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1.WSTĘP 

Opracowanie niniejsze sporządzono na podstawie pisma Starosty Lubaczowskiego, znak: 

R.033.13.2016, z dnia 18.10.2016 r., skierowanego do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Lubaczowie informacji 

o stanie środowiska.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie województwa 

podkarpackiego zadania ustawowe Inspekcji Ochrony Środowiska związane z badaniem stanu 

środowiska oraz z kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Podstawowym źródłem 

informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska jest 

system Państwowego monitoringu środowiska. 

Powiat lubaczowski położony jest na obszarze przygranicznym w północno – wschodniej części 

województwa podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 1308 km
2
, a na jego terenie zamieszkuje około 

57 tys. mieszkańców. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od północy z województwem lubelskim, od 

południa i zachodu z powiatem jarosławskim i przeworskim. W skład powiatu wchodzi 8 gmin: gmina 

miejska Lubaczów, gminy miejsko-wiejskie: Cieszanów, Narol, Oleszyce i gminy wiejskie: Horyniec-

Zdrój, Lubaczów, Stary Dzików, Wielkie Oczy. Powiat rozciąga się malowniczo w obrębie dwóch 

makroregionów geograficznych Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Obszarowo dominuje wschodnia 

część Kotliny Sandomierskiej z mezoregionami: Płaskowyżem Tarnogrodzkim i Równiną Biłgorajską. 

Roztocze zajmuje prawie trzecią część powiatu z mezoregionami: Roztoczem Wschodnim, zwanym też 

Południowym lub Rawskim i Roztoczem Środkowym. Płaskowyż Tarnogrodzki wyodrębniający się 

z Kotliny Sandomierskiej obejmuje płaski obszar wyżyn osiągających od 220-180 m n.p.m. Budują go iły 

mioceńskie, na których zalegają gliny i piaski czwartorzędowe, a na dość znacznej powierzchni utwory 

pylaste typu lessów. Ukształtowanie powierzchni i żyzność gleb sprawiają, że region ten ma charakter 

rolniczy. Piaszczysta Równina Biłgorajska pochyla się w kierunku zachodnim, urozmaicona jest licznymi 

wydmami i podmokłymi zagłębieniami. Wzdłuż południowej granicy Równiny płynie rzeka Tanew. 

Występują tam duże kompleksy leśne. Fragment makroregionu Roztocze zbudowany jest głównie 

z piasków oraz wapieni. Na terenie powiatu lubaczowskiego występują najwyższe po stronie polskiej 

wzniesienia Roztocza: Wielki Dział – 390,4 m n.p.m. i Długi Goraj – 391,5 m n.p.m. Mają one charakter 

ostańców, pokryte są piaszczystymi i wapiennymi osadami morza mioceńskiego poprzecinane 

rozległymi dolinami wysłanymi grubą warstwą piasków polodowcowych. 

W obrębie powiatu lubaczowskiego znajduje się: Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej, 

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy, Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu, Sieniawski 

Obszar Chronionego Krajobrazu, Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Roztocze” i Specjalny Obszar 

Ochrony Siedlisk „Horyniec”.  

Najcenniejsze obszary przyrody w stanie naturalnym chronione są w powiecie lubaczowskim 

w rezerwatach przyrody: „Sołokija”, „Jedlina”, „Minokąt”, „Bukowy Las”, „Źródła Tanwi”, „Kamienne”, 

„Moczary”. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82askowy%C5%BC_Tarnogrodzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Bi%C5%82gorajska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
http://pl.wikipedia.org/wiki/I%C5%82_%28ska%C5%82a%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miocen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartorz%C4%99d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Less
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tanew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roztocze_%28kraina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Dzia%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugi_Goraj
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Charakterystyczne położenie powiatu, z dala od dużych aglomeracji miejskich i liczne bogactwa 

naturalne sprawiają, że klimat tej ziemi jest wyjątkowy i specyficzny, a okoliczne tereny nastawione są 

głównie na rolnictwo i turystykę. 

 

Rys.1.1. Podział administracyjny powiatu lubaczowskiego wg. gmin, 2015r. (źródło: [3], [5]) 

W opracowanej przez WIOŚ informacji przedstawiony został stan środowiska w powiecie 

lubaczowskim głównie w oparciu o dane, pozyskane w ramach realizacji zadań Państwowego 

Monitoringu Środowiska (PMŚ) w 2015 r. jak również z przeprowadzonych przez Inspektorat w 2015 r. 

kontroli podmiotów korzystających ze środowiska na terenie powiatu lubaczowskiego. 

2. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO  

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi pomiary jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie województwa podkarpackiego w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska na stacjach monitoringu powietrza. Stanowiska pomiarowe zlokalizowane są w większych 

miastach województwa podkarpackiego: Rzeszów, Krosno, Jasło, Jarosław, Mielec, Nisko, Tarnobrzeg, 

Przemyśl i Sanok. 

Na stacjach monitoringu prowadzone są pomiary zanieczyszczeń dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5, benzo(α)pirenu w pyle PM10, 

metali ciężkich w pyle PM10 (ołów, kadm, nikiel, arsen). Wyniki monitoringu powietrza atmosferycznego 

interpretowane są w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska (2012) w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu, w którym określone są poziomy dopuszczalne/docelowe stężeń 

wybranych substancji w powietrzu (tab. 2.1.-2.3.). 
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Tab.2.1. Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia 
(źródło: [14]) 

Zanieczyszczenie 
Okres uśredniania 

wyników 

Dopuszczalny poziom 
substancji w powietrzu 

(g/m
3
) 

Dopuszczalna częstość 
przekraczania dopuszczalnego 

poziomu w roku kalendarzowym 

Dwutlenek siarki 
jedna godzina 350 24 razy 

24 godziny 125 3 razy 

Dwutlenek azotu 
jedna godzina 200

 
18 razy 

rok kalendarzowy 40 - 

Pył PM10 
24 godziny 50 35 razy 

rok kalendarzowy 40 - 

Ołów w pyle PM10 rok kalendarzowy 0,5 - 

Benzen rok kalendarzowy 5 - 

Tab. 2.2. Kryteria obowiązujące dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia (źródło: [14]) 

