lub stopniową eliminację ich emisji. Niezbędne jest 
zidentyfikowanie źródeł pochodzenia tych substancji w celu 
ograniczenia emisji tych związków do wód i stopniową 
poprawę jakości wód w zlewniach monitorowanych cieków.  
Zgodnie z kalendarzem wdrażania Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, celem prowadzonych działań w zakresie polityki 
wodnej jest osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu 
ekologicznego i chemicznego wód, co może być 
zrealizowane głównie poprzez szczegółową identyfikację 
presji.   

Aldona Krochmal -  
Kosiba,  
Małgorzata Król 
(Elżbieta Kalisz) 

Cel wojewódzki 
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15. 

Zapewnienie przestrzegania 
wymagań w zakresie odzysku 
lub unieszkodliwiania 
komunalnych osadów 
ściekowych – wdrażanie 
dyrektywy 86/278/EWG  

Realizacja przedsięwzięć określonych w „Krajowym 
Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych” spowoduje 
systematyczny wzrost ilości komunalnych osadów 
ściekowych. Dotychczas w województwie podkarpackim 
osady ściekowe wykorzystywane były głównie w celach 
nieprzemysłowych t.j. do rekultywacji terenów niekorzystnie 
przekształconych lub wzbogacania gleby. Przy takich 
formach odzysku osadów ściekowych powinny być 
przestrzegane zasady określone w transponowanej do 
polskiego prawa Dyrektywie 86/278/EWG w sprawie 
ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku 
wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie. 
Konieczna jest kontrola mająca na celu zagwarantowanie, że 
osady wykorzystane do użyźniania gleby są zgodne z 
normami środowiskowymi. Dotychczasowe badania składu 
chemicznego osadów ściekowych nakazują dużą ostrożność 
w stosowaniu takich metod odzysku osadów, tym bardziej, że 
do komunalnych systemów kanalizacyjnych wprowadzane są 
coraz powszechniej ścieki przemysłowe zawierające 
substancje niebezpieczne. Kontroli poddane zostaną 
podmioty wykorzystujące osady zarówno na cele 
przemysłowe jak i nieprzemysłowe. Działania pokontrolne 
przyczynią się do eliminowania nieprawidłowości w zakresie 
gospodarowania komunalnymi osadami ściekowymi. 
Ustalenia kontroli będą mogły być wykorzystane przy 
realizacji zobowiązań Polski wynikających z rozporządzenia 
(WE) NR 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów. 

Małgorzata Budzyńska 
-Mankiewicz 

Cel wojewódzki 

 
16. 

Wdrażanie dyrektywy 
94/63/WE w sprawie 
kontrolowania emisji lotnych 
związków organicznych 

Transpozycja dyrektywy 94/63/WE w sprawie kontrolowania 
emisji lotnych związków organicznych powstałych wskutek 
magazynowania benzyny i jej dystrybucji z terminali do stacji 
obsługi została dokonana m.in. poprzez rozporządzenie 

Beata Kreczner Cel wojewódzki 



 25

Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

powstałych wskutek 
magazynowania benzyny i jej 
dystrybucji z terminali do stacji 
obsługi. 

Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i 
stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu 
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie. 
Rozporządzenie to straciło ważność w związku z wejściem w 
życie, w dniu 1 stycznia 2006 r. rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw 
płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do 
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie. Obowiązek dostosowania tego rodzaju 
obiektów do odpowiednich wymagań technicznych, w tym 
ochrony środowiska wynika z Traktatu Akcesyjnego, a 
wdrażanie dyrektywy podlega raportowaniu. W świetle 
powyższego sprawowanie kontroli w ramach tego celu jest 
konieczne. Kontrole, które zostaną przeprowadzone w roku 
2007, pozwolą ocenić dostosowanie stacji paliw i terminali 
paliwowych na terenie województwa podkarpackiego do 
obowiązujących przepisów. Ustalenia kontroli zarejestrowane 
zostaną w elektronicznej bazie danych o stacjach paliw 
prowadzonej w WIOŚ w Rzeszowie.. 

 
17. 

Zapewnienie spełniania 
wymagań ochrony środowiska 
w zakładach branży rolno-
spożywczej - wdrażanie art.13 
Dyrektywy 91/271/EWG w 
sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych 

Na podstawie art. 13 Dyrektywy 91/271/EWG, Polska 
zobowiązana jest do identyfikacji zakładów branży przemysłu 
rolno-spożywczego, obejmującej 11 sektorów i wdrożenia 
programu wyposażenia tych zakładów w oczyszczalnie 
ścieków. Obowiązek ten dotyczy zakładów przemysłowych 
odprowadzających ścieki ulegające rozkładowi 
biologicznemu o obciążeniu ładunkiem RLM powyżej 4000. 
Polska w trakcie negocjacji sektora „Środowisko” uzyskała 
zgodę państw członkowskich Unii na okres dostosowawczy w 
zakresie oczyszczania ścieków odprowadzanych z zakładów 

Krystyna Sołek Cel wojewódzki 
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branży przemysłu rolno-spożywczego do 2010 roku. W 
ramach celu, na terenie całego województwa podkarpackiego 
kontrolą objęte zostaną zakłady, z których odprowadzane są 
do odbiornika ścieki biologicznie rozkładalne. W trakcie 
działań kontrolnych, ocenie poddany zostanie stan 
przygotowania zakładów do wypełnienia obowiązków 
nałożonych dyrektywą. Ustalenia kontroli w tym zakresie 
będą materiałem pomocniczym przy sporządzaniu raportu dla 
Komisji Europejskiej o wdrażaniu dyrektywy w Polsce. 
Ponadto, w ramach współpracy z Agencją Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa, kontrolą zostaną objęte zakłady, 
które korzystały z pomocy finansowej z Sektorowego 
Programu Operacyjnego ”Restrukturyzacja i modernizacja 
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 
2004-2006". 

18. Przeciwdziałanie oddawaniu do 
użytkowania obiektów i 
instalacji nie spełniających 
wymagań ochrony środowiska 

Realizacja tego celu stanowi jeden z elementów wdrażania 
Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 roku 
w sprawie oceny skutków niektórych publicznych i 
prywatnych przedsięwzięć dla środowiska oraz Dyrektywy 
Rady 97/11/WE z dnia 3 marca 1997 r. poprawiającą 
Dyrektywę 85/337/EWG w sprawie oceny skutków 
niektórych publicznych i prywatnych przedsięwzięć dla 
środowiska. Kontrole dotyczyć będą oddawanych do 
użytkowania przedsięwzięć zaliczonych do mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z realizacją 
których powstał obowiązek sporządzenia odpowiedniego 
raportu na etapie pozwolenia na budowę lub przebudowę 
obiektu. W przypadku stwierdzenia, że obiekt nie spełnia 
określonych wymagań ochrony środowiska, wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska, zobowiązany jest wydać 
decyzję wstrzymującą oddanie tego obiektu do użytkowania. 

Agnieszka Kulikowska Cel krajowy 
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Działania Inspekcji Ochrony Środowiska w tym zakresie 
stanowią jedną z form współdziałania z organami Inspekcji 
Nadzoru Budowlanego. 

 
19. 

Wypełnianie przez podmioty 
korzystające ze środowiska 
wymagań wynikających z mocy 
prawa lub tzw. pozwoleń i 
zezwoleń sektorowych 
ustalających zakres i sposób 
korzystania ze środowiska. 

Ustawy z dziedziny ochrony środowiska nakładają na 
podmioty rozpoczynające i prowadzące działalność 
gospodarczą obowiązek posiadania i przestrzegania decyzji 
ustalających zakres i sposób korzystania ze środowiska. 
WIOŚ w Rzeszowie, w ramach tego celu, będzie sprawdzał 
przestrzeganie wymagań ochrony środowiska. Szczególnie 
dotyczyć to będzie podmiotów, których działalność nie 
została ujęta w innych celach kontroli. Wyniki i ustalenia 
tych kontroli mogą stanowić podstawę do wymierzania 
administracyjnych kar pieniężnych lub stosowania innych 
sankcji dyscyplinujących kontrolowane podmioty do 
przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Realizacja tego 
celu umożliwi także wypełnienie w pełniejszym zakresie 
Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
nr 2001/331/WE” z dnia 4 kwietnia 2001 r., ustalających 
minimalne kryteria działania inspekcji ochrony środowiska w 
państwach członkowskich odnośnie raportowania wyników 
kontroli. 

Małgorzata Ferenc Cel wojewódzki 

20. Eliminowanie przyczyn skarg i 
interwencji dotyczących 
uciążliwości dla środowiska 
kierowanych do Inspekcji 
Ochrony Środowiska. 

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie wpływa wiele zawiadomień o uciążliwościach 
powodowanych przez podmioty korzystające ze środowiska. 
Przeprowadzane kontrole potwierdzają w znacznej części ich 
zasadność. Załatwienie wielu interwencji należy do 
właściwości innych organów, co nie wyklucza możliwości 
przeprowadzenia kontroli przez służby Inspekcji Ochrony 
Środowiska, do których interweniujący mają większe 
zaufanie. Opinia taka wynika ze słabego przygotowania 
merytorycznego i organizacyjnego organów gmin do 

Renata Cierpisz Cel wojewodzki 
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realizacji zadań kontrolnych, co potwierdziły wyniki 
zakończonego w 2006 r. realizowanego przez WIOŚ w 
Rzeszowie wojewódzkiego cyklu kontrolnego „Ocena 
wypełniania ustawowych zadań i obowiązków w zakresie 
ochrony środowiska przez organy gmin”. W niektórych 
kontrolach realizowanych w ramach tego celu uczestniczyć 
będą pracownicy urzędów gmin, co powinno przyczynić się 
do wzrostu ogólnego poziomu wiedzy tych osób na temat 
zasad przeprowadzania kontroli i ułatwić w przyszłości 
właściwe załatwianie przez organy administracji 
samorządowej interwencji o charakterze lokalnym.  

NADZÓR RYNKU I TRANSGRAMICZNE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW 
 
21. 

Zapewnienie bezpiecznego dla 
środowiska i zdrowia ludzi 
funkcjonowania systemu 
zbierania i demontażu 
pojazdów wycofanych z 
eksploatacji oraz odzysku, w 
tym recyklingu odpadów 
powstających z pojazdów 
wycofanych z eksploatacji – 
wdrażanie Dyrektywy 
2000/53/WE transponowanej 
ustawą o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji 

Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz istniejąca 
struktura krajowego parku pojazdów, w której znaczną część 
stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, przyczyniać się 
będą do stałego wzrostu łącznej masy odpadów powstających 
podczas demontażu pojazdów. Ze względu na wielką 
różnorodność materiałów, recykling pojazdów wycofanych z 
eksploatacji jest procesem złożonym technicznie i powinien 
odbywać się w stacjach demontażu spełniających wymagania 
techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i 
Pracy w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu 
oraz sposobu demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji. W ramach kontroli sprawdzane będzie 
przestrzeganie, w obiektach objętych ustawą o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, wymagań określonych 
w innych przepisach o ochronie środowiska. Kontrole 
realizowane będą wg Wytycznych zatwierdzonych przez 
GIOŚ. Wyniki kontroli będą pomocne przy wypełnianiu 
ustawowych zadań przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska i Wojewodę Podkarpackiego Na podstawie 

Ewa Pater Cel krajowy 
Raport wojewódzki 
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ustaleń kontroli zaktualizowana zostanie elektroniczna baza 
danych o stacjach demontażu pojazdów wycofanych z 
eksploatacji. 

