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WPROWADZENIE 

Na terenie Polski zlokalizowanych jest 45 miejsco-

wości uzdrowiskowych. Najwięcej z nich znajduje się 

w województwie dolnośląskim (11) małopolskim (9) 

i zachodniopomorskim (5). Województwo podkarpackie 

z 3. uzdrowiskami podgórskimi (Iwonicz-Zdrój, Ryma-

nów-Zdrój i Polańczyk) i 1. nizinnym (Horyniec-Zdrój) 

uplasowało się na 4. miejscu.  

Zgodnie z zapisami ustawy o lecznictwie uzdrowi-

skowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowisko-

wej oraz o gminach uzdrowiskowych (2005) obszar, na 

terenie którego prowadzone jest lecznictwo uzdrowiskowe 

musi spełniać określone warunki przydatności środowiska 

przyrodniczego dla celów leczniczych i profilaktycznych. 

Warunki te określają zarówno walory krajobrazowe jak 

i naturalne czynniki lecznicze, w tym także korzystne wła-

ściwości bioklimatyczne. Podstawę rozwoju funkcji 

uzdrowiskowych stanowią zatem złoża kopalin leczni-

czych (wody, gazy, torfy) oraz lecznicze właściwości kli-

matu, dlatego tak ważne jest, aby środowisko naturalne na 

terenach objętych ochroną uzdrowiskową spełniało okre-

ślone standardy jakości. 

 

Niniejsze opracowanie prezentujące stan środowiska 

na obszarze podkarpackich uzdrowisk przedstawia aktual-

ne wyniki badań powietrza atmosferycznego, wód po-

wierzchniowych, hałasu komunikacyjnego i promieniowa-

nia elektromagnetycznego. Przeprowadzone badanie wy-

konane zostały na podstawie „Programu Państwowego 

Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na 

lata 2013-2015”. Uzupełnieniem wyników badań monito-

ringowych są ustalenia kontroli przeprowadzonych przez 

Inspektorat w ramach wojewódzkiego cyklu kontrolnego 

pt. „Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowiska 

przez podmioty prowadzące działalność na obszarach 

ochrony uzdrowiskowej.” 

Pierwsza kompleksowa informacja na temat stanu 

środowiska na obszarze podkarpackich uzdrowisk opraco-

wana została przez WIOŚ w Rzeszowie w 2014 r. w mo-

nografii pt. „Uzdrowiska województwa podkarpackiego - 

identyfikacja wybranych zagrożeń środowiska”.  

 

Rys. 1. Uzdrowisko Horyniec-Zdrój [15] 

 

Rys. 2. Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój [15] 

 

Rys. 3. Uzdrowisko Polańczyk [15] 

 

Rys. 4. Uzdrowisko Rymanów-Zdrój [15] 
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1. HISTORIA LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO NA PODKARPACIU 

Największym i najstarszym uzdrowiskiem w województwie podkarpackim jest Uzdrowisko 

Iwonicz-Zdrój. Walory lecznicze wód mineralnych występujących na obszarze uzdrowiska opisał już 

w 1578 r. nadworny medyk Stefana Batorego - Wojciech Oczko. 

Zakład zdrojowy w Iwoniczu cieszył się du-

żą popularnością w XVII w., jednak w XVIII stule-

ciu zmniejszyło się zainteresowanie uzdrowiskiem, 

a z czasem Iwonicz popadł w całkowite zapomnie-

nie. W 1799 r. Iwonicz wszedł w posiadanie rodu 

Załuskich, którzy przyczynili się w znacznym stop-

ni do dynamicznego rozwoju Iwonicza, byli także 

założycielami uzdrowiska - wybudowali pierwszy 

zakład kąpielowy i pensjonaty, nadali im charakter 

europejskiego kurortu. W początkowym okresie 

prowadzono działalność uzdrowiskową tylko 

w sezonie letnim, a pierwszym stałym lekarzem był 

brat znanego poety Wincentego Pola, dr Józef Pol. 

Znaczny napływ gości, który nastąpił w połowie 

XIX wieku, spowodował rozbudowę tak zakładu 

kąpielowego, jak i innych budynków służących 

wygodzie kuracjuszy. 

Okres szybkiego rozwoju Iwonicz-Zdrój 

przeżywał do wybuchu I wojny światowej: po-

wstawały nowe obiekty uzdrowiskowe, rozpoczęto 

butelkowanie i sprzedaż iwonickich wód mineral-

nych. Okres I wojny światowej uniemożliwił prowadzenie działalności leczniczej, ale nie spowodował 

większych strat w infrastrukturze zdrojowej. 

W okresie międzywojennym nastąpił dalszy rozwój Iwonicza. Największą inwestycją okresu 

międzywojennego była budowa szpitala uzdrowiskowego „Excelsior”, który był własnością Związku 

Kas Chorych. 