Zanieczyszczenie 
Okres uśredniania 

stężeń 

Dopuszczalny 
poziom substancji w 

powietrzu 

(g/m
3
) 

Poziom dopuszczalny w powietrzu powiększony 

o margines tolerancji (μg/m
3
) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pył PM2.5 
rok 

kalendarzowy 
25 30 29 29 28 27 26 26 25 

Tab. 2.3. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia (źródło: [14]) 

Zanieczyszczenie 
Okres uśredniani 

wyników pomiarów 

Docelowy poziom 

substancji w powietrzu 

Dopuszczana liczba dni  z 

przekroczeniami poziomu 

docelowego w roku kalendarzowym 

Arsen rok kalendarzowy 6 ng/m
3
 - 

Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m
3
 - 

Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m
3
 - 

Nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m
3
 - 

Ozon 8 godzin 120 µg/m
3 1/

 25 dni 

   
1/ 

wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego 

 

Na terenie powiatu lubaczowskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza 

atmosferycznego. Stan powietrza na terenie powiatu określono na podstawie wyników pracy 

pt. „Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2015 roku na potrzeby oceny 

jakości powietrza” wykonanej przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” 

Sp. z o.o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie oraz pracy pt. „Wyniki modelowania stężeń ozonu 

troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2015” wykonanej na zlecenie 

GIOŚ. 

Dwutlenek siarki 
 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu lubaczowskiego 

utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wykazały przekroczenia zarówno 

dopuszczalnego stężenia średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia 1 –

godzinnego i dobowego. Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały 

występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku siarki w przedziale 1,9-6,5 µg/m
3 

(9,5-32,5% 

poziomu dopuszczalnego), stężenia 1-godzinnego w przedziale 7,2-59,1 µg/m
3
 tj. 2,1-16,9% wartości 

dopuszczalnej, zaś stężenia 24-godzinnego w przedziale 4,5-25,8 µg/m
3 

tj. 3,6-20,6% wartości 

dopuszczalnej. 
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Rys. 2.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 

 

Rys. 2.2. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 
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Rys. 2.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 

Dwutlenek azotu 

 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki 

modelowania nie wykazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego 

dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na terenie powiatu lubaczowskiego 

wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale 

2,6-8,5 µg/m
3 

(6,5-21,2% poziomu dopuszczalnego), stężenia 1-godzinnego w przedziale 9,6-42,4 

µg/m
3
 tj. 4,8-21,2% wartości dopuszczalnej.  
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Rys. 2.4. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 

 

Rys. 2.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 
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Benzen 

 

Stan zanieczyszczenia powietrza benzenem utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki 

modelowania nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego benzenu. Na 

terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego 

benzenu w przedziale 0,006-0,2 µg/m
3
 (0,1-4,0% poziomu dopuszczalnego). 

 

Rys. 2.6. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 

Pył zawieszony PM10  

 

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM10 wykazały występowanie stężenia średniorocznego pyłu PM10 w przedziale 6,4-

23,1 µg/m
3 

tj. 16,0-57,8% poziomu dopuszczalnego. Na prawie całym obszarze powiatu 

lubaczowskiego dotrzymana została dopuszczalna liczba dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 

µg/m
3 

(dopuszczalna liczba dni wynosi 35). Jedynie na niewielkim obszarze miasta Lubaczów 

(ok.0,4 km
2
) liczba dobowych przekroczeń pyłu PM10 wyniosła od 36 do 38.  
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Rys. 2.7. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – 

wyniki modelowania (źródło: [1]) 

 

Rys. 2.8. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu 

lubaczowskiego w 2015r. – wyniki modelowania (źródło: [1]) 
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Pył zawieszony PM2.5  

 

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM2.5 wykazały występowanie stężenia średniorocznego pyłu PM2.5 w przedziale 5,3-

19,2 µg/m
3, 

tj. 21,2-76,8% poziomu dopuszczalnego. 

 

Rys. 2.9. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2.5 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. 

– wyniki modelowania (źródło: [1]) 

Benzo(α)piren w pyle PM10 

 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(α)pirenem wykazały występowanie na 

terenie powiatu lubaczowskiego obszarów przekroczeń obowiązującego dla benzo(α)pirenu poziomu 

docelowego. Stężenia średnioroczne benzo(α)pirenu w pyle PM10 zawierały się w przedziale 0,5-3,1 

ng/m
3
 tj. 50,0-310,0 % poziomu docelowego. Obszar przekroczenia stężenia średniorocznego BaP 

wyznaczony został na części miasta Lubaczów, gminy Lubaczów, gminy Oleszyce i wyniósł 9,6 km
2
. 
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Rys. 2.10. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(α)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 

2015r. – wyniki modelowania (źródło: [1]) 

 

Rys. 2.11. Obszary przekroczeń poziomu docelowego benzo(α)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu 

lubaczowskiego w 2015r. – wyniki modelowania (źródło: [1]) 
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Arsen, kadm, nikiel, ołów w pyle PM10 

 

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) na 

terenie powiatu lubaczowskiego utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania rozkładu 

stężeń średniorocznych metali ciężkich wykazały występowanie wartości w przedziale: arsen 0,05-1,2 

ng/m
3
 (0,8-20,0 % poziomu docelowego), kadm 0,02-0,4 ng/m

3
 (0,4-8,0% poziomu docelowego), nikiel 

0,04-0,9 ng/m
3
 (0,2-4,5 % poziomu docelowego), ołów 0,0006-0,01 µg/m

3
 (0,1-2,0 % poziomu 

dopuszczalnego). 

 

Rys. 2.12. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – 

wyniki modelowania (źródło: [1]) 
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Rys. 2.13. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – 

wyniki modelowania (źródło: [1]) 

 

Rys. 2.14. Rozkład stężeń średniorocznych niklu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – 

wyniki modelowania (źródło: [1]) 
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Rys. 2.15. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2015r. – 

wyniki modelowania (źródło: [1]) 

Ozon 

 

Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego wykazały, że w 2015 r. na obszarze powiatu 

lubaczowskiego wystąpiło 19-30 dni z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m
3
. 