 
22. 

Zapewnienie bezpiecznego dla 
środowiska gospodarowania 
zużytym sprzętem 
elektrycznym i elektronicznym 
– wdrażanie Dyrektywy 
2002/96/WE transponowanej 
ustawą o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym 

Wymagania zawarte w dyrektywie 2002/96/WE z dnia 27 
stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego zostały przetransponowane do prawa 
polskiego poprzez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z ustawą 
demontaż zużytego sprzętu, obejmujący usunięcie z tego 
sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części 
składowych może być prowadzony wyłącznie w zakładach 
przetwarzania spełniających określone wymagania techniczne 
i formalno prawne, zapewniające bezpieczne dla środowiska 
gospodarowanie takimi odpadami. Ustalenia kontroli 
przeprowadzonych w 2006r. wskazują, że spełnianie, przez 
kontrolowane podmioty, wymagań ochrony środowiska, 
wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym, ustawy o odpadach, ustawy Prawo ochrony 
środowiska oraz z ustawy o substancjach zubożających 
warstwę ozonową, budzi wiele zastrzeżeń. Kontrolą objęte 
zostaną wszystkie zakłady przetwarzania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego oraz wybrane punkty 
serwisowe sprzętu i punkty zbierania metali, co do których 
istnieje prawdopodobieństwo przetwarzania zużytego sprzętu, 
a także podmioty wprowadzające do obrotu sprzęt 
elektryczny i elektroniczny. Wyniki kontroli będą pomocne 
przy wypełnianiu ustawowych zadań przez Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska oraz przygotowania 
rocznego raportu dla Ministra Środowiska. 

Bożena Ornat Cel krajowy 
Raport wojewódzki 

23. Wypełnianie obowiązków 
wynikających z rozporządzenia 

Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 259/93 z dnia 1 lutego 1993 
roku w sprawie nadzoru i kontroli przesyłania odpadów w 

Jerzy Płoszczyński 
Bożena Ornat 

Cel krajowy 
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Rady (EWG) Nr 259/93 z dnia 
1  lutego 1993 roku w  sprawie 
nadzoru i  kontroli przesyłania 
odpadów w obrębie, do 
Wspólnoty oraz poza jej obszar 
zamienionego 
Rozporządzeniem (WE) nr 
1013/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 14 
czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów oraz 
z ustawy o międzynarodowym 
obrocie odpadami 

obrębie Wspólnoty Europejskiej oraz poza jej obszar nakłada 
szereg ogólnych zakazów dotyczących eksportu i importu 
odpadów w celu ich usuwania lub unieszkodliwiania. W 
wyniku negocjacji akcesyjnych, dla Polski ustalono okresy 
przejściowe i obowiązek składania odpowiednich raportów. 
Zasadnicze zadania nadzorcze w tym zakresie realizuje 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska na poziomie 
centralnym i międzynarodowym. W systemie bezpośredniego 
nadzoru i przeciwdziałania nielegalnemu transgranicznemu 
przemieszczaniu odpadów uczestniczą Służba Celna i Straż 
Graniczna oraz Inspekcja Transportu Drogowego i 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska. Zadaniem 
WIOŚ jest współpraca w w/w służbami oraz kontrola firm 
uczestniczących w międzynarodowym obrocie odpadami. 
Szczegółową kontrolą objęte zostaną podmioty prowadzące 
odzysk odpadów przywiezionych z zagranicy jak i podmioty 
eksportujące odpady. Sprawdzone zostaną instalacje do 
odzysku odpadów pod względem spełniania wszystkich 
wymogów określonych przepisami ochrony środowiska oraz 
posiadanymi decyzjami. W ramach tego celu zostanie 
poddany również ocenie sposób magazynowania i 
gospodarowania odpadami pochodzącymi z importu. 
Ustalenia tych kontroli będą brane pod uwagę przy 
wydawaniu przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
zezwoleń dotyczących międzynarodowego obrotu odpadami i 
sporządzaniu odpowiednich sprawozdań. W lipcu 2007 r. 
zacznie obowiązywać Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. 
w sprawie przemieszczania odpadów, które zastąpi 
Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 259/93. W związku z tym 
konieczna będzie zmiana polskich uregulowań dotyczących 
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tej problematyki. Projekt nowej ustawy zakłada dodatkowe 
zadania dla WIOŚ, w szczególności w zakresie stosowania 
sankcji karnych o charakterze finansowym w przypadku 
stwierdzenia nielegalnego sprowadzenia do Polski odpadów. 
W ramach akcji krajowej planuje się przeprowadzenie 
kontroli wspólnie ze Strażą Graniczną (na terenie przejść 
granicznych) oraz ITD (na drogach). Kontrolą objęci zostaną 
przewoźnicy świadczący usługi w zakresie transportu 
odpadów w międzynarodowym obrocie. 

24. Sprawdzenie spełniania 
zasadniczych wymagań przez 
opakowania – wdrażanie 
Dyrektywy 94/62/WE z dnia 20 
grudnia 1994 r. w sprawie 
opakowań i odpadów 
opakowaniowych. 

Współtworząc polski system nadzoru rynku Inspekcja 
Ochrony Środowiska dokonuje kontroli wyrobów, w tym 
m.in. opakowań wprowadzonych do obrotu, w zakresie 
spełniania zasadniczych wymagań, określonych w ustawie z 
dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach 
opakowaniowych, dokonującej transpozycji Dyrektywy 
94/62/WE z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i 
odpadów opakowaniowych. Funkcjonowanie systemu 
nadzoru rynku polegać będzie na kontroli tych wyrobów 
znajdujących się na rynku oraz wykrywaniu i eliminowaniu 
wyrobów niespełniających zasadniczych wymagań. 
Obowiązek spełnienia zasadniczych wymagań ciąży na 
producentach wyrobu. W związku z tym w roku 2007, w 
ramach tego celu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie przeprowadzi kontrole 11 
producentów opakowań. Cel będzie realizowany zgodnie z 
wytycznymi GIOŚ. Na podstawie ustaleń kontroli 
podejmowane będą działania przewidziane w ustawie z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. Z ustaleń 
kontroli oraz podjętych działań pokontrolnych sporządzone 
zostaną kwartalne zestawienia informacji oraz roczne 
sprawozdanie. Dokumenty te będą przekazywane w 

Dorota Soboń Cel krajowy 
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

ustalonych terminach Głównemu Inspektorowi Ochrony 
Środowiska w Warszawie, który opracowania zbiorcze 
przekaże Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów. Dane o wyrobach będą wprowadzane do 
programu HERMES 2. 

25. Sprawdzenie spełniania 
zasadniczych wymagań przez 
urządzenia emitujące hałas 
przeznaczone do stosowania na 
zewnątrz pomieszczeń – 
wdrażanie Dyrektywy 
2000/14/WE z dnia 8 maja 
2000 r. w sprawie zbliżenia 
ustawodawstwa Państw 
Członkowskich odnoszących 
się do emisji hałasu do 
środowiska przez urządzenia 
używane na zewnątrz 
pomieszczeń 

Sprawowanie nadzoru nad spełnianiem zasadniczych 
wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu, tj. 
urządzenia emitujące hałas do środowiska jest realizowane w 
oparciu o zapisy dyrektywy nowego podejścia 2000/14/EC z 
dnia 8 maja 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstwa 
Państw Członkowskich odnoszących się do emisji hałasu do 
środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz 
pomieszczeń oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki 21 
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie 
emisji hałasu do środowiska. W roku 2007, w ramach tego 
celu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Rzeszowie przeprowadzi kontrole 21 podmiotów. Kontrolą 
objętych zostanie 2 producentów urządzeń oraz 19 ich 
sprzedawców. Kontrola sprzedawców urządzeń pozwala na 
wykrycie wyrów niezgodnych z zasadniczymi wymaganiami 
i umożliwia ustalenie ich producenta, odpowiedzialnego za 
spełnienie tych wymagań przez dany wyrób. Cel będzie 
realizowany zgodnie z wytycznymi GIOŚ. Na podstawie 
ustaleń kontroli podejmowane będą działania przewidziane w 
ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności. Z ustaleń kontroli oraz podjętych działań 
pokontrolnych sporządzone zostaną kwartalne zestawienia 
informacji oraz roczne sprawozdanie. Dokumenty te będą 
przekazywane w ustalonych terminach Głównemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie, który 

Dorota Soboń Cel krajowy 
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

opracowania zbiorcze przekaże Prezesowi Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Dane o wyrobach będą 
wprowadzane do programu HERMES 2. 

PRZECIWDZIAŁANIE POWAŻNYM AWARIOM 
26. Wdrażanie zasad 

przeciwdziałania poważnym 
awariom m.in. w zakładach o 
dużym i zwiększonym ryzyku 
ich wystąpienia określonych w 
dyrektywie 2003/105/WE 
(znowelizowana dyrektywa 
SEVESO II), a także 
rozpoznawanie zagrożeń 
poważnymi awariami 

Ustawa Prawo ochrony środowiska zobowiązuje Inspekcję 
Ochrony Środowiska do kontroli zakładów kategorii dużego 
ryzyka wystąpienia poważnej awarii, co najmniej 1 raz na 
rok, a zakładów zwiększonego ryzyka jej wystąpienia, co 
najmniej raz na 2 lata. Inspekcja prowadzi nadzór również 
nad zakładami posiadającymi podprogowe ilości substancji 
niebezpiecznych, które stwarzają potencjalne możliwości 
powstania poważnej awarii. W zakładach tych stosowane są 
substancje i preparaty niebezpieczne, dlatego też kontrole 
zostaną poszerzone o zagadnienia stosowania ustawy o 
substancjach i preparatach chemicznych. Ustawa nakłada na 
prowadzących takie zakłady szereg obowiązków. Zadania 
kontrolno decyzyjne w zakresie zapobiegania poważnym 
awariom ustawodawca powierzył Państwowej Straży 
Pożarnej i Inspekcji Ochrony Środowiska. W związku z tym 
zostaną wykonane kontrole zakładów znajdujących się w 
prowadzonym w WIOŚ w Rzeszowie rejestrze potencjalnych 
sprawców poważnych awarii. Kontrole te obejmą również 
zagadnienia z zakresu stosowania ustawy o substancjach i 
preparatach chemicznych. WIOŚ prowadzi rejestr 
wojewódzki zakładów, które mogą być źródłem poważnych 
awarii i okresowo go aktualizuje. Prowadzony jest też 
wojewódzki rejestr poważnych awarii MARS. W 2007 r. 
przygotowywane będą informacje pod kątem wypełnienia dla 
potrzeb Unii Europejskiej, kwestionariusza odnoszącego się 
do dyrektywy Rady 2003/105/WE w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z 

Leszek Dąbal Cel krajowy 
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Lp Cele kontroli Uzasadnienie wyboru celu Inspektor  
koordynujący 

Uwagi 

substancjami niebezpiecznymi.  
27. Przestrzeganie wymagań 

wynikających z ustawy o 
substancjach i preparatach 
chemicznych – wdrażanie 
Dyrektywy Rady 76/769/WE w 
sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw 
członkowskich odnoszących się 
do ograniczeń we 
wprowadzaniu do obrotu i 
stosowaniu niektórych 
substancji i preparatów 
niebezpiecznych, dyrektywy 
Rady 67/548/EWG w sprawie 
zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych odnoszących 
się do klasyfikacji, pakowania i 
oznakowania substancji 
niebezpiecznych 
 oraz po wejściu w życie 
rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady w 

sprawie Rejestracji, Oceny, 

Udzielania Zezwoleń i 

Stosowanych Ograniczeń w 

Zakresie Chemikaliów 

(REACH).  