  

Rys. 1.3. Sanatorium Excelsior [8] Rys. 1.4. Źródło Karola, Amelji i Józefa [8] 

Najbardziej dramatyczny okres w historii Iwonicza-Zdroju to okres II wojny światowej.  Czasy 

okupacji hitlerowskiej spowodowały duże straty wśród ludności jak również znaczne straty materialne 

– zniszczeniu uległy liczne budynki uzdrowiskowe. 

 

Rys. 1.1. Pałac Załuskich [8] 

 

Rys. 1.2. Stare Łazienki [8] 
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Po zakończeniu II wojny światowej, w wyniku zmian ustrojowych, majątek Załuskich został 

przejęty przez państwo, co doprowadziło w efekcie do częściowej dewastacji pałacu i parku. 

W 1955 r. w wyniku podziału administracyjnego wyodrębniono miejscowość Iwonicz-Zdrój, 

a w 1973 r. miejscowość otrzymała prawa miejskie.  

Okres powojenny to dynamiczny rozwój uzdrowiska. Powstały liczne sanatoria, zwiększono 

ofertę leczniczą, a także rozbudowano infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.  

Obecnie Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój jest bardzo popularnym ośrodkiem sanatoryjno-wypo-

czynkowym urzekającym pięknem architektury Starego Pałacu, Starych Łazienek, czy też Pijalni Wód 

Mineralnych. 

Właściwości lecznicze horynieckich źródeł znane były od dawna, ale właściwe początki za-

kładu uzdrowiskowego sięgają przełomu XIX 

i XX w. Pierwsze łazienki urządził w Horyńcu ksią-

żę Aleksander Oskar Poniński, którego uważa się za 

twórcę horynieckiego zdroju. Powstałe łazienki skła-

dały się z dwóch źródeł siarczanych: jednego do 

kąpieli, drugiego do picia oraz z drewnianego bu-

dynku z wannami. Następnie książę Poniński wybu-

dował niewielki zakład kąpielowy użytkowany przez 

kuracjuszy tylko latem.  

Wybuch I wojny światowej spowodował za-

hamowanie rozwoju i zniszczenie łazienek. Ponowne 

uruchomienie zakładu kąpielowego nastąpiło 

w 1923 r., ale dopiero od końca lat 20. nastąpił jego 

dynamiczny rozwój. Dokonali tego nowi właściciele 

Horyńca – rodzina Karłowskich. W  1928 r. Stani-

sław Karłowski wybudował nowoczesny zakład 

zdrojowy składający się z 38 kabin z łazienkami, 

w tym 8 borowinowych. Łazienki horynieckie za-

opatrzono w nowoczesne urządzenia balneologiczne, 

z których korzystało ok. 1 500 osób w sezonie. 

Wzniesiono również nowe pensjonaty i wille na te-

renie zdroju i w najbliższej okolicy. Były to m. in.: 

Aleksandrówka i Kalikstówka. Powstał również Park 

Zdrojowy z pijalnią wód i muszlą koncertową. 

Dynamiczny rozwój Horyńca przerwał wy-

buch II wojny światowej. Majątek rodziny Karłow-

skich dostał się pod okupację radziecką. Pensjonaty 

stały się koszarami dla stacjonujących wojsk so-

wieckich, a zakład zdrojowy pełnił funkcję pralni 

i łaźni dla żołnierzy. Pałac Ponińskich stał się siedzi-

bą sztabu dywizji. W  czerwcu 1941 r. miejscowość 

dostała się pod okupację niemiecką. Oficerowie 

niemieccy w odrestaurowanej części zdewastowanego pałacu i łazienek urządzali lecznicze kąpiele dla 

wojska.  

 

Rys. 1.5. Stare Łazienki z 1912 r. [7] 

 

Rys. 1.6. Pensjonat Aleksandrówka – lata 30-te XX w. [7] 

 

Rys. 1.7. Pierwszy zakład kąpielowy po wojnie [7] 
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Zabudowa łazienek przetrwała działania zbrojne II wojny światowej. Niestety została niemal 

całkowicie zniszczona w 1946 r. przez oddziały UPA. W nowych, powojennych warunkach politycz-

nych nastąpiła nacjonalizacja majątku dworskiego rodziny Karłowskich, a tym samym pozostałości 

dawnego uzdrowiska. Do stopniowej odbudowy horynieckiego zdroju przyczynił się ruch spółdziel-

czy. W latach 60. XX w. na terenie dawnego Parku Zdrojowego wzniesiono niewielki zakład przyro-

doleczniczy, tzw. „Łazienki” wraz z pijalnią wody mineralnej, zespołem terapii terenowej i parkiem 

rehabilitacji. Działalność rozpoczęło również pierwsze sanatorium urządzone w odbudowanym daw-

nym pałacu Ponińskich (Sanatorium „Metalowiec”, 

obecnie Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka”). 

Szeroko zakrojona rozbudowa uzdrowiska nastą-

piła w latach 70. i 90. XX w. Zakład przyrodoleczniczy 

został przejęty przez Państwowe Przedsiębiorstwo 

„Uzdrowiska Polskie” (później P.P. „Uzdrowisko Ho-

ryniec”, obecnie „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o.).  