Rok 2015 był nietypowy pod względem meteorologicznym, z długimi okresami wysokich temperatur 

i dużego nasłonecznienia, sprzyjających tworzeniu się ozonu troposferycznego. Średnia trzyletnia ilości 

dni z przekroczeniem poziomu docelowego ozonu na terenie powiatu wyniosła 6-17 (dopuszczalna ilość 

25). Maksymalne stężenia 8 godzinne ozonu wyniosły od 148 μg/m
3
 do 170 μg/m

3
 (123-142 % normy). 

Nie został dotrzymany w 2015 r. poziom celu długoterminowego ozonu, którego termin osiągnięcia 

określony został na 2020 r. 

3. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych realizowane są w ramach systemu Państwowego 

Monitoringu Środowiska.  

Głównym celem prowadzenia badań wód powierzchniowych, zgodnie z ustawą Prawo wodne 

(2001), jest pozyskanie informacji o stanie wód w dorzeczach dla potrzeb planowania 

w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych.  

Monitoring prowadzony jest w wyznaczonych dla potrzeb planowania gospodarowania wodami 

jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP), którymi są: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub 

kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. Każda jednolita 

część wód powierzchniowych przypisana została do jednego z typów wód, charakteryzujących warunki 
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środowiskowe cieku i wynikających z jego położenia geograficznego, wysokości bezwzględnej, cech 

geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalone zostały warunki referencyjne 

(stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu ekologicznego.  

W wyniku przeglądu zmian i warunków hydromorfologicznych wyróżniono jednolite części wód 

powierzchniowych naturalne, silnie zmienione i sztuczne. Silnie zmieniona część wód oznacza część 

wód powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu zmieniony na skutek fizycznego 

oddziaływania człowieka. Sztuczna część wód oznacza część wód powierzchniowych powstałą na 

skutek działalności człowieka. 

Program monitoringu wód powierzchniowych jest realizowany w okresie objętym planami 

gospodarowania wodami, w ciągu dwóch trzyletnich cykli monitoringowych. Wspólną regułą dla 

wszystkich rodzajów i programów monitoringu jest to, że ich wyniki są ważne do czasu, gdy badanie 

zostanie powtórzone, nie dłużej jednak niż 6 lat w przypadku monitoringu diagnostycznego 

i maksymalnie 3 lata w przypadku monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych. 

Celem zapewnienia co roku kompleksowej oceny stanu monitorowanych JCWP, stosuje się 

zasadę dziedziczenia oceny tj. przeniesienia do aktualnej oceny wyników klasyfikacji elementów jakości 

wód objętych monitoringiem w latach wcześniejszych. Dziedziczeniu nie podlegają elementy, które są 

badane w każdym cyklu wodnym.  

  W 2015 r. kontynuowano badania w drugim trzyletnim okresie obowiązywania Planów 

Gospodarowania Wodami w latach 2010-2015. W województwie podkarpackim badania wykonane 

zostały na podstawie Programu monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-

2015 i Aneksu nr 2 do Programu, opracowanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Badania jakości wód powierzchniowych na potrzeby oceny stanu JCWP wykonuje się w ramach 

monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych. 

Monitoring diagnostyczny prowadzony jest w celu dokonania oceny długoterminowych zmian 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Zakres monitoringu diagnostycznego jest obszerny 

i obejmuje: elementy biologiczne, elementy hydromorfologiczne, wskaźniki fizykochemiczne 

i chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych oraz substancje 

priorytetowe i inne niebezpieczne substancje chemiczne. 

Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone do 

zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu do 2015 r. oraz śledzenie zmian stanu wód, wynikających 

z podjętych programów działań naprawczych. Program monitoringu operacyjnego obejmuje badania 

w obligatoryjnym zakresie wskaźników, do których należą wybrane elementy biologiczne najbardziej 

wrażliwe na presję, której badana jednolita część wód jest poddana, elementy hydromorfologiczne oraz 

podstawowe wskaźniki fizykochemiczne. Oznaczane są także wybrane wskaźniki chemiczne z grupy 

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

zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Monitoring obszarów chronionych prowadzony jest w celu dokonania oceny stanu wód 

na obszarach chronionych, z uwzględnieniem oceny spełniania wymagań ogólnych dobrego stanu oraz 

dodatkowych, określonych dla tych obszarów w odrębnych przepisach. Do obszarów chronionych 

należą: obszary będące jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby 
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zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia; obszary chronione przeznaczone do ochrony gatunków 

zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym; obszary chronione, będące jednolitymi częściami wód 

przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych; obszary chronione wrażliwe na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych lub narażone na 

zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych.  

Na obszarze województwa podkarpackiego nie wyznaczono obszarów chronionych narażonych 

na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się na podstawie wyników klasyfikacji stanu 

ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanu 

chemicznego uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. W przypadku, gdy 

jednolita część wód powierzchniowych znajduje się na obszarze chronionym, ocenę stanu wód 

wykonuje się dodatkowo w punkcie monitoringu obszarów chronionych uwzględniając ocenę spełniania 

wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. Ocena jednolitej części wód położonej 

na obszarze chronionym polega na porównaniu wyników oceny uzyskanej w punkcie reprezentatywnym 

i oceny wykonanej w punkcie monitoringu obszarów chronionych. Ostateczna ocena stanu jednolitej 

części wód zawsze jest determinowana przez gorszy z uzyskanych stanów. 

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego opiera się na elementach biologicznych, 

hydromorfologicznych, fizykochemicznych oraz substancjach szczególnie szkodliwych z grupy 

specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych.  Wody mają bardzo 

dobry/maksymalny lub dobry stan/potencjał ekologiczny, jeżeli badane elementy nie przekraczają 

wartości granicznych właściwych dla II klasy tj. dobrego stanu wód. W pozostałych przypadkach, w 

zależności od wyników klasyfikacji mówimy o stanie/potencjale umiarkowanym, słabym lub złym. 