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 11 
stycznia 2001 roku o substancjach i preparatach chemicznych 
przez osoby wprowadzające substancje lub preparaty do 
obrotu i stosujące je w działalności zawodowej sprawuje 
Inspekcja Sanitarna oraz: Inspekcja Ochrony Środowiska w 
zakresie zagrożeń dla środowiska, Państwowa Inspekcja 
Pracy w zakresie nadzoru i kontroli przestrzegania przepisów 
ustawy przez pracodawców, Inspekcja Handlowa w zakresie 
oznakowania opakowań jednostkowych substancji i 
preparatów niebezpiecznych w sprzedaży hurtowej i 
detalicznej, Państwowa Straż Pożarna w zakresie właściwego 
oznakowania miejsc składowania substancji i preparatów, 
Straż Graniczna i organy celne w zakresie przestrzegania 
zakazów w części dotyczącej przywozu substancji i 
preparatów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
zakazów określonych w przepisach Unii Europejskiej 
dotyczących eksportu i importu niebezpiecznych 
chemikaliów. Kontrolą w ramach tego celu objęci zostaną 
producenci i sprzedawcy hurtowi oraz podmioty stosujące 
substancje i preparaty chemiczne. Przedmiotem kontroli 
będzie m.in. posiadanie kart charakterystyki, sposób 
magazynowania oraz postępowania z opakowaniami i 
pozostałościami substancji chemicznych.  
 

Leszek Dąbal 
Grzegorz Rusinek 
(Jan Bednarski) 

Cel krajowy 

 



 35

Wykaz kontrolowanych wyrobów w zakresie spełniania zasadniczych wymagań: 
 

1. Opakowania z tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury. 
2. Urządzenia podlegające ograniczeniu emisji hałasu oraz podlegające tylko oznaczeniu 

gwarantowanego poziomu mocy akustycznej wymienione odpowiednio w załączniku nr  
1 oraz w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki 21 grudnia 2005 r. w 
sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 
zakresie emisji hałasu do środowiska. 

 

ROCZNY PLAN  KONTROLI  OBEJMUJE: 

 
 Planowana liczba kontroli w kwartale  

Charakter kontroli I 
II 

III IV Razem 
 

 
O charakterze 

kompleksowym 
 

54 71 50 69 244 

 
O charakterze 
problemowym 

80 109 76 103 368 

 
Łącznie 

 
134 180 126 172 612 

W tym w zakresie 
nadzoru rynku 7 9 9 7 32 

 
 
Tabelę sporządzono zgodnie z wzorem zawartym w „Instrukcji przeprowadzania kontroli oraz 
podejmowania działań pokontrolnych przez służby Inspekcji Ochrony Środowiska” akceptowanej 
przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie w lipcu 2005 r. 
Kontrole planowe o charakterze kompleksowym stanowią działania inspekcyjne obejmujące  
w sposób zintegrowany wszystkie komponenty środowiska oraz ocenę stosowanych technologii  
i rozwiązań technicznych. 
Kontrole o charakterze problemowym dotyczą jednego lub kilku celów kontroli, często 
realizowane są ściśle wg wytycznych lub programów. Ustalenia takich kontroli stanowią 
podstawę do sporządzenia zbiorczych opracowań i analiz dotyczących konkretnych problemów 
lub zagadnień. 
Kontrole w zakresie nadzoru rynku dotyczą spełniania zasadniczych wymagań przez wyroby 
takie jak: opakowania i urządzenia emitujące hałas do środowiska. Szczegółowy plan kontroli 
dotyczących nadzoru rynku przekazano do GIOŚ za pismem znak: WI.ds-631/1/06 z dnia 
2.11.2006 r. 
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Planowana liczba kontroli  

w kwartale 
Rodzaj kontroli Delegatury 

I 
II 

III IV 

Razem 

 WIOŚ Rzeszów 21 27 20 27 95 

O charakterze Jasło 12 16 11 15 54 

kompleksowym Przemyśl 9 12 8 12 41 

 Tarnobrzeg 12 16 11 15 54 

 WIOŚ Rzeszów 31 42 30 40 143 

O charakterze Jasło 18 24 17 23 82 

problemowym Przemyśl 13 19 12 17 61 

 Tarnobrzeg 18 24 17 23 82 

 WIOŚ Rzeszów 52 69 50 67 238 

ŁĄCZNIE Jasło 30 40 28 38 136 

 Przemyśl 22 31 20 29 102 

 
Tarnobrzeg 30 40 28 38 136 

W tym w zakresie WIOŚ Rzeszów 2 2 2 2 8 

nadzoru rynku Jasło 2 3 3 2 10 

 Przemyśl 1 1 1 1 4 

 
Tarnobrzeg 2 3 3 2 10 

 
 
Udział procentowy czasu zarezerwowanego na prowadzenie kontroli pozaplanowych w czasie 
przeznaczonym na wykonanie wszystkich kontroli założono na poziomie 30 %. 
Określenie branż, do jakich należą podmioty zaplanowane do kontroli w 2007 r. zawarto  
w uzasadnieniach poszczególnych celów kontroli. 
 
W roku 2007 planuje się przeprowadzenie 612 kontroli ogółem, w tym 244 kontroli 
kompleksowych oraz 368 kontroli problemowych. 
Zgodnie z zaleceniami Parlamentu Europejskiego przewiduje się przeprowadzenie 
w  niektórych zakładach więcej niż jednej kontroli. 
Zastrzega się również możliwość zmiany planu działalności kontrolnej w uzasadnionych 
przypadkach.  
Pozostałe zadania kontrolne realizowane będą poprzez kontrole pozaplanowe w ramach 
pozostawionej 30 % rezerwy czasowej na załatwianie wniosków innych organów 
administracji publicznej, parlamentarzystów, społeczeństwa i środków masowego przekazu 
oraz podmiotów korzystających ze środowiska, jak również bieżących potrzeb kontrolnych 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 
Rezerwa czasu pozostawiona na pozaplanowe kontrole wynosi średnio 30 % i przyjęta została  
w oparciu o dotychczasowe doświadczenia związane z ilością napływających: 

– wniosków o przeprowadzenie kontroli w trybie interwencyjnym składanych przez 
społeczeństwo, organy administracji publicznej, parlamentarzystów,  
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– wniosków Marszałka Województwa Podkarpackiego o przeprowadzenie kontroli 
umożliwiającej wydanie decyzji o opłatach za korzystanie ze środowiska, 

– zawiadomień o zamiarze oddania inwestycji do użytkowania, 
– wniosków o zmianę wysokości kary pieniężnej, 
– wniosków o wydanie opinii lub zaświadczenia niezbędnego do prowadzenia 

określonej działalności gospodarczej, uzyskania dotacji lub pożyczki z funduszy 
pomocowych albo zaświadczenia potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego, 

– doniesienia ukazujące się w środkach masowego przekazu. 

Uzasadnienie przyjętej liczby kontroli 
Przy ustalaniu liczby kontroli planowych wzięto pod uwagę następujące zagadnienia: 

− ilość i rodzaje wyznaczonych zadań, 
− liczbę, przygotowanie merytoryczne, doświadczenie, zaangażowanie, 

zdyscyplinowanie  
i stan zdrowia inspektorów, 

− trwające i przewidywane urlopy wychowawcze i macierzyńskie, nabycie uprawnień 
emerytalnych i rentowych przez inspektorów,  

− prawa i ograniczenia pracownicze wynikające z Kodeksu pracy i ustawy o służbie 
cywilnej, 

− organizację pracy, 
− czas niezbędny na narady, szkolenie pracowników, przygotowanie do kontroli 

konkretnych podmiotów i instalacji, sporządzenie dokumentów pokontrolnych oraz 
opracowania programów cykli kontrolnych, zbiorczych raportów i informacji, 

− możliwości techniczno – organizacyjne laboratoriów,  
− wyposażenie techniczne w sprzęt komputerowy, oprogramowanie i dostępność 
środków transportu, środki budżetowe uzyskane na realizację zadań kontrolnych. 

Postanowiono również zachować stosowaną z powodzeniem od kilku lat zasadę kontroli 
ukierunkowanych na kilka celów, dodatkowo połączonych z oceną wpływu na środowisko, 
zgodnie z regułą zawartą w art. 325 ustawy Prawo ochrony środowiska stanowiącym, że 
odpowiedzialności za szkody wyrządzone oddziaływaniem na środowisko nie wyłącza 
okoliczność, że działalność będąca przyczyną powstania szkód jest prowadzona na podstawie 
decyzji i w jej granicach. 

W Wydziale Inspekcji WIOŚ w Rzeszowie oraz w Działach Inspekcji w Delegaturach 
w Jaśle, w Przemyślu i w Tarnobrzegu, wg stanu na 1.01.2007 r., zatrudnionych jest łącznie 
(bez 4 radców prawnych w wymiarze czasu pracy ½ etatu każdy) 57 osób. Staż inspektorski 
11 pracowników nie przekroczy kilku miesięcy, co uniemożliwia przeprowadzanie przez nich 
samodzielnych kontroli. Przewiduje się, że w 2007 r. jedna osoba skorzysta z nabytego 
uprawnienia emerytalnego i jedna osoba zostanie przeniesiona do innej komórki 
organizacyjnej.  
W każdej Delegaturze kierownik działu i jeden pracownik zasadniczo nie przeprowadzają 
kontroli rutynowych. Pracownicy ci realizują odpowiednio: kierownik - zadania 
koordynacyjno – doradczo - weryfikacyjne, pracownik zadania związane z zapewnieniem 
dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie, prowadzeniem ewidencji i rejestrów oraz 
spraw natury administracyjnej. Podobne zasady stosowane są w Wydziale Inspekcji 
w  Rzeszowie odnośnie Naczelnika oraz jednego pracownika.  
Uwzględniając powyższe ograniczenia i uwarunkowania, do ustalenia wskaźnika liczby 
kontroli planowanych do realizacji przez jednego inspektora przyjęto 36 etatów 
inspekcyjnych, w tym Wydział Inspekcji Rzeszów – 14, Delegatura w Jaśle – 8, Delegatura 
w  Przemyślu – 6, Delegatura w Tarnobrzegu – 8 inspektorów. 
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Przeciętnie czas pracy w roku kalendarzowym wynosi ok. 250 dni. Uwzględniając 
przysługujące pracownikowi prawo do urlopu wypoczynkowego, opieki nad dziećmi, czas 
potrzebny na szkolenie, samokształcenie oraz przygotowanie opracowań zbiorczych, 
raportów i uzgodnienia dokumentów z innymi organami, na działalność związaną 
z  prowadzeniem działań kontrolnych i pokontrolnych pozostaje ok. 150 dni 
w roku/inspektora. 
Rezerwa czasowa przeznaczona na kontrole pozaplanowe, prowadzenie spraw związanych 
z wymierzaniem kar łącznych i na podstawie pomiarów samokontrolnych, prowadzenie 
rejestru PRTR i weryfikację raportów o emisji CO2, prowadzenie baz danych m.in. 
o składowiskach i spalarniach odpadów oraz dotyczących przeciwdziałania poważnym 
awariom i inne wynosi ok. 42% t. j. ok. 63 dni w roku. 
Na działania kontrolne w ramach realizacji planu pozostaje ok. 87 dni w roku/inspektora. 
Niezbędny, przeciętny czas pracy przewidziany na jedną kontrolę to pięć dni, na które 
składają się: 
 

− przygotowanie do kontroli                                                            1 dzień 
− czynności kontrolne w terenie                                                       3 dni 
− działania pokontrolne                                                                    1 dzień 

............................................................................................................................... 
                                                                           Razem                 5 dni 

Przy uwzględnieniu powyższych założeń, na jednego inspektora przypada około 17 kontroli 
planowych w roku. Zatem łączna liczba kontroli planowych w skali Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wynosi 36 x 17 = 612.  