W 1976 r., na mocy Uchwały Nr 11/17/76 Wo-

jewódzkiej Rady Narodowej w Przemyślu, Horyniec 

zyskał status uzdrowiska, zaś w 1977 r. otwarto pierw-

szy w kraju Chłopski Dom Zdrowia „Rolnik. 

W 1993 r. właściciel Sanatorium „Rolnik” -

Wojewódzki Związek Kółek Rolniczych - aktem daro-

wizny przekazuje obiekt Kasie Rolniczego Ubezpie-

czenia Społecznego. Nowo wybudowany rok później 

obiekt „Rolnik II”, wraz z odremontowanym obiektem 

„Rolnik I” tworzy największy obiekt sanatoryjny 

w Horyńcu, Centrum Rehabilitacji Rolników.  

W 1998 r. oddano dla kuracjuszy nowoczesny 

„Dom Zdrojowy” Uzdrowiska Horyniec. Powstała 

w ten sposób nowoczesna baza uzdrowiskowo-

hotelowa, obsługująca własnych kuracjuszy, ale rów-

nież z Rolnika, nie posiadającego własnego zakładu balneologicznego. Uzdrowisko Horyniec, jako 

jedyne posiada koncesję na wydobycie borowiny i odwierty wody siarkowej w Horyńcu.  

Choć horynieckie tradycje lecznicze sięgają XIX w. dopiero w 1998 r. Horyniec otrzymał drugi 

człon w nazwie „Zdrój”, a gmina w 2001 r. 

Początki uzdrowiska Rymanów-Zdrój sięgają XIX w., gdy właścicielami okolicznych dóbr 

byli Potoccy. W dniu 16 sierpnia 1876 r. w czasie jednej z wycieczek lasami z Iwonicza na wschód, 

w dolinie rzeki Tabor na pograniczu wsi Posada Górna, Deszno i Wołtuszowa trafiono na źródło. Już 

pobieżna analiza doktora Tytusa Sławika, przebywającego w tym czasie na dworze, wykazała zawar-

tość w nim jodu i żelaza. Dokładne badania chemiczne, potwierdzające cenne zalety źródła, dokonał 

rok później chemik wiedeński profesor Weseisky. Informacja o odkryciu źródła szybko ściągnęła 

pierwszych amatorów kuracji. W wyniku zainteresowania wodami Potoccy wybudowali pierwsze 

prowizoryczne kabiny kąpielowe. 

 

Rys. 1.8. Rolnik- pierwsze sanatorium chłopskie w Polsce 

[7] 

 

Rys. 1.9. Dawny Zakład Przyrodoleczniczy w Parku 

Zdrojowym – lata 70-te XX w. [7] 
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Lata następne przyniosły rozwój uzdrowiska: wybudowano pierwsze pensjonaty, odbudowano 

ujęcia wodne, a także rozdzielano spływające do jednej studni źródła mineralne na trzy oddzielne 

zdroje, którym nadano imiona „Tytus”, „Celestyna”, 

i „Klaudia” (tradycyjne nazewnictwo źródeł utrzymało 

się do czasów współczesnych). Rok 1881 był pierwszym 

rokiem funkcjonowania uzdrowiska. 

W 1888 r. w parku zdrojowym wzniesiono okaza-

ły gmach „Dworca Gościnnego”. Powstało też wiele 

innych stylowych willi i pensjonatów. Wśród nich wy-

różniające się piękną architekturą secesyjną pensjonaty 

„Pod Matką Boską”, „Pogoń” i „Leliwa”.  

Na początku XX w. Rymanów-Zdrój nie ustępo-

wał w swoim wyposażeniu i frekwencji innym krajo-

wym uzdrowiskom. Jednak w ostatnich latach poprze-

dzających wybuch I wojny światowej uzdrowisko dwu-

krotnie nawiedziły pożary, w wyniku których zniszcze-

niu uległy łazienki, a także kilka pensjonatów. W okresie 

działań wojennych stacjonujące wojska carskie oprowa-

dziły do całkowitej dewastacji zachowane obiekty zdro-

jowe. 

Po zakończeniu wojny przystąpiono do odbudowy 

uzdrowiska. W 1926 r. oddano do użytku nowy zakład 

przyrodoleczniczy, a w rok później, nowy obiekt kolonii 

dziecięcej. Do użytku oddano również nowe sanatorium 

Związku Kasy Chorych „Gozdawa”, nowy obiekt Pol-

skiego Towarzystwa Higienicznego oraz wiele nowych 

wilii prywatnych. Wybuch II wojny światowej przerwał 

działalność uzdrowiska. Wojna po raz kolejny doprowa-

dziła uzdrowisko do ruiny. 

Po zakończeniu II wojny światowej przystąpiono 

do ponownej odbudowy uzdrowiska. Przeprowadzono 

modernizację zakładu przyrodoleczniczego, w rozbudo-

wanym gmachu dawnych łazienek mineralnych urucho-

miono sanatorium „Eskulap”, wzniesiono nowe sanato-

rium dla dzieci „Polonia”, zmodernizowano rozlewnię 

wód mineralnych.  