Stan chemiczny wód powierzchniowych określają stężenia substancji priorytetowych i innych 

substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego. Stan chemiczny klasyfikowany jest jako 

dobry lub poniżej dobrego. Jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeśli równocześnie 

wartości średnioroczne stężeń i stężenia maksymalne (90 percentyl) nie przekraczają środowiskowych 

norm jakości określonych w rozporządzeniu MŚ. Przekroczenie wartości granicznych dla jednego ze 

wskaźników kwalifikuje wody jako poniżej stanu dobrego. 

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych określa wypadkowa wyników klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i wyników klasyfikacji stanu chemicznego JCWP. Stan wód jest dobry, 

jeśli zarówno stan ekologiczny części wód jest co najmniej dobry (lub potencjał ekologiczny jest co 

najmniej dobry) i stan chemiczny jest dobry. Jeśli jeden lub obydwa warunki nie są spełnione, wówczas 

stan wód określa się jako zły. Ocenę stanu jednolitych części wód można wykonać także w przypadku, 

gdy brak jest klasyfikacji jednego z elementów składowych oceny stanu wód, a element klasyfikowany 

(stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny) osiągnął stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione 

wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych. Wówczas stan wód oceniany jest jako zły. 

Jedną z zasad projektowania sieci monitoringu wód powierzchniowych, jest zasada lokalizacji 

punktu reprezentatywnego w jednolitej części wód, zapewniająca realizację kilku programów 

monitoringu jednocześnie, w tym programów monitoringu obszarów chronionych. W idealnej sytuacji 

ocena stanu jednolitej części wód występującej na obszarze chronionym jest możliwa na podstawie 

danych uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.  



17 

 

Ocena stanu wód powierzchniowych za 2015 r. została wykonana w zakresie wynikającym ze 

zrealizowanego w 2015 r. programu badawczego, z uwzględnieniem zasady dziedziczenia oceny. 

Procedura ta polega na przeniesieniu do aktualnej oceny wyników klasyfikacji elementów biologicznych, 

fizykochemicznych, hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat poprzednich (w ocenie za 

2015 r. z lat 2013-2014 i dla wybranych części wód z lat 2011-2012) i ich aktualizacji o najnowsze dane. 

Dziedziczeniu nie podlegają te elementy, które badane są w każdym roku cyklu badawczego. 

W zakresie tych elementów odziedziczone oceny aktualizowane są o dane najnowsze. Ocena stanu 

wód za 2015r. uwzględnia ocenę stanu wód w obszarach chronionych. 

Ocena została wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (2014).  

Ocena stanu wód w powiecie lubaczowskim, w 2015 r. obejmuje następujące jednolite części wód 

powierzchniowych: 

1. JCWP „Szkło od granicy państwa do ujścia”, 

2. JCWP „Sołotwa do Glinianki”, 

3. JCWP „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca”, 

4.JCWP „Lubaczówka od Łukawca do ujścia”, 

5. JCWP „Brusienka”, 

6.JCWP „Rata od źródeł do granic RP”. 

JCWP „Szkło od granicy państwa do ujścia” 

Ocenę stanu JCWP „Szkło od granicy państwa do ujścia” wykonano na podstawie zbioru 

danych uzyskanych w roku 2011 i 2013 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Szkło – 

Węgry” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych). Badania przeprowadzono 

w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i monitoringu ww. obszaru chronionego. Ocena 

stanu wód w JCWP objęła klasyfikację stanu ekologicznego, ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu 

wód w obszarze chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe) i wynikową ocenę stanu wód. 

Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP w ppk reprezentatywnym były: fitobentos (wskaźnik IO 

oceniony na poziomie klasy II), makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy III), 

makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy III). Elementy 

hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne 

sklasyfikowano  poniżej stanu dobrego (wskaźnik decydujący: siarczany). Elementy fizykochemiczne 

w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie stanu 

ekologicznego (wskaźniki decydujące: bor, cynk, węglowodory ropopochodne – indeks oleju 

mineralnego). JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny i jednocześnie umiarkowany stan 

ekologiczny w obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną. Stan chemiczny JCWP 

oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny (nie stwierdzono 

przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń). 

JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Stan wód w obszarze 



18 

 

chronionym oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania. Stan JCWP oceniono jako stan 

ZŁY, w związku z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze chronionym. 

JCWP „Sołotwa do Glinianki” 

Ocenę stanu JCWP „Sołotwa do Glinianki” wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych 

w latach 2013-2014 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Sołotwa – Glinianka Basznia 

Górna” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt monitorowania 

obszarów chronionych NATURA 2000 „Horyniec” i „Roztocze”). Badania przeprowadzono w ramach 

monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu ww. obszarów chronionych. 

Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego, ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód 

w ww. obszarach chronionych oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi 

w JCWP w ppk reprezentatywnym były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy III), 

makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy III), makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI 

oceniony na poziomie klasy III) oraz ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy III). 

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Elementy 

fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźnik decydujący: zasadowość 

ogólna). Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźniki decydujące: aldehyd 

mrówkowy, cynk, selen). JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny i jednocześnie umiarkowany 

stan ekologiczny w obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną oraz w obszarach 

chronionych NATURA 2000. Stan chemiczny JCWP, w tym stan chemiczny w obszarach chronionych 

oceniono jako dobry stan chemiczny. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, z uwagi na umiarkowany 

stan ekologiczny i zły stan wód w obszarach chronionych. 

JCWP „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca” 

Ocenę stanu JCWP „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca” 

wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w roku 2011 i 2015 w reprezentatywnym punkcie 

pomiarowo-kontrolnym „Lubaczówka – Szczutków” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru 

chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu 

operacyjnego oraz monitoringu ww. obszaru chronionego. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału 

ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w ww. 

obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi 

w JCWP w ppk reprezentatywnym były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy II), 

makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy II) oraz ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na 

poziomie klasy III). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. 

Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: 

chemiczne zapotrzebowanie tlenu nadmanganianowe ChZTMn). Elementy fizykochemiczne w grupie 

specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału 

ekologicznego (wskaźniki decydujące: cynk, węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego). 
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JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny 

w obszarach chronionych. Stan chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarze chronionym 

oceniono jako dobry stan chemiczny (nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń). Stan wód w obszarze chronionym oceniono jako zły 

z uwagi na niespełnione wymagania. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku z umiarkowanym 

potencjałem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze chronionym. 

JCWP „Lubaczówka od Łukawca do ujścia” 

Ocenę stanu JCWP „Lubaczówka od Łukawca do ujścia” wykonano na podstawie zbioru danych 

uzyskanych w 2015 roku w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Lubaczówka – Radawa” 

(jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt monitorowania obszarów 

chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych). Badania przeprowadzono 

w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych. Ocena stanu wód w JCWP 

objęła ocenę stanu ekologicznego, w tym ocenę stanu ekologicznego wód w obszarach chronionych 

(wymagania ogólne i dodatkowe). Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP był fitobentos (II 

klasa). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Elementy 

fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne oraz elementy chemiczne nie były monitorowane. JCWP osiągnęła dobry 

stan ekologiczny i dobry stan ekologiczny w obszarze chronionym. W obszarze chronionym wrażliwym 

na eutrofizację komunalną oraz w obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych wymagania zostały spełnione. Nie wystąpiła przyśpieszona eutrofizacja wywołana 

czynnikami antropogenicznymi, wskazująca na możliwość zakwitu glonów. 

 

JCWP „Brusienka” 

Ocenę stanu JCWP „Brusienka” wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w 2014r. 

w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Brusienka - Niemstów” (jest to jednocześnie 

punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych) oraz na podstawie zbioru danych uzyskanych w 2014r. 

w punkcie monitorowania obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych (ppk Brusienka - Nowe Sioło). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu 

operacyjnego oraz monitoringu ww. obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu 

ekologicznego, w tym ocenę stanu ekologicznego wód w ww. obszarach chronionych oraz wynikową 

ocenę stanu wód. Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP w ppk reprezentatywnym był 

fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy III). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano 

w II klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie stanu 

ekologicznego (wskaźniki decydujące: OWO, azot Kjeldahla). Specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne oraz elementy chemiczne nie były monitorowane. JCWP osiągnęła 

umiarkowany stan ekologiczny.  
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W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że zarówno wymagania 

ogólne, jak i dodatkowe nie są spełnione (przekroczone normy dobrego stanu dla wskaźnika fitobentos - 

eutrofizacja).  

W obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (badania 

w ppk „Brusienka – Nowe Sioło”) badany element biologiczny - fitobentos oceniono na poziomie I klasy 

stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. 

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oraz elementy chemiczne nie były 

monitorowane. Wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych przeznaczonych do celów 

rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych zostały spełnione. Nie wystąpiła przyśpieszona eutrofizacja 

wywołana czynnikami antropogenicznymi, wskazująca na możliwość zakwitu glonów. 

Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny i niespełnione 

wymagania w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną. 

JCWP „Rata od źródeł do granic RP” 

Ocenę stanu JCWP „Rata od źródeł do granic RP” wykonano na podstawie zbioru danych 

uzyskanych w roku 2012 i 2015 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Rata – Prusie” 

(jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych). Badania przeprowadzono w ramach 

monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu ww. obszaru chronionego. 

Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego, ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód 

w ww. obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi 

w JCWP w ppk reprezentatywnym były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy II), 

makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy III), makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI 

oceniony na poziomie klasy III) oraz ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy IV). 

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Elementy 

fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźnik decydujący: zasadowość 

ogólna). Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźnik decydujący: węglowodory 

ropopochodne – indeks oleju mineralnego). JCWP osiągnęła słaby stan ekologiczny i jednocześnie 

słaby stan ekologiczny w obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną. Stan 

chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny 

(nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych 

zanieczyszczeń). JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Stan wód 

w obszarze chronionym oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania. Stan JCWP oceniono 

jako stan ZŁY, w związku ze słabym stanem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze 

chronionym. 
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Rys.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych, 

powiat lubaczowski, 2015r. (źródło: [5], [8], [11]) 
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Rys.3.2.Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, powiat 

lubaczowski, 2015r. (źródło: [5], [8], [11]) 
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Rys.3.3. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, powiat lubaczowski, 2015r. (źródło: [5], 

[8],[11]) 
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Tab. 3.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych przepływających przez teren powiatu 
lubaczowskiego; 2015 r. (źródło: [6], [11]) 
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OBSZAR DORZECZA WISŁY 

Region wodny Górnej Wisły 

Zlewnia 225.San od Wiaru do Wisłoka 

1 
Szkło od granicy 
państwa do ujścia 
PLRW200019225499 

Szkło - Węgry 
PL01S1601_1947 

19 N 
MD, 
MOC 

  II III   III     III II PSD II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

2 
Sołotwa do Glinianki 
PLRW2000162256469 

Sołotwa - Glinianka - 
Basznia Górna 
PL01S1601_3246 

16 N 
MD, 
MOC 

  III  III   III    III  III II II  II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
ZŁY ZŁY 

3 

Lubaczówka od 
granicy państwa z 
Sołotwą od Glinianki 
do Łukawca 
PLRW200019225659 

Lubaczówka - 
Szczutków 
PL01S1601_1948 

19 T 
MD, 
MOC 

  II II       III III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

4 
Lubaczówka od 
Łukawca do ujścia 
PLRW200019225699 

Lubaczówka - 
Radawa 
PL01S1601_3452 

19 N 
MO, 
MOC 

 II      II II I  DOBRY  

TAK 
[MORE, 
MOEU] 

  