Zgodnie z „Instrukcją przeprowadzania kontroli oraz podejmowania działań 
pokontrolnych przez służby Inspekcji Ochrony Środowiska”, biorąc pod uwagę kryterium 
planowania, rozróżnia się dwa rodzaje kontroli: 
1) kontrola planowa, to kontrola przeprowadzana na podstawie rocznego, a następnie 

kwartalnych planów działań kontrolnych wojewódzkiego inspektoratu ochrony 
środowiska; przyjmuje się, że kontrole wykonywane w ramach cyklu kontrolnego 
zleconego do realizacji w trakcie roku są kontrolami planowymi, mimo że plan roczny 
WIOŚ nie uwzględniał kontroli w zakresie objętym cyklem W takiej sytuacji należy 
odpowiednio zweryfikować plan roczny i plany kwartalne.  
Kontrolami planowymi wykonywanymi przez WIOŚ w Rzeszowie są również kontrole 
wykonywane w związku ze zgłoszeniem zakończenia budowy i zamiaru przystąpienia do 
użytkowania obiektów budowlanych, w związku z postępowaniami prowadzonymi przez 
inne organy zmierzającymi do ustalenia warunków korzystania ze środowiska, a także 
niektóre kontrole podejmowane w związku z wniesioną interwencją, o ile odpowiadają 
jednemu z celów kontroli przewidzianych w planie rocznym.  

2) kontrola pozaplanowa, to kontrola wykonywana niezależnie od kontroli objętych planem 
rocznym i kwartalnym działań kontrolnych WIOŚ. 

 
Uzasadnienie dla przyjętej liczby kontroli planowych o charakterze kompleksowym. 

 
Kontrola planowa powinna być kontrolą kompleksową, jeżeli jest pierwszą 

zintegrowaną kontrolą podmiotu korzystającego ze środowiska lub kontrolą nowej albo 
zmienionej w istotny sposób instalacji a także wówczas, jeśli od ostatniej kontroli upłynęło 
5 lat. Planuje się, że kontrole kompleksowe, w ramach których realizowanych będzie 
równocześnie kilka celów kontrolnych, stanowić będą 30 % ogólnej liczby kontroli. 
Uwarunkowane jest to przede wszystkim tym, że większość instalacji na terenie 
województwa podkarpackiego jest dobrze rozpoznana, nie ulegają one istotnym zmianom 
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w zakresie oddziaływania na środowisko. Stosunkowo niewielka jest też dynamika 
powstawania nowych przedsiębiorców i uruchamiania nowych instalacji o istotnym znaczeniu 
dla środowiska. Zachodzi jednak konieczność przeprowadzania kontroli dotyczących nowych 
obszarów z zakresu ochrony środowiska. Należą do nich m.in. emisja lotnych związków 
organicznych, spełnianie zasadniczych wymagań przez opakowania i maszyny emitujące 
hałas na zewnątrz pomieszczeń, kontrolowane substancje zubożające warstwę ozonową 
i  stosowanie oraz magazynowanie nawozów, a także zagadnienia związane z recyklingiem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym 
i inne. 
 
Uzasadnienie dla przyjętej liczby kontroli planowych o charakterze problemowym. 
W przypadku kontroli problemowej, zakres przedmiotowy jest ustalany odpowiednio do celu 
kontroli i obejmuje wybrane zagadnienia, w szczególności sprawdzenie: 

1) przestrzegania wymagań, które nie były objęte poprzednią kontrolą, 
2) zagadnień określonych w wytycznych dla cyklu kontrolnego o zasięgu 

ponadwojewódzkim, 
3) zagadnień wskazanych przez właściwy organ lub we wniosku o podjęcie interwencji, 
4) wykonania obowiązków nałożonych przez WIOŚ w drodze decyzji administracyjnych, 

ze względu na stwierdzone naruszenia wymagań ochrony środowiska, 
5) realizacji przedsięwzięć proekologicznych, wynikających z harmonogramu określonego 

w programach dostosowawczych lub z harmonogramu realizacji zadań ekologicznych 
dobrowolnie podjętych przez kontrolowany podmiot,  

6) wiarygodności informacji przekazanej do WIOŚ przez użytkującego instalację, 
7) czy inwestycja jest realizowana zgodnie z harmonogramem określonym w decyzji 

o odroczeniu terminu płatności kary pieniężnej lub czy została zakończona w przypadku 
upływu terminu odroczenia płatności kary pieniężnej bądź czy ustało naruszenie będące 
podstawą wymierzenia kary,  

a ponadto 

8) aktualizacja ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska, podlegających kontroli 
przez IOŚ. 

 
Uwzględniając przyjęte w planie cele kontroli oraz stosowaną w WIOŚ w Rzeszowie 

zasadę kontrolowania zakładów o istotnym znaczeniu dla środowiska z częstotliwością 1 raz 
na 1-2 lata, ilość kontroli planowych sprawdzających przyjęto na poziomie ok. 70% ogólnej 
liczby kontroli. 
Rytmiczne i pełne wykonanie niniejszego planu uzależnione będzie od terminów przekazania 
przez GIOŚ wytycznych do realizacji odpowiednich ogólnokrajowych cykli kontrolnych. 
 
Podstawę przeprowadzenia kontroli pozaplanowej mogą stanowić skargi i niektóre wnioski 
składane przez: Wojewodę, parlamentarzystów, radnych, GIOŚ, organy samorządowe, 
obywateli, jednostki organizacyjne korzystające ze środowiska, a także informacje 
dostarczane przez środki masowego przekazu, awarie przemysłowe i środowiskowe oraz 
wewnętrzna konieczność działania WIOŚ, której wcześniej nie można było przewidzieć. 
 
Poza działaniami ściśle kontrolnymi, pracownicy Wydziału Inspekcji w Rzeszowie i Działów 
Inspekcji w Delegaturach realizować będą w siedzibach WIOŚ w Rzeszowie i Delegatur 
szereg innych zadań: 
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• Zgodnie z Zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 
2001/331/WE z dnia 4 kwietnia 2001 r., ustalenia każdej kontroli i działania pokontrolne 
będą systematycznie raportowane i udostępniane na stronie internetowej WIOŚ 
w Rzeszowie i Delegatur. Będzie to równocześnie wypełnienie zobowiązań wynikających 
z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie której wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska informuje wójta, burmistrza (prezydenta miasta), zarząd powiatu 
i  zarząd województwa o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla 
danego terenu, jak również z ustawy o dostępie do informacji publicznej odnośnie 
udostępniania dokumentacji przebiegu i efektów kontroli. 

• Zgodnie z przepisami Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz 
Zarządzeniem Nr 10/2003 Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg 
i  wniosków, w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
załatwiane będą skargi i wnioski o podjęcie interwencji. Za koordynację i rozpatrywanie 
oraz prowadzenie rejestrów wniosków dotyczących negatywnego oddziaływania na 
środowisko odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Inspekcji w Rzeszowie oraz 
Kierownicy Delegatur.  

• Przyjęto następujący tryb załatwiania spraw skargowych i interwencyjnych. Każda 
wpływająca tego rodzaju sprawa jest wstępnie oceniana przez Naczelnika Wydziału 
Inspekcji oraz Radcę Prawnego i kierowana jest przez PWIOŚ do załatwienia zgodnie 
z terytorialnym zasięgiem działania do Delegatur w Jaśle, Przemyślu, Tarnobrzegu lub, 
jak w przypadku skarg, pozostawiana w Rzeszowie. Procedura załatwiania skarg 
i wniosków opiera się głównie na przeprowadzaniu kontroli, często połączonych 
z pomiarami emisji substancji zanieczyszczających do środowiska. W przypadku 
powtarzających się interwencji zbiorowych prowadzone są pomiary monitoringowe 
w celu sprawdzenia dotrzymywania standardów jakości stanu środowiska. Na podstawie 
ustaleń kontroli i wyników pomiarów podejmowane są działania pokontrolne. We 
wszystkich sprawach udziela się stronom odpowiedzi i szczegółowych wyjaśnień, 
zachowując terminowość załatwiania spraw zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania 
Administracyjnego. Ponadto przyjmowane są osobiście i telefonicznie wnioski o podjęcie 
interwencji, podczas których inspektor wskazuje na kompetentne organy do załatwienia 
konkretnych spraw lub spisuje stosowny protokół stanowiący podstawę dalszych działań 
WIOŚ. Część wniosków po wstępnym rozpoznaniu przekazywana jest m.in. do organów 
samorządu terytorialnego, Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz do organów nadzoru 
budowlanego lub innych służb, celem załatwienia zgodnie z właściwością. 
Niejednokrotnie WIOŚ przy przekazywaniu powyższych wniosków do organów 
samorządowych stosuje praktykę udzielania wytycznych natury formalno - prawnej, co 
do sposobu załatwienia sprawy. 

• Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisami prawa 
materialnego prowadzone będą w imieniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 
ochrony Środowiska postępowania administracyjne, oraz przygotowywane są projekty 
decyzji, postanowień i zaświadczeń. 

• Przygotowywane będą wystąpienia do innych organów i zarządzenia pokontrolne 
obligujące jednostki organizacyjne do podejmowania działań zmierzających do usunięcia 
stwierdzanych nieprawidłowości. 

• Na podstawie otrzymanych zleceń wykonywane będą usługi polegające na weryfikacji 
rocznych raportów o emisji CO2  zgodnie z ustawą o handlu uprawnieniami do emisji do  
gazów cieplarnianych i innych substancji. 
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• W ramach udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie prowadzone będą 
elektroniczne publicznie dostępne rejestry decyzji: o wymierzeniu lub odroczeniu kary 
pieniężnej. 

• Realizowane będą zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy 
o dostępnie do informacji publicznej. 