Szczególnie pomyślne dla Rymanowa-Zdroju były 

lata 70. i 80. XX w. Powstało osiedle pensjonatowe 

„Zdrowie”, uruchomiono nowoczesny ośrodek sanato-

ryjny „Stomil”, oddano do użytku nowo wybudowaną 

rozlewnię wód mineralnych, zlokalizowaną w Desznie. 

Istotne znaczenie dla rozwoju uzdrowiska miało też od-

danie do użytku w 1984 r. nowoczesnego szpitala 

uzdrowiskowego „Zimowit” dla dzieci, z pełnym wypo-

 

Rys. 1.10. Dworzec Gościnny 1900 r. [11] 

 

Rys. 1.11. Willa Leliwa [11] 

 

Rys. 1.12. Willa Gozdawa [11] 

 

Rys. 1.13. Zakład przyrodoleczniczy „Eskulap” 1966-

1968 [11] 
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sażeniem analityczno-diagnostycznym i zakładem przyrodoleczniczym. Obecnie Uzdrowisko Ryma-

nów-Zdrój, posiadające wspaniały mikroklimat, malownicze okolice i cenione wody lecznicze, zajmu-

je czołowe miejsce w lecznictwie uzdrowiskowym dzieci. 

W historii lecznictwa uzdrowiskowego w regionie wspomnieć należy również o Latoszynie, 

gdyż obecnie gmina Dębica czyni intensywne starania 

zmierzające do reaktywowania dawnego ośrodka 

leczniczego. W Strategii Rozwoju Województwa 

Podkarpackiego przewidziano utworzenie nowego 

obszaru uzdrowiskowego i bazy sanatoryjnej dla Za-

kładu Przyrodoleczniczego w Latoszynie. 

Zlokalizowane w Latoszynie źródła mineralne 

były znane już od XVI w. W XVII w. lecznicze źró-

dła uczyniły z Latoszyna znane kąpielisko, a w XVIII 

w. uchodziło ono za jedno z najlepszych w Polsce. W 

połowie XIX w. w Latoszynie funkcjonował Zakład 

Zdrojowo-Kąpielowy hrabiego Morskiego tzw. Lato-

szyńskie Łazienki. Przeprowadzone w tym okresie, przez tarnowskiego aptekarza Reida, analizy che-

miczne zdrojowego źródła wykazały wody chlorkowo-siarczanowo-sodowo-wapienne. Początkowo 

istniała tylko jedna studnia cembrowa z wodą siarczanową, którą czerpano do kąpieli w latach 1863-

1900. Około 1900 r. w wyniku huraganu i pożaru zakład został całkowicie zniszczony, a w 1912 r. 

Latoszyn nie znalazł się już w spisie zdrojowisk i uzdrowisk Galicji. 

W 1932 r. na miejscu starego zakładu, z inicjatywy prywat-

nej dębiczan: P. Rosenberka i inż. Krawczyka wybudowano nowo-

czesny obiekt kąpielowy zwany „Łazienkami” oraz kilka pensjona-

tów. Był to początek uzdrowiska, cieszącego się dużą popularno-

ścią. Leczono tu przede wszystkim choroby reumatyczne poprzez 

kąpiele siarczane i okłady borowinowe. W miejscu zniszczonej 

cembrowiny wykonano studnię murowaną z cegły. Wody lato-

szyńskie (siarczane i żelazisto-siarczane) oraz doskonałej jakości 

borowina uchodziły za najlepsze w Polsce.  

Kres uzdrowiska nastąpił w latach 1944-1945, w wyniku 

działań wojennych łazienki zostały zniszczone, a źródła zasypane. 

W sierpniu 1945 r. Władysław Gawlik zwrócił się do Ministerstwa 

Pracy, Opieki Społecznej i Zdrowia o przyznanie funduszy pie-

niężnych na odbudowę zupełnie zniszczonego w czasie wojny 

Zakładu Zdrojowego, ale bez rezultatu. W 1968 r. AGH w Krako-

wie wykonała odwierty i badania, które wykazały, iż latoszyńskie 

zdroje są wartościowe pod względem zawartości składników mineralnych. W okresie PRL-u ich od-

budowa była przedmiotem zainteresowań zakładów pracy, a rzeszowski Urząd Wojewódzki dokonał 

nawet szczegółowych badań geologicznych i hydrologicznych. Jednak nie podjęto działań w kierunku 

reaktywowania uzdrowiska. Od 1990 r. tutejsze wody zostały oficjalnie uznane za lecznicze.  

Najmłodszym z podkarpackich uzdrowisk jest Uzdrowisko Polańczyk. Odkrycie wód mineral-

nych w Polańczyku miało miejsce dopiero w latach 60-tych XX w. Lecznictwo uzdrowiskowe rozpo-

częto w 1977 r., natomiast w 1999 r. Polańczyk uzyskał status uzdrowiska.  