Zlewnia 228.Tanew 

5 
Brusienka 
PLRW200016228249 

Brusienka - Niemstów  
PL01S1601_3269 

16 N 

MO, 
MOC 

  III           III II II   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY Brusienka - Nowe 
Sioło 
PL01S1601_3269 

MOC   I           I  I   
BARDZO 
DOBRY  

TAK 
[MORE] 

 

Region wodny Środkowej Wisły 

Zlewnia 266.Bug 

6 
Rata od źródeł do 
granic RP 

PLRW20007266123 

Rata - Prusie 
PL01S1601_1962 

6 N 
MD, 
MOC 

  II III 

  

III   IV IV II II II SŁABY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

/1 
Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MORE, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych. 
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Klasa elementów fizykochemicznych wraz ze specyficznymi zanieczyszczeniami  
syntetycznymi i niesyntetycznymi 

 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:    

PSD / PPD poniżej stanu dobrego / potencjału dobrego  

Program monitoringu 

MD – monitoring diagnostyczny  
MO – monitoring operacyjny 
MB – monitoring badawczy 
MOC – monitoring obszarów chronionych 

 
Klasa 
elementów  
FCH-SZ 

klasa elementów fizykochemicznych - 
specyficzne zanieczyszczenia  syntetyczne  
i niesyntetyczne (gr. 3.6) 

   

stan ekologiczny 
(JCWP naturalne) 

STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY 
potencjał ekologiczny                       

(JCWP silnie zmienione) 
 

 

 BARDZO DOBRY 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
MAKSYMALNY 

 
IFPL wskaźnik fitoplanktonowy  Monitoring obszarów chronionych 

DOBRY stan / potencjał dobry DOBRY  IO Multimetryczny Indeks Okrzemkowy  
MOPI 

jednolite części wód przeznaczone do poboru 
wody na potrzeby zaopatrzenia ludności  
w wodę do spożycia UMIARKOWANY stan / potencjał umiarkowany UMIARKOWANY  MIR Makrofitowy Indeks Rzeczny  

SŁABY stan / potencjał słaby SŁABY 
 

Wskaźnik FLORA 
zintegrowany wskaźnik fitobentosu  
i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych 

 

N2000  
obszary ochrony siedlisk lub gatunków  
Natura 2000, dla których stan wód jest  
ważnym czynnikiem w ich ochronie  ZŁY stan / potencjał zły ZŁY 

 
MMI 

wskaźnik makrobezkręgowców 
bentosowych 

 

STAN CHEMICZNY 
 

Wskaźnik MZB 
wskaźnik makrobezkręgowców 
bentosowych dla zbiorników zaporowych 

 MORE 
jednolite części wód przeznaczone do celów 
rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych 

DOBRY stan dobry  EFI+_PL wskaźnik ichtiologiczny   
MOEU 

obszary chronione wrażliwe na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi 
ze źródeł komunalnych PSD_sr poniżej stanu dobrego - przekroczone stężenia średnioroczne  IBI_PL wskaźnik integralności biotycznej   

STAN  Klasa elementów BIOL klasa elementów biologicznych    

DOBRY stan dobry  Klasa elementów HYMO klasa elementów hydromorfologicznych    

ZŁY stan zły 
 

Klasa elementów FCH 
klasa elementów fizykochemicznych  
(gr. 3.1-3.5) 
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4. OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH 

Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego monitoringu środowiska na 

poziomie krajowym. Badania i ocenę stanu wód podziemnych na mocy ustawy Prawo wodne (2001) 

wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Przedmiotem 

monitoringu są jednolite części wód podziemnych (JCWPd), stanowiące określoną objętość wód 

podziemnych występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. 

Powiat lubaczowski prawie w całości położony jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych 

Nr 127 (kod JCWPd: PLGW2200127). Niewielki obszar w północno-wschodniej części powiatu leży 

w jednolitej części wód podziemnych nr 109 (kod JCWPd: PLGW2200109). Na terenie powiatu 

zlokalizowane są dwa główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP): nr 407 „Niecka Lubelska (Chełm-

Zamość)” i nr 428 „Dolina kopalna Biłgoraj-Lubaczów”. 

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa 

podkarpackiego, wykonana na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego 

z 2012 r. oraz danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej w zakresie stanu ilościowego, wykazała 

dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy wód w ww. jednolitych częściach wód podziemnych. 

W ogólnej ocenie stan JCWPd Nr 109 i JCWPd Nr 127 oceniono jako dobry. 

Na terenie powiatu lubaczowskiego zlokalizowany jest tylko jeden punkt pomiarowy, w którym 

prowadzony jest monitoring jakości wód podziemnych JCWPd Nr 109. Punkt pomiarowy nr 1880 (kod 

PL01G109_005) usytuowany jest w miejscowości Werchrata (charakter zwierciadła: zwierciadło 

napięte, użytkowanie terenu: grunty orne). Wody JCWPd nr 109 w punkcie pomiarowym „Werchrata” 

zostały sklasyfikowane na poziomie II klasy jakości – wody dobrej jakości, w których: wartości 

niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów 

zachodzących w wodach podziemnych; wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ 

działalności człowieka albo jest to wpływ bardzo słaby. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych na 

poziomie klasy II oznacza dobry stan chemiczny wód JCWPd Nr 109 w punkcie pomiarowym 

„Werchrata”. 

Punkty monitoringu jakości wód JCWPd Nr 127 położone są poza obszarem powiatu 

lubaczowskiego. 

Podstawą oceny stanu chemicznego wód podziemnych było rozporządzenie Ministra Środowiska 

w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008). 
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Rys.4.1. Jednolite części wód podziemnych, powiat lubaczowski, 2015r. (źródło: [5], [7], [8]) 

5. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, oceny poziomów pól 

elektromagnetycznych (PEM) w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych na 

terenie powiatu lubaczowskiego, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska 

Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015” zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska.  

Ostatnie pomiary poziomów pól elektromagnetycznych prowadzono w 2014 r. na terenie miasta 

Lubaczowa (osiedle Jagiellonów) i w Starym Dzikowie. Wyniki pomiarów nie wykazały przekroczeń 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

6. HAŁAS DROGOWY 

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (2001) jednym z zadań Państwowego monitoringu 

środowiska jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska.  