• Prowadzone będą sprawy związane z uzgadnianiem, na podstawie ustawy Prawo ochrony 
środowiska, pozwoleń zintegrowanych wydawanych przez starostów. 

• Kontynuowana będzie współpraca ze służbami Wojewody Podkarpackiego  
w procedurze wydawania pozwoleń zintegrowanych oraz Marszałka Województwa 
Podkarpackiego w zakresie naliczania opłat za korzystanie ze środowiska. 

• Przygotowywane będą wnioski o wszczęcie postępowania karnego lub karno-
administracyjnego w stosunku do sprawców szkodliwego zanieczyszczenia środowiska, 

• Prowadzone będą sprawy związane z egzekucją obowiązków niepieniężnych. 
• Zbierane i analizowane będą wyniki pomiarów przekazywane do WIOŚ przez podmioty 

zobowiązane do ich prowadzenia. 
• Prowadzona będzie wymagana dokumentacja w zakresie nakładania grzywien w drodze 

mandatów karnych. 
• Zbierane i analizowane będą dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów 

opakowaniowych i poużytkowych. 
• Zgłaszane będą propozycje zmian legislacyjnych krajowych przepisów o ochronie 
środowiska oraz opiniowane projekty ustaw i rozporządzeń. 

• Realizowane będą zadania wynikające z rozporządzenia (WE) Nr 166/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 stycznia 2006 r. sprawie ustanowienia Europejskiego 
Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 
91/689/EWG i 96/61/WE tzw. PRTR, 

• Na podstawie ankietyzacji i ustaleń kontroli, w uzgodnieniu z innymi organami ochrony 
środowiska, uzupełniane będą bazy danych dotyczące:  
- instalacji objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego,  
- dużych źródeł spalania paliw,  
- oczyszczalni ścieków,  
- składowisk odpadów,  
- spalarni odpadów,  
- terminali i stacji paliw płynnych,  
- wytwórców odpadów niebezpiecznych w województwie, grupach odpadów 

niebezpiecznych wg obowiązującej klasyfikacji i ich cechach fizykochemicznych 
zakładach unieszkodliwiania i odzysku tych odpadów – tzw. SIGOP, 

- źródeł emisji pól elekromagnetycznych. 
• Prowadzona będzie ewidencja kontrolowanych podmiotów, ewidencja przeprowadzonych 

kontroli oraz elektroniczna baza dotycząca działalności kontrolnej wykraczająca poza 
zakres formularza statystycznego OS-2b. 

• Kontynuowana będzie współpraca z funduszami ochrony środowiska w zakresie oceny 
osiągania efektów ekologicznych. 

• W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym na terenie 
województwa podkarpackiego WIOŚ kontynuował będzie współpracę z Państwową 
Strażą Pożarną. W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie całodobowo w WSKR 
pełnione są dyżury, gdzie napływają zgłoszenia zdarzeń o znamionach poważnych awarii. 
Straż po dokonaniu rozpoznania skutków awarii i potrzeby udziału innych służb 
wojewódzkich i samorządowych powiadamiania WIOŚ, a poza godzinami pracy zespół 
dyżurny pracowników WIOŚ, który w porozumieniu z PWIOŚ dokonuje oceny stanu 
zagrożenia środowiska i współdziała w akcji zwalczania poważnej awarii z organami 
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właściwymi do jej prowadzenia. W przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze awarii 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska współdziałał będzie także z Wojewódzkim 
Zespołem Zarządzania Kryzysowego, w skład którego powołany został Podkarpacki 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 

• Pełnione będą dyżury domowe na wypadek wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych lub innych zdarzeń zagrażających środowisku. 

• W przypadkach wystąpienia poważnej awarii podejmowane będą, we współpracy 
z innymi organami, odpowiednie działania i przygotowywane stosowne decyzje 
dotyczące m.in. przeprowadzenia badań lub wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze 
środowiska oraz meldunki dla odpowiednich organów zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie instrukcjami i procedurami. 

• Dokonywana będzie ocena raportów bezpieczeństwa i w ramach współdziałania 
z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej analiza dokumentacji 
potencjalnych sprawców poważnych awarii. 

• Prowadzone będą wojewódzkie elektroniczne rejestry: poważnych awarii „MARS” 
i „EKOAWARIE”, potencjalnych sprawców poważnych awarii oraz zakładów, które 
mogą być źródłem poważnych awarii „SPIRS”.  

• Przygotowywane będą informacje pod kątem wypełnienia dla potrzeb Unii Europejskiej, 
kwestionariusza odnoszącego się do dyrektywy Rady 2003/105/WE w sprawie kontroli 
niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi. 

• Prowadzone będzie rozpoznanie i identyfikacja źródeł zagrożeń poważnymi awariami. 
• Wyznaczeni pracownicy uczestniczyć będą w pracach powiatowych zespołów 

reagowania kryzysowego. 
• Do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przekazywane będą sugestie dotyczące 

doskonalenia systemu informatycznego. 
• Prowadzony będzie nadzór nad usuwaniem skutków poważnych awarii i rekultywacją 

terenów zdegradowanych. 
- W zakresie tzw. „Nadzoru rynku” realizowana będzie, poprzez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Warszawie, współpraca z Urzędem Ochrony Konsumentów 
i  Konkurencji, a także z innymi Wojewódzkimi Inspektoratami Ochrony Środowiska. 
Prowadzona będzie elektroniczna baza danych HERMES 2, dotycząca wyników 
kontroli wyrobów w zakresie spełniania zasadniczych wymagań.  

- W celu zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów 
wycofanych z eksploatacji opracowana zostanie elektroniczna baza danych o stacjach 
demontażu pojazdów i punktach ich zbierania, a także sporządzony wojewódzki raport 
o wynikach kontroli stacji demontażu pojazdów. 

- Dla zapewnienia realizacji zadań wynikających z ustawy o zużytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym opracowana zostanie elektroniczna baza danych 
o zakładach przetwarzania takiego sprzętu oraz sporządzony wojewódzki raport 
o  wynikach kontroli tych zakładów. 

- W zakresie nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów kontynuowane 
będzie współdziałanie ze służbami Izby Celnej i Straży Granicznej, w ramach 
zawartych porozumień o współpracy oraz Inspekcją Transportu Drogowego 
w  zakresie wspólnych kontroli środków transportu na drogach województwa 
podkarpackiego.  

- W ramach podnoszenia kwalifikacji zapewniony zostanie udział w szkoleniach 
organizowanych przez Ministerstwo Środowiska lub Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska oraz, w miarę posiadanych środków budżetowych, przez firmy 
komercyjne. 
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• W terminie do dnia 15.02 2007 r. przygotowana zostanie dla Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska i Wojewody Podkarpackiego roczna informacja o działalności 
Inspektoratu oraz sprawozdania statystyczne. 

• Opracowany zostanie plan pracy Wydziału na rok 2008. 
• Wydział Inspekcji w Rzeszowie będzie weryfikował projekty, opracowanych przez 

Delegatury, dokumentów wymagających podpisu Wojewódzkiego Inspektora oraz 
koordynował, nadzorował i kontrolował, poprzez Kierowników Delegatur, realizację 
zadań Działów Inspekcji w Delegaturach. 

• Podjęte zostaną działania mające na celu zwiększenie efektywności pracy Wydziału 
poprzez określenie miarodajnych wskaźników oceny wydajności a także identyfikacji 
ewentualnych potrzeb zmian organizacyjnych lub proceduralnych. Na podstawie 
wyników tych działań możliwe będzie przystąpienie do wstępnych prac w kierunku 
opracowania systemu zarządzania jakością w Wydziale Inspekcji. 

 
Zmiana planu może nastąpić w uzasadnionych przypadkach, do których w szczególności 
należą: 

− polecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub Wojewody Podkarpackiego, 
− konieczność realizacji nowych lub dodatkowych zadań, 
− reorganizacja Inspekcji Ochrony Środowiska, 
− zmiana liczby pracowników wykonujących zadania kontrolne, 
− ograniczenie środków finansowych z budżetu państwa. 

Informacje o zmianie planu w zakresie ilości kontroli o więcej niż 20% lub zmianie celów, 
przekazywane będą Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. 
Na podstawie planu rocznego sporządzone zostaną plany kwartalne, w których określone 
zostaną liczby kontroli planowych z podziałem na kontrole podstawowe i sprawdzające, 
imienne wykazy podmiotów (instalacji) z zaznaczeniem celów kontroli ustalonych w planie 
rocznym oraz wskazaniem, jaki procent czasu w kwartale zarezerwowano na kontrole 
pozaplanowe. 
Pewne ograniczenia realizacji planu kontroli mogą wynikać z konieczności przestrzegania 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wyklucza równoczesne prowadzenie 
kontroli przez dwie instytucje. 
 

Koordynacja działań kontrolnych różnych organów inspekcyjnych 

Opublikowany na stronach internetowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie i poszczególnych Delegatur, roczny plan kontroli umożliwi 
dostosowanie realizacji zadań kontrolnych przez pozostałe organy inspekcyjne. 
WIOŚ współdziała z Państwową Strażą Pożarną, Państwową Inspekcją Pracy, Państwowym 
Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym, Wojewódzkim Inspektorem Inspekcji Handlowej, 
Podkarpackim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii, Podkarpackim Wojewódzkim 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego, Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Transportu 
Drogowego, Izbą Celną i Strażą Graniczną i innymi organami administracji oraz 
organizacjami pozarządowymi, jak: Polski Związek Wędkarski, Polski Klub Ekologiczny, 
Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. 
W ramach współdziałania podpisane zostały porozumienia z: 

− Podkarpackim Wojewódzkim Komendantem Państwowej Straży Pożarnej 
w Rzeszowie, 

− Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Rzeszowie. 
− Dyrektorem Izby Celnej w Przemyślu, 
− Komendantem Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu,  
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− Komendantem Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu. 
Planuje się przygotowanie porozumień z Komendantem Wojewódzkim Policji w Rzeszowie 
i  Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Transportu Drogowego. 
Główny Specjalista z WIOŚ w Rzeszowie uczestniczy w pracach Wojewódzkiej Komisji 
Ochrony Pracy przy Inspektoracie Okręgowym Państwowej Inspekcji Pracy. 
Cztery osoby z WIOŚ w Rzeszowie uczestniczą w pracach Wojewódzkiej Komisji Ocen 
Oddziaływania na Środowisko. Podkarpacki WIOŚ jest członkiem Krajowej Komisji Ocen 
Oddziaływania na Środowisko. Wnioski z pracy tych komisji wykorzystywane są  
w bieżącej działalności inspekcyjnej. 
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3. Plan pracy Wydziału Monitoringu 
 
a. Opracowanie i realizacja „Programu monitoringu środowiska w województwie 
podkarpackim na lata 2007 – 2009” 

 
Zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska państwowy monitoring środowiska 

(PMŚ) realizowany jest na podstawie wieloletnich programów PMŚ opracowanych przez 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na poziomie województwa podstawą realizacji 
PMŚ są wojewódzkie programy monitoringu, opracowane przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska. Programy badań są specyficzne dla regionu, tzn. ściśle powiązane 
z  geograficzną, gospodarczą i ekologiczną charakterystyką danego obszaru.  
Inspekcja Ochrony Środowiska ma za zadanie organizowanie i koordynowanie badań 
prowadzonych w ramach PMŚ.  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi badania jakości 
środowiska i obserwacje jego stanu samodzielnie, lub korzysta z wyników badań i obserwacji 
prowadzonych przez inne organy administracji rządowej oraz samorządowej, które są 
obowiązane do nieodpłatnego udostępniania danych o stanie środowiska uzyskiwanych 
w  wyniku wykonywania ich zadań własnych. 