 

 

Rys. 1.14. Łazienki [9] 

 

Rys. 1.15. Łazienki [9] 
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2.  METODYKA OCENY STANU ŚRODOWISKA 

Ocena jakości powietrza 

Celem pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Śro-

dowiska jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu w odniesieniu do standardów 

jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających poprawy jakości powietrza, a następnie 

monitorowanie skuteczności programów naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych 

na rzecz ochrony powietrza jest ochrona zdrowia ludzkiego. Ocena w kryterium ochrony zdrowia lu-

dzi obejmuje 12 zanieczyszczeń: dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, benzen, ozon, pył 

zawieszony PM10 i PM2.5, ołów, kadm, nikiel, arsen i benzo(a)piren. 

Wartości kryterialne dla substancji podlegających ocenie w kryterium ochrony zdrowia ludz-

kiego (tab. 2.1.-2.3.) określone zostały w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (2012). 

Tab.2.1. Poziomy dopuszczalne dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [32] 

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 [32] 

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 [32] 

Zanieczyszczenie 
Okres uśredniania  

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 
 

Stan powietrza na terenie podkarpackich uzdrowisk 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 troposfe-

rycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2015” wykonanej na zlecenie GIOŚ. 
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Ocena stanu wód powierzchniowych 

Głównym celem prowadzenia badań wód powierzchniowych w ramach Państwowego Monito-

ringu Środowiska, zgodnie z ustawą Prawo wodne (2001), jest pozyskanie informacji o stanie wód 

w dorzeczach dla potrzeb planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środo-

wiskowych. 

Program monitoringu wód powierzchniowych jest realizowany w okresie objętym planami go-

spodarowania 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 maksy-

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

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

sadę dziedziczenia oceny tj. przeniesienia wyników oceny elementów jakości wód na kolejny rok 

w przypadku, gdy nie były objęte monitoringiem, w ramach ograniczeń czasowych ich obowiązywa-

nia.  

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

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

na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na 

lata 2010-2012” i Aneksu Nr 1 do Programu, oraz na podstawie „Programu Państwowego Monitorin-

gu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015” i Aneksu nr 2 do Programu opra-

cowanych przez WIOŚ w Rzeszowie i zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowi-

ska. 

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, charakteryzują-

cych warunki środowiskowe cieku i wynikających z jego położenia geograficznego, wysokości bez-

względnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalone zostały 

warunki referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu eko-

logicznego. 

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 fi-

zycznego oddziaływania człowieka. Sztuczna część wód oznacza część wód powierzchniowych po-

wstałą na skutek działalności człowieka. 

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

mach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronio-

nych. 

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 che-

miczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych oraz substancje prio-

rytetowe i inne niebezpieczne substancje chemiczne. 

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

żonych 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 
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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 ob-

szarach chronionych, z uwzględnieniem oceny spełniania wymagań ogólnych dobrego stanu oraz do-

datkowych, określonych dla tych obszarów w odrębnych przepisach. Do obszarów chronionych nale-

żą: obszary będące jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopa-

trzenia ludności w wodę do spożycia; obszary chronione przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt 

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

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

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych lub narażone na zanieczyszcze-

nia 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 che-

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

nolita część wód powierzchniowych znajduje się na obszarze chronionym, ocenę stanu wód wykonuje 

się dodatkowo w punkcie monitoringu obszarów chronionych uwzględniając ocenę spełniania wyma-

gań 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, hydro-

morfologicznych, fizykochemicznych oraz substancjach szczególnie szkodliwych z grupy specyficz-

nych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych.  

Wody mają bardzo dobry/maksymalny lub dobry stan/potencjał ekologiczny, jeżeli badane ele-

menty nie przekraczają wartości granicznych właściwych dla II klasy tj. dobrego stanu wód. W pozo-

stałych przypadkach, w zależności od wyników klasyfikacji mówimy o stanie/potencjale umiarkowa-

nym, 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 w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014). Przekro-

czenie wartości granicznych dla jednego ze wskaźników kwalifikuje wody jako poniżej stanu dobrego. 

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych określa wypadkowa wyników klasyfi-

kacji 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 
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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 monito-

ringu 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.  

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

zrealizowanego programu badawczego, z uwzględnieniem zasady dziedziczenia oceny. Procedura ta 

polega na przeniesieniu do aktualnej oceny wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizyko-

chemicznych, 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 2015 r. uwzględnia ocenę stanu wód w obszarach chronionych. 

Ocena została wykonana na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji prioryte-

towych (2014). W ocenie spełnienia wymagań na obszarach chronionych będących jednolitymi czę-

ściami wód, przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

uwzględniono także rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody po-

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

Wody odpowiadają warunkom stanu dobrego, jeśli wartości parametrów fizykochemicznych mieszczą 

się w kategorii A2, a parametrów bakteriologicznych w kategorii A3, określonych w ww. rozporzą-

dzeniu. 