28 

 

Na potrzeby oceny stanu klimatu akustycznego środowiska starosta (prezydent miasta) sporządza 

mapy akustyczne dla aglomeracji o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, zaś zarządzający 

drogą, linią kolejową lub lotniskiem jest zobowiązany sporządzić mapę jeśli eksploatacja tych obiektów 

może powodować negatywne oddziaływanie akustyczne na znacznych obszarach.  

Na terenach nie objętych obowiązkiem opracowania map akustycznych sporządzenie oceny stanu 

akustycznego w województwie podkarpackim należy do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska podejmuje działania w zakresie badania i oceny stanu akustycznego środowiska. 

W odniesieniu do obszarów, na których obligatoryjne mapy akustyczne nie są i nie będą wykonane, 

realizuje pomiary hałasu komunikacyjnego (drogowego, kolejowego, lotniczego).  

W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie powiatu 

lubaczowskiego, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 

Podkarpackiego na lata 2013-2015” zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

Ostatnie pomiary hałasu drogowego wykonano w 2014 r. na terenie miasta Lubaczowa, 

w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych (ulice:  Kościuszki, Mickiewicza, Słowackiego, Wyszyńskiego, 

Sobieskiego). W czterech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 

standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

7. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

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

powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 

odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 

względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach 

domowych. Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na obszarze powiatu 

lubaczowskiego są gospodarstwa domowe, obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności 

publicznej. 

Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu lubaczowskiego, 

prezentowane w niniejszym rozdziale, zostały opracowane na podstawie sprawozdań z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r., sporządzonych przez wójtów, 

burmistrzów miast przekazanych do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa 

Podkarpackiego. 

W 2015 r. na obszarze powiatu lubaczowskiego odpady komunalne odebrano od 13 375 

właścicieli nieruchomości. Ogółem odebrano 8109,3 Mg odpadów komunalnych. Odpady 

niesegregowane (zmieszane) stanowiły 71,48 % (5796,5 Mg) odpadów odebranych z terenu gmin 

w powiecie lubaczowskim. Pozostała część odpadów - 28,52 % (2312,8 Mg) została odebrana 

selektywnie.  
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Rys. 7.1. Ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odebranych z terenu gmin powiatu lubaczowskiego, 

2015r. (źródło: [7], [9]) 

Odpady niesegregowane (zmieszane) zostały przekazane do Instalacji Mechaniczno-

Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Młynach (99,96 %) i do Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy (0,04%). 

Jednym z głównych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie 

we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku 

odpadów zebranych selektywnie. Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r., ustalony na 2015 r. wynosi 50 %, natomiast poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ustalony 

na 2015 r. wynosi 16 %. 

Średni osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych biodegradowalnych 

kierowanych na składowiska w 2015 r. dla gmin powiatu lubaczowskiego wyniósł 6,3 %, natomiast 

średni osiągnięty poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 52,7 %.  
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Rys.7.2. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania osiągnięty przez poszczególne gminy w powiecie lubaczowskim, 2015r. (źródło: [3], [7], [9]) 
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Rys. 7.3. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez poszczególne gminy w powiecie lubaczowskim, 2015r. (źródło: [3], [7], 

[9]) 

Największą ilość wśród odpadów wysegregowanych przez mieszkańców gmin powiatu 

lubaczowskiego stanowiły: odpady szkła (30,9 %), odpady tworzyw sztucznych (27,5 %), odpady 

ulegające biodegradacji (19,6 %), odpady wielkogabarytowe (6,1 %), zużyte opony (5,4 %), odpady z 

cmentarzy (3,4%), zużyte urządzenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2,1 %). Pozostałe 5,0 % 

stanowiły głównie: odpady metali, odpady z budowy, remontu i demontażu, odpady papieru i tektury, 

opakowania wielomateriałowe. Odpady z segregacji przekazywane są specjalistycznym firmom 

zajmujących się odzyskiem, recyklingiem lub przetwórstwem odpadów. 



32 

 

 

 

Rys. 7.4. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych ze zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie powiatu lubaczowskiego, 2015 r. (źródło: [9]) 

W 2015 r. na obszarze powiatu lubaczowskiego funkcjonowało dwa składowiska odpadów innych 

niż niebezpieczne i obojętne (komunalnych), w tym jedno z wydzieloną kwaterą na odpady zawierające 

azbest.  

 

Rys. 7.5. Rozmieszczenie składowisk odpadów, powiat lubaczowski, 2015 r. (źródło: [5], [7]) 
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8. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

W ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, ujętych jest 177 

podmiotów zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego, które nie są zakładami dużego lub 

zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

Zgodnie z obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska „Systemem Kontroli” podmioty dzielą 

się na pięć kategorii ryzyka: 

 kategoria I (ryzyko najwyższe, kontrola minimum raz w roku) – brak podmiotów, 

 kategoria II (ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej) – 13 podmiotów, 

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

 kategoria IV (ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej) – 108 podmiotów, 

 kategoria V (pozostałe z zasady nie objęte planowaniem) – 36 podmiotów. 
 

Na podstawie ustaleń kontroli dokonuje się klasyfikacji naruszenia do jednej  

z określonych kategorii (od 1 do 4). Jeżeli stwierdzono występowanie naruszeń zaliczonych do różnych 

kategorii, to klasyfikację kontroli pod względem naruszenia przypisuje się do najwyższej z kategorii 

naruszenia.  

 kategoria 1 - brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych  
z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji 
administracyjnych ( np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów brak 
wykonywania pomiarów),  

 kategoria 2 - naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki 
korzystania ze środowiska, 

 kategoria 3 – brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, 
nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania lub ograniczania skutków 
poważnych awarii przemysłowych, 

 kategoria 4 – zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami  
w eksploatacji instalacji chroniących środowisko lub innymi działaniami użytkownika instalacji. 
 