Zatwierdzony przez Ministra Środowiska „Program Państwowego Monitoringu Środowiska 
na lata 2007 - 2009” stanowił podstawę do sporządzenia „Programu monitoringu środowiska 
w województwie podkarpackim na lata 2007 – 2009”, który stanowi odrębny dokument. 
Zadania w ramach PMŚ w roku 2007 realizowane będą w trzech blokach tematycznych: 
• blok -  „presje” (emisje),  
• blok -  „stan” (jakość), 
• blok  – „oceny i prognozy”. 
W ramach monitoringu środowiska w roku 2007 na terenie województwa podkarpackiego 
realizowane będą następujące zadania: 

- ocena jakości powietrza w strefach,  
- badania chemizmu opadów atmosferycznych i ocena depozycji zanieczyszczeń do 

podłoża w systemie sieci krajowej, 
- badania i ocena jakości wód w rzekach w ramach monitoringu diagnostycznego 

i  operacyjnego, 
- badania i ocena stanu osadów wodnych rzek, 
- badania i ocena jakości wód w zbiornikach zaporowych,  
- badania i ocena jakości wód podziemnych w ramach monitoringu diagnostycznego 

i  operacyjnego, 
- ocena jakości wód podziemnych w rejonie czynnych, nieczynnych 

i zrekultywowanych składowisk odpadów, w ramach monitoringu prowadzonego 
przez zarządzającego składowiskiem, 

- pomiary poziomu hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, 
- pomiary poziomu pól elektromagnetycznych, 
- ocena jakości gleb w systemie sieci krajowej, 
- gromadzenie informacji o emisji zanieczyszczeń do powietrza i wód,  
- gromadzenie informacji dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami. 

  
 „Program monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007-2009” 
uzgodniono z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie w zakresie 
monitoringu powietrza atmosferycznego, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej 
w  Krakowie w zakresie monitoringu wód powierzchniowych i zbiorników zaporowych.  
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b. Kontynuowanie prac związanych z funkcjonowaniem systemu oceny jakości 
powietrza, zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym wykonanie 
piątej oceny jakości powietrza; kontynuowanie prac mających na celu budowę systemu 
pomiarów i ocen stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi i WWA 
 

W celu uzyskania dla wszystkich stref w województwie informacji o poziomach 
substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacji 
obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowania skuteczności 
naprawczych programów ochrony powietrza, WIOŚ Rzeszów wraz z Delegaturami w Jaśle, 
Tarnobrzegu i Przemyślu z udziałem stacji pomiarowych WSSE, zgodnie z ustaleniami 
podjętymi na spotkaniu w dniu 22 listopada 2006 roku w sprawie  sieci monitoringu 
powietrza w 2007 roku w województwie podkarpackim, kontynuował będzie monitoring 
stężeń SO2, NO2, NOx, O3, PM10, Pb, C6H6, CO. Całe zadanie koordynowane będzie przez 
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Na rok 2007 w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza zaplanowano funkcjonowanie 
24 stacji, w tym: 
• dwutlenek siarki mierzony będzie na 19 stanowiskach pomiarowych: 14 manualnych, 

4 automatyczne, 1 pasywne; 
• dwutlenek azotu mierzony będzie na 19 stanowiskach pomiarowych: 14 manualnych, 

4 automatyczne, 1 pasywne; 
• tlenki azotu mierzone będą automatycznie na 4 stanowiskach pomiarowych; 
• pył PM10 mierzony będzie na 13 stanowiskach pomiarowych; 
• benzen mierzony będzie na 9 stanowiskach pomiarowych: 1 automatyczne,  

8 pasywnych; 
• tlenek węgla mierzony będzie automatycznie na 3 stanowiskach pomiarowych; 
• ozon mierzony będzie automatycznie na 1 stanowisku pomiarowym; 
• ołów w PM10 mierzony będzie na 5 stanowiskach. 

Z uwagi na notowane od kilku lat bardzo niskie stężenia, zrezygnowano od stycznia 2007 
roku z pomiarów dwutlenku siarki i dwutlenku azotu na dziewięciu stacjach pomiarowych 
zlokalizowanych w: Iwoniczu Zdroju, Rymanowie Zdroju, Polańczyku, Jaśle-Sroczyńskiego, 
Rzeszowie-Wierzbowa, Rzeszowie-Skubisza, Krośnie-Lewakowskiego, Czarnej i Komańczy. 
Na podstawie wyników pomiarów uzyskanych w 2006 roku, do 31 maja 2007r. wykonana 
zostanie piąta roczna ocena jakości powietrza wraz z klasyfikacją stref, która przekazana 
zostanie Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska i Wojewodzie Podkarpackiemu. 
Ocena ta będzie podstawą do podjęcia działań w strefach, w których stwierdzone zostanie 
naruszenie obowiązujących standardów jakości powietrza. Wyniki badań i rocznej oceny 
jakości powietrza wykorzystane zostaną również do monitorowania skuteczności wdrażanego 
w strefie miasto Przemyśl naprawczego Programu Ochrony Powietrza.  
W 2007 roku, na podstawie wyników pomiarów z lat 2002-2006, przeprowadzona zostanie 
weryfikacja opracowanej w 2001 roku oceny wstępnej jakości powietrza dla SO2, NO2, NOx, 
PM10, Pb, CO, C6H6, O3 i odpowiednio na podstawie wyników tej oceny zostanie podjęta 
dalsza modernizacja wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza.  

W związku z obowiązkiem transpozycji przez Polskę dyrektywy 2004/107/WE z dnia 
15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i WWA w otaczającym powietrzu do 
15 lutego 2007 roku, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska zobowiązani zostali do 
uruchomienia od stycznia 2007 roku sieci pomiarowej w zakresie zanieczyszczeń objętych 
dyrektywą. Pomiary metali i benzo(a)pirenu  w pyle PM10 wykonywane będą w 2007 roku 
w województwie podkarpackim na nadzorowanych przez WIOŚ Rzeszów stanowiskach, 
których lokalizacja ustalona została na podstawie „Wstępnej oceny jakości powietrza 
w województwie podkarpackim pod względem zanieczyszczenia benzo(a)pirenem, Cd, Ni 
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i As” wykonanej przez Inspektorat w 2006 roku. Stanowiska pomiarowe zlokalizowane będą 
w Rzeszowie, Przemyślu, Jaśle, Nisku i Mielcu. 
W miarę potrzeb i posiadanych środków finansowych WIOŚ Rzeszów będzie czynił starania 
o rozszerzenie sieci monitoringu w zakresie zanieczyszczeń objętych dyrektywą 
2004/107/WE. 
Na podstawie uzyskanych w 2007r. wyników pomiarów, w roku 2008 wykonana zostanie 
pierwsza roczna ocena jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia arsenem, kadmem, 
niklem i benzo(a)pirenem.  
Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz zanieczyszczeń w nim zawartych 
prowadzona będzie w oparciu o nowy podział stref w województwie. Przy podziale 
uwzględniono dostępne dane dotyczące liczby ludności i gęstości zaludnienia 
w poszczególnych powiatach, wzięto pod uwagę dane o wielkości emisji pyłów 
i zanieczyszczeń objętych dyrektywą 2004/107/WE, oraz dotychczasowe wyniki pomiarów 
PM10 w województwie.  
 W ramach podsystemu monitoringu powietrza, w 2007 roku w województwie 
podkarpackim prowadzony będzie lokalny monitoring kontrolny. Do badań wytypowane 
zostały obszary wokół obiektów, które są przedmiotem interwencji mieszkańców. Celem tego 
monitoringu będzie wykazanie wpływu, lub jego braku, badanych obiektów na środowisko.  
Lokalny monitoring kontrolny realizowany będzie przez Laboratorium Wojewódzkiego 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wszystkie punkty monitoringowe zostały 
zlokalizowane w oparciu o instrukcję opracowaną przez Instytut Ochrony Środowiska 
„Zasady projektowania elementów sieci monitoringu zanieczyszczeń atmosfery” oraz 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów 
substancji w powietrzu.  
W 2007 roku lokalny monitoring powietrza prowadzony będzie w miejscowościach: 
• Jasło – w 4 punktach pomiarowych w zakresie węglowodorów, w celu określenia wpływu 

na środowisko zanieczyszczeń emitowanych przez Rafinerię Jasło S.A., Carbon Black 
Polska, LOTOS ASFALT Jasło; 

• Mielec – w 3 punktach pomiarowych  w zakresie formaldehydu i węglowodorów w celu 
określenia wpływu na jakość powietrza zakładów zlokalizowanych w SSE „EURO-
PARK” Mielec; 

• Jedlicze – w 4 punktach pomiarowych w zakresie węglowodorów, na potrzeby 
kontrolowania wpływu na jakość powietrza Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. 

 
c. Realizacja programu monitoringu wód, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy 
Prawo wodne i stosownych rozporządzeń MŚ oraz zatwierdzonym programem PMŚ na 
lata 2007 – 2009. 

 
Od 2004 roku w ramach realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska trwają 

w Polsce prace zmierzające do dostosowania monitoringu wód powierzchniowych do 
wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). Nadrzędnym celem RDW jest osiągnięcie 
do roku 2015 dobrego stanu ekologicznego i chemicznego wód powierzchniowych oraz 
dobrego stanu chemicznego i ilościowego wód podziemnych.  
Ustawa Prawo wodne jest podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane 
z ochroną środowiska wodnego. Zgodnie z tą ustawą, badania jakości wód powierzchniowych 
w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do 
kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Program monitoringu wód 
powierzchniowych w województwie podkarpackim na lata 2007-2009 opracowano w oparciu 
o projekt rozporządzenia wykonawczego do art. 155b ust.1 ustawy Prawo wodne oraz 
o wytyczne zawarte w pracy pt. „Opracowanie sposobu prowadzenia monitoringu wód 
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powierzchniowych oraz zasad funkcjonowania systemu ocen wg wymagań Ramowej 
Dyrektywy Wodnej”. 
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną dla wód powierzchniowych przeprowadza się: 

- klasyfikację i ocenę stanu ekologicznego oraz potencjału ekologicznego, 
- klasyfikację i ocenę stanu chemicznego, 
- ocenę i klasyfikację stanu wód. 

Równocześnie prowadzony jest monitoring jakości wód uwzględniający sposób ich 
użytkowania wynikający z warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz  charakter ich 
zagrożenia. Konieczność badania tych wód oraz oceny spełniania wymagań jakościowych 
wynika z tzw. dyrektyw „użytkowych”, których przepisy przeniesione zostały do 
prawodawstwa polskiego poprzez ustawę Prawo wodne wraz z aktami wykonawczymi.  