Ocena klimatu akustycznego 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska jest zobowiązany do wykonania oceny klimatu aku-

stycznego środowiska na terenach nieobjętych opracowaniem map akustycznych. Podstawowym kry-

terium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy, zawarte w rozporządzeniu w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2007). Wartości poziomów dopuszczalnych hałasu 

uzależniono od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren oraz od pory dnia i nocy. 

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowe-

go Monitoringu Środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Badania prowadzone są zgodnie z rozporządze-

niem w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycz-

nych w środowisku (2007).  

Punkty pomiarowe lokalizuje się w miejscach dostępnych dla ludności na trzech rodzajach tere-

nów: centralne dzielnice miast lub osiedla miast o liczbie mieszkańców przekraczające 50 tys., pozo-

stałe miasta oraz tereny wiejskie. Zakres prowadzenia pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej w przedziale częstotliwości co 

najmniej od 3 MHz do 3000 MHz. 

Podstawę oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku stanowi rozporządzenie 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów spraw-

dzania dotrzymania tych poziomów (2003). W miejscach dostępnych dla ludności, wartość dopusz-
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czalna składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 

300 MHz do 300 GHz, wynosi 7 V/m. 

Ocena naruszeń i nieprawidłowości 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oceny naruszeń i niepra-

widłowości z zakresu ochrony środowiska stwierdzonych podczas kontroli dokonuje się według czte-

rostopniowej skali: 

1) kategoria 1: brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim oddzia-

ływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych (np. brak 

ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania pomiarów), 

2) kategoria 2: naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki 

korzystania ze środowiska, 

3) kategoria 3: brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie 

przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania lub ograniczania skutków poważnych awarii 

przemysłowych, 

4) kategoria 4: zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji instalacji 

chroniących środowisko lub innymi działaniami użytkownika instalacji.  

 

 

 



Stan środowiska na terenie podkarpackich uzdrowisk 

 14 

3.  STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE UZDROWISKA HORYNIEC-ZDRÓJ 

3.1.  INFORMACJE O UZDROWISKU 

Uzdrowisko Horyniec-Zdrój położone jest 

na północno-wschodnim krańcu województwa 

podkarpackiego w powiecie lubaczowskim. Status 

uzdrowiska miejscowość Horyniec uzyskała 

w 1976 r. W styczniu 2002 r. nazwa gminy Hory-

niec została zmieniona na Gminę Horyniec-Zdrój. 

Uzdrowisko posiada aktualny status, który został 

ustanowiony, uchwałą Rady Gminy Horyniec-

Zdrój Nr XXII/114/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. 

Uzdrowisko Horyniec-Zdrój obejmuje ob-

szar 12 925 ha. Na obszarze uzdrowiska wydzielone 

są następujące strefy ochronne: 

- strefa „A” w której skład wchodzą dwa obszary 

„A1” i „A2” („A1” o powierzchni 116 ha obejmuje 

obszar Horyńca-Zdroju związany z realizowaną 

Dzielnicą Lecznictwa Uzdrowiskowego zloka- 

lizowaną po północnej stronie linii kolejowej Mu-

nina-Bełżec, „A2” o powierzchni 26 ha obejmuje 

obszar Horyńca-Zdroju związany z Sanatorium 

„Bajka”).  

- strefa „B” o powierzchni 2 474 ha obejmuje ob-

szar przyległy do strefy „A”, który jest przezna-

czony dla niemających negatywnego wpływu na 

właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru 

ochrony uzdrowiskowej oraz nieuciążliwych 

w procesie leczenia obiektów usługowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych i komunalnych, 

budownictwa mieszkaniowego oraz innych związanych z zaspokajaniem potrzeb osób przebywają-

cych na tym obszarze. Obszar „B” ochrony uzdrowiskowej jest otuliną dla obszaru „A”. Strefa „B” 

znajduje się w granicach administracyjnych miejscowości Horyniec-Zdrój. 

- strefa „C” ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 10 309 ha jest otuliną dla obszaru „B” i „A” 

obejmuje obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę 

złóż naturalnych surowców leczniczych. 

Na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój występuje naturalna woda lecznicza siarczkowo-

siarkowodorowa (złoże  „HORYNIEC”) zaliczona do wód leczniczych oraz borowina lecznicza (złoże 

„PODEMSZCZYZNA”). Właściwości surowców leczniczych uzdrowiska określiły kierunki lecznicze 

obejmujące choroby: ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, skóry, kobiece oraz 

osteoporozę. 