W 2015 r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie przeprowadzili 27 kontroli w jednostkach zlokalizowanych na terenie powiatu 

lubaczowskiego, w tym 23 kontrole planowe i 4 pozaplanowe – z czego 3 kontrole na wniosek jednostki 

celem wydania zaświadczenia o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska a 1 kontrola na 

wniosek Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono podczas 16 kontroli, w tym: 

 naruszenia 1 kategorii – podczas 13 kontroli, 

 naruszenia 2 kategorii – podczas 1 kontroli, 

 naruszenia 3 kategorii – podczas 2 kontroli. 
Ustalenia przeprowadzonych kontroli nie wykazały nieprawidłowości 4 kategorii  

o najwyższym wpływie na środowisko. 
 

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2015 r. stwierdzono następujące naruszenia: 

 nie dokonanie zgłoszenia do organu ochrony środowiska eksploatacji instalacji 
energetycznych, 

 brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych  
i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacyjny, pochodzących z terenu zakładu do 
rowu, 

 nie przedłożenie do organu ochrony środowiska zmian w zakresie danych  
i informacji zawartych w zgłoszeniu,  

 nie przedłożenie do marszałka województwa zbiorczego zestawienia informacji  
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, 

 w przedkładanych do marszałka województwa informacjach o zakresie korzystania ze 
środowiska nie uwzględniano  wprowadzania gazów i pyłów do powietrza ze spalania paliw w 
silnikach spalinowych środków transportu lub odprowadzania ścieków z oczyszczalni do 
odbiornika,  

 nie wprowadzanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) 
informacji o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,  

 brak dokumentów potwierdzających wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego,  
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 brak wodomierza głównego do pomiarów ilości pobieranej wody oraz nieprowadzenie 
pomiarów poziomu zwierciadła wody w studniach,  

 nie przedkładanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi ochrony 
środowiska prezentacji wyników pomiarów ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości ścieków 
wprowadzanych do wód,  

 nieterminowe przedłożenie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników 
pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód, 

 nie prowadzenie badań jakości ścieków dopływających i odpływających  
z oczyszczalni, nie wykonanie badań jakości wód odbiornika powyżej i poniżej miejsca zrzutu 
ścieków z oczyszczalni,  

 nie wykonywanie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego, 

 przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń  
w odprowadzanych ściekach w odniesieniu do warunków określonych w decyzji zezwalającej 
na odprowadzanie ścieków do odbiornika, 

 w przedłożonych marszałkowi województwa  zbiorczych zestawieniach danych  
o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz  
o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów nie 
uwzględnienie wszystkich wytwarzanych odpadów,  

 składowanie na składowisku odpadów bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję 
prowadzenia składowiska oraz składowanie odpadów, dla których nie wykonano testów 
zgodności, 

 nieterminowe przekazanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska raportu z 
monitoringu składowiska odpadów, 

 nie prowadzenie ewidencji odpadów,  

 nie przedłożenie marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych  
o rodzajach i ilości odpadów. 

 

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 12 zarządzeń pokontrolnych, skierowano 

4 wystąpienia do Marszałka Województwa Podkarpackiego, 8 wystąpień do Starosty Lubaczowskiego 

i 1 wystąpienie do Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Rzeszowie oraz nałożono 3 grzywny 

w postaci mandatu karnego na łączną kwotę 1300 zł i udzielono 8 pouczeń. 
 

Ponadto Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył: 

 1 administracyjną karę pieniężną na podstawie art. 305a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska za przekroczenie określonego  
w pozwoleniu wodnoprawnym składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni,  

 5 administracyjnych kar pieniężnych na podstawie art. 200 ustawy o odpadach dotyczących 
sporządzenia i przedłożenia w ustawowym terminie Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania 
nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2015 r. realizował zadania 

kontrolne, w ramach wojewódzkiego cyklu kontrolnego, dotyczącego przestrzegania wymagań ochrony 

środowiska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej. Zakres 

kontroli podmiotów obejmował sprawdzenie przestrzegania decyzji administracyjnych i przepisów 

ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej.  

Działaniami kontrolnymi objęto: podmioty korzystające ze środowiska, prowadzące działalność 

oddziałującą na środowisko w strefach ochrony uzdrowiskowej A, B i C, podmioty korzystające za 

środowiska zobowiązane do wywiązywania się z obowiązków nałożonych ustawą o lecznictwie 

uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych 

(gminy i zakłady komunalne działające na obszarach ochrony uzdrowiskowej). 
 

W ramach realizacji cyklu kontrolnego przeprowadzono kontrolę przestrzegania przepisów 

w zakresie ochrony środowiska w 5 podmiotach prowadzących działalność na terenie obszaru ochrony 

uzdrowiskowej Uzdrowiska Horyniec-Zdrój:  

 „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o., ul. Sanatoryjna 3, 37-620 Horyniec-Zdrój, 

 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Beata Krukowska – Bania SANATORIUM 
UZDROWISKOWE „BAJKA”, ul. Sobieskiego 3, 37-620 Horyniec-Zdrój,  
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 Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdrój – oczyszczalnia ścieków,  

 Przedsiębiorstwo Handlowe TRANS-BENZ Leszek Urban Stacja Paliw, ul. Jana III Sobieskiego 
7b, 37-620 Horyniec-Zdrój,  

 Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Ostoja" Wacław Rejman Podemszczyzna 18, 37-
620 Horyniec-Zdrój.  

 

W okresie od marca do października 2015 r. realizowano zadania kontrolne, w ramach 

ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, dotyczącego przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kontynuacja cykli 

realizowanych w latach 2013 – 2014.  

Celem cyklu kontrolnego była ocena organizacji systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi w gminach oraz wypełniania przez gminy obowiązków wynikających ze znowelizowanej 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach tego cyklu z terenu powiatu 

lubaczowskiego kontrolą objęto Gminę Miejską Lubaczów.  

W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.  

 

Rys.8.1.Podmioty objęte kontrolą, powiat lubaczowski, 2015r. (źródło: [3], [7]) 
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