W ramach monitoringu powierzchniowych wód „użytkowych” Inspekcja Ochrony 
Środowiska wykonuje: 
� badania i ocenę jakości wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych, 
� badania wpływu rolnictwa na wody powierzchniowe (zanieczyszczenie związkami azotu 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych), 
� badania wód pod kątem oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych, 
� badania i ocenę jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych jako źródło wody 

pitnej. 

W systemie monitoringu wód powierzchniowych Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza 
trzy rodzaje monitoringu: 
• diagnostyczny, 
• operacyjny, 
• badawczy. 

Monitoring diagnostyczny ma przede wszystkim dostarczyć informacji o stanie wód na 
obszarze dorzecza, które będą wykorzystane przy opracowywaniu planów gospodarowania 
wodami w dorzeczu. Ma być również źródłem danych do oceny długoterminowych zmian 
wód, będących wynikiem procesów naturalnych oraz presji antropogenicznej. Monitoring 
operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych części wód, które zostały zaliczone do 
zagrożonych ryzykiem niespełnienia celów środowiskowych oraz śledzenie zmian stanu tych 
części wód, wynikłych z podjętych programów naprawczych. Monitoring badawczy będzie 
prowadzony na tych częściach wód, w przypadku których należy dopiero ustalić przyczyny 
niespełnienia celów środowiskowych. 

W roku 2007 monitoring wód w województwie podkarpackim prowadzony będzie w formie 
monitoringu diagnostycznego i operacyjnego łącznie w 59 punktach sieci pomiarowej 
obejmującej naturalne wody powierzchniowe i sztuczne zbiorniki wodne.  

W latach 2007-2009 w województwie podkarpackim monitoring diagnostyczny i operacyjny 
prowadzony będzie łącznie w 112 punktach pomiarowych.  

Sieć punktów pomiarów i badań zaprojektowana została zgodnie z wymogami Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, w sposób umożliwiający pozyskanie spójnego i całościowego obrazu 
stanu ekologicznego i chemicznego wód w zlewniach regionu wodnego Górnej Wisły, 
położonych w województwie podkarpackim. Sieć pomiarowa dostosowana jest do typologii 
wód powierzchniowych oraz podziału na jednolite i scalone części wód. 

Zaplanowany zakres i częstotliwość badań poszczególnych elementów oceny stanu wód 
powierzchniowych w roku 2007 są zgodne z projektem rozporządzenia w sprawie form 
i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych.  
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d. Współpraca z RZGW w procesie dokonywania ocen stanu wód w regionach wodnych. 
 

W 2007 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie rozpoczyna 
realizację programu monitoringu diagnostycznego i operacyjnego wód powierzchniowych 
województwa podkarpackiego, ustalonego dla przedziału czasowego 2007-2009. Program 
monitoringu uzgodniony został z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie - 
organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym Górnej Wisły 
oraz w obszarze dorzecza Dniestru. Monitoring jest zasadniczym elementem planu 
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza - dokumentu planistycznego stanowiącego 
podstawę systemowego zarządzania zlewniowego w Polsce. 
Wyniki pomiarów i badań monitoringu wód powierzchniowych oraz klasyfikacje stanu wód 
powierzchniowych przekazywane będą do RZGW w Krakowie w formacie i zgodnie 
z harmonogramem wg wspólnych ustaleń. Dane te wykorzystane zostaną do opracowania 
oceny stanu wód w regionie wodnym Górnej Wisły. 
Monitoring wód powierzchniowych prowadzony będzie zgodnie z zasadami określonymi 
w Ramowej Dyrektywie Wodnej 2000/60/WE. Jednocześnie WIOŚ realizował będzie, wg 
odrębnych przepisów, monitoring jakości wód użytkowych i podlegających ochronie, 
wyznaczonych przez RZGW w Krakowie, tj.: 
• badania wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych, 
• badania wpływu rolnictwa na wody, czyli zanieczyszczenia związkami azotu,  
• badania pod kątem oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych, 
• badania wód podlegających ochronie ze względu na ich wykorzystanie jako źródła wody 

pitnej.  
Pierwsza ocena stanu wód w obszarze dorzecza na zasadach określonych  
w Ramowej Dyrektywie Wodnej, wykonana zostanie w 2008 roku na podstawie badań 
wykonanych w 2007 roku. Wyniki oceny wykorzystane zostaną do weryfikacji przez RZGW 
części wód zagrożonych nie osiągnięciem celów środowiskowych RDW oraz do weryfikacji 
sieci monitoringu operacyjnego, który będzie prowadzony w latach następnych, w kolejnym 
cyklu planu gospodarowania wodami w obszarze dorzecza. 

 
e. Udział w pracach związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie 
zawiązanym z systemem monitoringu wód, poprzez konsultacje projektów 
rozporządzeń, programów działań oraz uczestnictwo w metodycznych badaniach 
pilotażowych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów biologicznych. 

 
 W ramach prac nad wdrażaniem postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie uczestniczył będzie 
w 2007 roku w konsultacjach i uzgodnieniach następujących rozporządzeń wykonawczych do 
przepisów ustawy Prawo wodne, związanych z pozyskiwaniem, gromadzeniem, 
przetwarzaniem i sporządzaniem ocen oraz upowszechnianiem danych monitoringu wód 
powierzchniowych: 
a/ w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych (delegacja 

zawarta w art.155 b), 
b/ w sprawie elementów jakości dla klasyfikacji stanu ekologicznego i potencjału 

ekologicznego wód powierzchniowych oraz definicji klasyfikacji stanu ekologicznego 
i potencjału ekologicznego wód powierzchniowych (delegacja zawarta w art.38a ust.2), 

c/ w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód powierzchniowych (delegacja zawarta 
w art.38a ust.3), 

d/ w sprawie ogólnej klasyfikacji i oceny ogólnej wód powierzchniowych (delegacja zawarta 
w art.38a ust.4). 
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W związku z nową koncepcją monitoringu wód, opartą głównie na wskaźnikach 
biologicznych, przedstawiciele pracowni biologicznej Laboratorium WIOŚ Rzeszów od 
2000 r. uczestniczą w pracach związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej 
poprzez udział w szkoleniach, które mają na celu przygotowanie do oceny stanu 
ekologicznego wód, opartego na charakterystyce parametrów hydromorfologicznych 
i biologicznych. Oprócz szkoleń pracownicy WIOŚ uczestniczą w międzynarodowych 
spotkaniach grup roboczych do spraw biologicznej oceny wód powierzchniowych w ramach 
projektu finansowanego z funduszy PHARE pt. „Wdrażanie Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE”. Laboratorium WIOŚ w Rzeszowie bierze czynny udział w pracach 
pilotażowych organizowanych przez Instytutu Ochrony Środowiska w zakresie badań 
biologicznych rzek pod kątem ich oceny na podstawie składu i liczebności organizmów 
makrozoobentosu, zgodnie z wymaganiami RDW. W roku 2007, w związku z kontynuacją 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska prac nad opracowaniem metodyk referencyjnych dla 
parametrów biologicznych, pracownicy Inspektoratu będą uczestniczyć w szkoleniach 
i sympozjach, wymieniając doświadczenia w zakresie merytorycznych i technicznych 
możliwości organizacji monitoringu wód zgodnego z RDW, przy uwzględnieniu parametrów 
biologicznych, jako głównych wskaźników nowej oceny wód. 
 
f. Intensyfikacja pomiarów pól elektromagnetycznych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska oraz prowadzenie odpowiednich rejestrów. 
 

W „Programie monitoringu środowiska w województwie podkarpackim na lata 2007-
2009” przewidziano prowadzenie badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 
celem śledzenia poziomu wartości je charakteryzujących. Badania poziomów PEM 
prowadzone będą na obszarach zlokalizowanych w sąsiedztwie zidentyfikowanych przez 
WIOŚ źródeł promieniowania elektromagnetycznego, to jest stacji i linii 
elektroenergetycznych, stacji nadawczo-odbiorczych radiowych i telewizyjnych (w tym tzw. 
hot-spotów, to jest urządzeń nadawczych rzeszowskiej internetowej sieci bezprzewodowej 
RESMAN) oraz stacji bazowych telefonii komórkowej.  
Badania w roku 2007 obejmą obszary w otoczeniu obiektów, które były przedmiotem 
wcześniejszych badań, i w przypadku których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej 
wartości w kryterium terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, obszary, gdzie 
w stosunku do średnich pomierzonych w 2006 roku w województwie poziomów, odnotowano 
podwyższone poziomy pól elektromagnetycznych oraz obszary w otoczeniu nowo 
wytypowanych obiektów. 
W wyniku doświadczeń z badań prowadzonych w latach wcześniejszych, program badań na 
rok 2007 zaplanowano w taki sposób, aby możliwe było przeprowadzenie pomiarów na 
obszarach zlokalizowanych w otoczeniu wszystkich wytypowanych obiektów. 
W  uzasadnionych przypadkach, zakłada się zwiększyć częstotliwość badań PEM do 2 razy 
w roku, w szczególności na obszarach, gdzie stwierdzone zostaną przekroczenia 
dopuszczalnych poziomów oraz na obszarach o podwyższonych poziomach PEM.  
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi rejestr terenów, na 
których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów PEM. Rejestr ten WIOŚ 
zamieszcza na swojej stronie internetowej.  
 
g. Podejmowanie współpracy ze starostami w zakresie lokalnych skażeń gruntów oraz 
oceny stanu środowiska akustycznego. 
 

Skażenia gruntów 
Starosta jest zobowiązany do prowadzenia okresowych badań jakości gleby i ziemi, 

w  powiązaniu z obowiązkiem prowadzenia rejestrów terenów, na których stwierdzono 
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przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na 
których obowiązek rekultywacji obciąża starostę. Wypełnienie tego obowiązku wymaga 
przeprowadzenia cyklu badań monitoringowych na obszarze potencjalne zagrożonym 
skażeniem gleb, w zakresie ustalonym w wyniku badań wstępnych. W ramach tego zadania 
WIOŚ od 2004 roku współpracuje ze starostwami przy sporządzaniu rejestrów. Zbiorczy 
wojewódzki rejestr terenów, na których nastąpiło przekroczenie standardów jakości gleby 
i  ziemi jest corocznie przekazywany  do GIOŚ.  
W ramach współpracy z jednostkami samorządowymi, WIOŚ organizuje również szkolenia 
tematyczne w tym zakresie. 

Hałas  
Ocena stanu akustycznego środowiska wraz z obserwacją jego zmian realizowana będzie 

w ramach podsystemu monitoringu hałasu. Ocena stanu akustycznego środowiska 
realizowana będzie na terenach nie objętych obowiązkiem opracowywania map 
akustycznych. Jednocześnie, wykonywane będą oceny klimatu akustycznego w wybranych 
miejscowościach (lokalizacjach) w skali województwa, z uwzględnieniem: 

− obszarów priorytetowych wskazanych w ustawie P.O.Ś., 
− sieci i natężenia ruchu drogowego i kolejowego, 
− źródeł przemysłowych (w powiązaniu z planem ich kontroli). 