 

 

 

 

Rys. 3.1.1. Park Zdrojowy [15] 

 

Rys. 3.1.2.  Alejka w Parku Zdrojowym [15] 
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Rys. 3.1.3. Dom Zdrojowy [15] Rys. 3.1.4. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS [15] 

  

Rys. 3.1.5. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS - tężnia solankowa [15] 

2.2.  POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze uzdrowiska są procesy spala-

nia paliw dla celów energetycznych oraz komunikacja samochodowa. Informacje dotyczące emisji na 

obszarze uzdrowiska przedstawiono na rys. 3.2.1.-3.2.4. W strefie A ochrony uzdrowiskowej zlokali-

zowane są urządzenia i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego. Wykorzystują one do celów energetycz-

nych gaz ziemny, olej opałowy oraz węgiel kamienny. „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o. posiada 3 

kotły opalane gazem ziemnym z jednym kotłem zapasowym zasilanym olejem opałowym o łącznej 

mocy 1,98 MW pracujące na potrzeby działalności leczniczej uzdrowiska tj. ogrzewanie budynków, 

ogrzewanie wody do zbiegów kąpielowych i wody gospodarczej oraz do ogrzewania borowiny. 

W 2015 r. zużycie gazu wyniosło 299,391 m
3
. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS posiada insta-

lację energetycznego spalania paliw pracującą wyłącznie na potrzeby sanatorium (3 kotły BUDERUS, 

typ: GE 615, opalane gazem ziemnym wysokometanowym o nominalnej mocy cieplnej ≤1,4 MW 

z zapasowym zasilaniem olejem opałowym o mocy 3 x 615 kW każdy - łącznie 1,845 MW). Kotłow-

nia wykorzystywana jest dla potrzeb c.o. oraz do podgrzewania wody. W 2015 r. zużyto 311,525 m
3
 

gazu i 1 000 l oleju opałowego. Sanatorium Uzdrowiskowe „BAJKA” w strefie A2 ochrony uzdrowi-

skowej eksploatuje kotłownię, która jest wyposażona w 2 kotły c. o. opalane węglem groszkiem. Jeden 

kocioł dwufunkcyjny do ogrzewania wody i ogrzewania budynku o mocy 380 kW i drugi na potrzeby 

kuchni, kombajnu z borowiną i zbiornika wody siarkowej o mocy ok. 100 kW.  
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Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy „Ostoja” wyposażony jest w kotły opalane gazem 

ziemnym o nominalnej mocy cieplnej ≤ 1,4 MW. Zużycie gazu w 2015 r. wyniosło 35 522 m
3
. 

W strefach ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Horyniec-Zdrój udział w emisji zanieczyszczeń 

do powietrza ma również emisja komunikacyjna. Wzmożony ruch pojazdów odbywa się zwłaszcza na 

drodze wojewódzkiej nr 867 przebiegającej przez strefę B i C ochrony uzdrowiskowej.  

W strefie B ochrony uzdrowiskowej źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są również 

procesy przeładunku benzyn ze Stacji Paliw TRANS-BENZ i pojazdy samochodowe przemieszczają-

ce się w obszarze stacji. 

  

Rys. 3.2.1. Rozmieszczenie głównych źródeł emisji 

powierzchniowej na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki mode-

lowania [2] 

Rys. 3.2.2. Rozkład emisji powierzchniowej pyłu PM10 na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2] 

  

Rys. 3.2.3. Rozkład emisji powierzchniowej benzo(a)pirenu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2] 

Rys. 3.2.4. Średni dobowy ruch pojazdów na obszarze uzdrowi-

ska w 2015 r. - wyniki modelowania [2] 

Ocena jakości powietrza 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie uzdrowiska utrzymywał się na 

niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia 

średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego i dobowego. Na tere-

nie uzdrowiska wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku 

siarki w przedziale 2,1-3,0 μg/m
3
, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale 8,3-16,0 μg/m

3
 tj. 2-5% 

wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki modelowania wykazały wystę-

powanie stężeń w przedziale 5,2-8,3 μg/m
3
 tj. 4-7% wartości dopuszczalnej (rys. 3.2.5.-3.2.7.). 
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Rys. 3.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 3.2.6. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

 

Rys. 3.2.7. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

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

Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego 

dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na obszarze uzdrowiska wyniki mode-

lowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale  

2,8-4,3 μg/m
3
 tj. 7-11% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się 

w przedziale 10,4-14,3 μg/m
3
 tj. 5-7% wartości dopuszczalnej (rys. 3.2.8.-3.2.9.). 

Na obszarze uzdrowiska wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średnioroczne-

go benzenu w przedziale 0,007-0,03 μg/m
3
 tj. 0,1-0,6% wartości dopuszczalnej (rys. 3.2.10.). 