Przy lokalizacji punktów pomiarowych uwzględniano również interwencje związane z dużą 
uciążliwością hałasu komunikacyjnego 
W 2007 roku monitoringowe pomiary hałasu drogowego przeprowadzone zostaną 
w  następujących miejscowościach: 
1. Łańcut (20 punktów pomiarowych); 
2. Pilzno (3 punkty pomiarowe); 
3. Rzeszów – wzdłuż Al. J. Piłsudskiego (2 punkty pomiarowe); 
4. Rzeszów – na odcinku obwodnicy północnej Rzeszowa od ronda przy ul. Lwowskiej do 

ul. Załęskiej (2 punkty pomiarowe); 
5. Rzeszów – wzdłuż ul. Krakowskiej (2 punkty pomiarowe); 
6. Jasło (25 punktów pomiarowych); 
7. Przeworsk (23 punkty pomiarowe); 
8. Krówniki (2 punkty pomiarowe); 
9. Tarnobrzeg (20 punktów pomiarowych). 
  
h. Terminowe przekazywanie danych o stanie środowiska do krajowych baz danych 
zgodnie ze stanem prawnym i wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
dla potrzeb ocen stanu środowiska na poziomie kraju i obsługi sprawozdawczości 
unijnej i innej międzynarodowej 
 
  Wyniki badań prowadzonych w ramach realizacji wojewódzkiego programu 
monitoringu są gromadzone w komputerowych bazach danych. W roku 2007 gromadzenie 
wyników będzie odbywało się na dotychczasowych zasadach w funkcjonujących wieloletnich 
tematycznych bazach danych. Terminy, zakres i sposób przekazywania danych z zakresu 
monitoringu powietrza zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
5 kwietnia 2006 roku w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących 
zanieczyszczenia powietrza.  
Wyniki pomiarów jakości powietrza gromadzone są w bazie danych JPOAT funkcjonującej od 
stycznia 2003 roku. Dane ze stacji i stanowisk pomiarowych monitoringu powietrza 
wprowadzane są do wojewódzkiej bazy JPOAT-W i przekazywane drogą elektroniczną do 
krajowej bazy JPOAT-K.  
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Zgodnie z rozporządzeniem w 2007 roku Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska 
przekazywane są: 
1. do 10 dnia każdego miesiąca zweryfikowane miesięczne serie pomiarów za miesiąc 

poprzedni, ze wszystkich funkcjonujących na terenie województwa w podsystemie 
monitoringu powietrza stacji pomiarowych. 

2. do 31 marca  zweryfikowane serie pomiarowe na rok 2006. 
3. do 31 maja informacja o wynikach rocznej oceny poziomów substancji w powietrzu 

i o wynikach.  
4. do 30 czerwca weryfikacja, opracowanej w 2001 roku, wstępnej oceny jakości powietrza 

dla SO2, NO2, NOx, PM10, Pb, CO, C6H6, O3. 
 

W 2007 roku w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą 
kontynuowano prace nad funkcjonowaniem bazy danych WBZ - Wojewódzki Bank 
Zanieczyszczeń Środowiska, w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. 
W bazie zbierane są informacje dotyczące punktowych źródeł emisji dotyczące: parametrów 
technicznych emitorów, rodzajów źródeł emisji, ilości i rodzajów zanieczyszczeń 
wprowadzanych do powietrza oraz typu stosowanych urządzeń oczyszczających, a także ich 
sprawności.  
W zakresie emisji hałasu do środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
prowadzi bazę danych OPH (System Kontroli i Ewidencji Obiektów Emitujących Hałas). 
W  bazie tej zbierane są informacje dotyczące hałasu przemysłowego, uzyskiwane podczas 
przeprowadzanych kontroli, oraz pomiary poziomów hałasu komunikacyjnego wykonywane 
przez WIOŚ w ramach PMŚ. W roku 2007 będzie kontynuowane gromadzenie wyników 
pomiarów w tej bazie. Zaktualizowana baza OPH, przekazywana jest corocznie w terminie do 
15 lutego do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Dane zestawione w OPH 
wykorzystywane są do tworzenia wojewódzkich i krajowych raportów o zagrożeniu hałasem 
przenikającym do środowiska. 
Wyniki monitoringu wód powierzchniowych gromadzone są w komputerowej bazie JaWo od 
1990 roku. Z uwagi na istotne zmiany w zakresie prowadzenia monitoringu wód zgodnego 
z RDW oraz sposobie sporządzania ocen, funkcjonujący program w 2007 roku tylko 
częściowo pozwoli na gromadzenie i przetwarzanie danych. Do czasu zakończenia przez 
Główny Inspektorat prac nad systemem informatycznym EKOINFONET dane z pomiarów 
i badań uzyskane w wyniku realizacji programu monitoringu wód powierzchniowych będą 
gromadzone w bazie JaWo oraz we własnych plikach w formacie Excel i przekazywane 
w ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska terminach do bazy krajowej.  
 
i. Współudział w zakresie realizacji działań związanych z zapewnieniem jakości badań 
PMŚ poprzez udział w szkoleniach, badaniach porównawczych i wdrażanie procedur 
zapewnienia i kontroli jakości w pomiarach zanieczyszczeń powietrza i wód, a także w 
miarę możliwości rozszerzanie zakresu akredytacji laboratorium. 
 

Zagadnienia związane z zapewnieniem w Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu 
jakości badań dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska omówiono w rozdziale 4. 
niniejszego planu. Niezależnie od tego w roku 2007 zostaną zintensyfikowane prace nad 
wdrożeniem systemów zarządzania jakością według normy ISO 9001:2000 w Wydziale 
Monitoringu Środowiska. 
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j. Prowadzenie działań mających na celu upowszechnianie i poprawę dostępu do 
informacji o środowisku, w tym również aktualizacja strony WWW prezentującej 
informacje o środowisku. 
 
 Upowszechnianie wyników pomiarów i badań prowadzonych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska, w roku 2007, podobnie jak w latach poprzednich, WIOŚ będzie 
realizował poprzez publikowanie raportu o stanie środowiska, komunikatów, opracowań, 
biuletynów, ulotek informacyjnych, folderów. Materiały te będą umieszczane na stronie 
internetowej Inspektoratu: www.wios.rzeszow.pl 
Istotnym elementem w upowszechnianiu działań z zakresu monitoringu środowiska 
w województwie podkarpackim są organizowane corocznie przez WIOŚ w Rzeszowie 
konferencje szkoleniowe dla przedstawicielu jednostek administracji samorządowej oraz 
przedsiębiorców.  
W roku 2007 planuje się zorganizowanie dwóch dużych konferencji ekologicznych:  
• międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniom współpracy przygranicznej Polski 

i Ukrainy, która zorganizowana będzie pod patronatem Wojewody Podkarpackiego. 
Potrzeba zorganizowania takiej konferencji powstała w trakcie spotkania przedstawicieli 
Państwowego Urzędu Ochrony Środowiska Obwodu Lwowskiego ze służbami 
inspekcyjnymi ochrony środowiska województwa podkarpackiego, które odbyło się w dniu 
14 grudnia 2006 r. w Rzeszowie. 

• konferencja podsumowująca 70 lecie istnienia zakładów dawnego Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, z udziałem województw ościennych, na terenie których funkcjonowały 
zakłady. Potrzeba zorganizowania konferencji wynika z podsumowania dokonanego przez 
WIOŚ w Rzeszowie w zakresie głównych problemów ekologicznych województwa 
podkarpackiego. Zagadnienia te były już zasygnalizowane w trakcie V konferencji 
„Przemysł podkarpackiego a stan środowiska w regionie”, zorganizowanej przez WIOŚ 
w Rzeszowie w dniu 15 grudnia 2006 r.  

 
W celu zapewnienia powszechnego dostępu do informacji, w szczególności opracowań 
prezentowanych na konferencjach organizowanych przez WIOŚ, lub w których 
przedstawiciele WIOŚ uczestniczą w roli prelegenta, materiały ze spotkań zamieszczane są na 
bieżąco na stronie internetowej Inspektoratu.  
W roku 2007 działania te będą kontynuowane. Systematycznie i na bieżąco aktualizowana 
będzie zawartość zakładki „Aktualności” znajdującej się w BIP. Ważniejsze informacje 
prasowe z działalności WIOŚ zamieszczane będą, wzorem lat poprzednich, na stronie 
internetowej Inspektoratu. 
W celu udostępniania bieżących informacji o środowisku, w 2007 r. aktualizowana będzie na 
stronie internetowej WIOŚ zakładka „Informacja o środowisku”, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu udostępniania 
informacji o środowisku. 
W 2007 roku kontynuowana będzie współpraca z organami samorządu terytorialnego 
w zakresie organizacji szkoleń tematycznych, udziału przedstawicieli WIOŚ w posiedzeniach 
rad powiatów, rad gmin oraz zespołów roboczych. 
Znaczący udział w upowszechnianiu informacji o środowisku ma również współpraca WIOŚ 
ze szkołami. W roku 2007, tak jak dotychczas, pracownicy Inspektoratu będą uczestniczyli 
w organizowanych przez szkoły sesjach ekologicznych, olimpiadach, happeningach, 
przygotowując prezentacje multimedialne oraz wygłaszając prelekcje.  
Wzorem lat ubiegłych upowszechnianie informacji o środowisku odbywać się będzie również 
poprzez bieżące załatwianie składanych w Inspektoracie wniosków o udzielenie informacji. 
W 2007 roku planuje się zmodernizowanie strony internetowej Wojewódzkiego inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  
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4. Plan pracy Laboratorium 
 
1. Wykonywanie badań i pomiarów na potrzeby prowadzonych kontroli i działań 

w przypadku wystąpienia poważnych awarii oraz na rzecz monitoringu środowiska. 
2. Współpraca laboratorium z GIOŚ w sprawie metodyk badawczych, ze szczególnym 

uwzględnieniem jednolitych zasad ich walidacji oraz wymagań jakościowych. 
3. Określenie potrzeb w zakresie wymiany przestarzałej aparatury i kontynuacja działań 

modernizacyjnych, w zależności od możliwości finansowych Wojewódzkiego 
Inspektoratu. Ocena nowych potrzeb aparaturowych związanych z planowanymi 
zadaniami z zakresu realizacji dyrektyw unijnych, szczególnie w zakresie wdrażania 
Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektyw z wiązanych z kontrolą i zarządzaniem jakością 
powietrza. 

4. Przygotowanie laboratorium w pierwszej połowie roku do auditu przedłużającego 
Certyfikat Akredytacji, który planowany jest na maj 2007 r. Podjęcie prac zmierzających 
do rozszerzenia akredytacji o badania powietrza atmosferycznego i odpadów. 
Laboratorium posiada akredytację na wykonywanie pomiarów poziomów pól 
elektromagnetycznych. 

5. Podjęcie wstępnych prac studialnych związanych z wdrożeniem systemu jakości 
w automatycznych sieciach pomiarowych. 

6. Kontynuowanie restrukturyzacji zatrudnienia w celu pozyskania wysokiej klasy 
specjalistów. Udział pracowników laboratorium w szkoleniach doskonalących z zakresu 
technik badawczych, systemu zarządzania oraz przepisów prawnych, 

7. Uczestnictwo laboratorium w badaniach biegłości organizowanych przez GIOŚ, własnych 
i innych. 