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (arsenem, kadmem, niklem 

i ołowiem) utrzymywał się na obszarze uzdrowiska na bardzo niskim poziomie. Wyniki modelowania 

wykazały występowanie wartości w przedziale: arsen: 0,07-0,3 ng/m
3
 tj. 1-5% poziomu docelowego 

(rys. 3.2.11.),  kadm: 0,03-0,09 ng/m
3 

tj. 0,6-2% poziomu docelowego (rys. 3.2.12.), nikiel:  

0,05-0,1 ng/m
3 

tj. 0,3-0,5% poziomu docelowego (rys. 3.2.13.), ołów: 0,0008-0,003 μg/m
3
 tj. 0,2-0,6% 

poziomu dopuszczalnego (rys. 3.2.14.). 
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Rys. 3.2.8. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 3.2.9. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na ob-

szarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

 

Rys. 3.2.10. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

 
 

Rys. 3.2.11. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 3.2.12. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 
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Rys. 3.2.13. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 3.2.14. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza py-

łem zawieszonym PM10 na obszarze uzdrowiska wykazały występowanie stężenia średniorocznego 

pyłu PM10 w przedziale 6,7-9,6 μg/m
3
 tj. 17-24% wartości dopuszczalnej (rys. 3.2.15.). Modelowanie 

nie wykazało na obszarze uzdrowiska dni z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu 

PM10 (rys. 3.2.16.). 

  

Rys. 3.2.15. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na obsza-

rze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 3.2.16. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego pozio-

mu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - 

wyniki modelowania [4], [23] 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały wystę-

powanie stężenia średniorocznego w przedziale 5,6-7,9 μg/m
3
 tj. 22-32% wartości dopuszczalnej 

(rys. 3.2.17.). 

W przypadku zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wyniki modelowania wykazały wy-

stępowanie na obszarze uzdrowiska stężenia średniorocznego w przedziale 0,6-1,0 ng/m
3
 tj. 60-100% 

wartości docelowej (rys. 3.2.18.).  

Wyniki modelowania stężeń tlenku węgla wykazały, że na obszarze uzdrowiska maksymalna 

wartość 8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła od 372,6 do 707,6 µg/m
3
 tj. 4-7% normy 

(rys. 3.2.19.). 

W 2015 r. na obszarze uzdrowiska wystąpiło 27-30 dni z maksymalnym stężeniem  

8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m
3
, jednak był to rok nietypowy pod względem meteorologicznym 
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w okresie letnim, co sprzyjało tworzeniu się ozonu troposferycznego. Średnia trzyletnia liczba dni 

z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m
3
 za lata 2013-2015 wyniosła na ob-

szarze uzdrowiska 13-16 dni, co oznacza dotrzymanie poziomu docelowego (rys. 3.2.20.).  

 

 

Rys. 3.2.17. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego 

PM2,5 na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania 

[2], [23] 

Rys. 3.2.18. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

  

Rys. 3.2.19. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku 

węgla na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania 

[2], [23] 

Rys. 3.2.20. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych ozonu na 

obszarze uzdrowiska za lata 2013-2015 - wyniki modelowania 

[4], [23] 

3.3.  WODY POWIERZCHNIOWE 

Gospodarka wodno-ściekowa 

W gminie Horyniec-Zdrój do celów pitnych, gospodarczych i na potrzeby uzdrowiskowe wyko-

rzystuje się wyłącznie wodę podziemną. W 2015 r. na obszarze uzdrowiska Horyniec-Zdrój eksplo-

atowane były dwa ujęcia wody podziemnej. W strefie B ochrony uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju 

funkcjonowało gminne ujęcie wody podziemnej (trzy studnie wiercone) administrowane przez Usługi 

Komunalne Sp. z o. o. w Horyńcu-Zdroju. W 2015 r. z ujęcia pobrano 128 086 m
3 

wody podziemnej, 

na potrzeby mieszkańców miejscowości Horyniec-Zdrój, Radruż i Wólka Horyniecka. 

W strefie A ochrony uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju funkcjonowało ujęcie wody podziemnej 

(dwie studnie głębinowe) Uzdrowiska Horyniec Sp. z o. o. Woda pobierana była na cele: socjalno-

bytowe, energetyczne kotłowni, leczniczo-rekreacyjne (masaże, natryski, hydroterapia), rozlewni wód 

mineralnych oraz Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS i Pensjonatu HUBERTUS. W 2015 r. 
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z ujęcia pobrano 74 696 m
3
 wody, z czego 74 349 m

3
 przeznaczono na cele socjalno-bytowe, nato-

miast 347 m
3 
 przeznaczono na potrzeby kotłowni, rozlewni wód i zabiegów leczniczych. 

Odbiornikiem ścieków z obszaru uzdrowiska Horyniec-Zdrój jest potok Papiernia i jego dopły-

wy. W strefie B ochrony uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju funkcjonuje gminna oczyszczalnia ście-

ków typu „BIOBLOK” WS-400x4 administrowana przez Usługi Komunalne Sp. z o. o. w Horyńcu-

Zdroju. W 2015 r. do potoku Papiernia odprowadzono 151 555 m
3
 ścieków z miejscowości Horyniec-

Zdrój, Dziewięcierz-Osiedle, Wólka Horyniecka. 

W strefie A ochrony uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju funkcjonują dwie podczyszczalnie ście-

ków pozabiegowych: Uzdrowiska Horyniec Sp. z o. o. i Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

Beata Krukowska-Bania Sanatorium Uzdrowiskowe „BAJKA”. 

Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. odprowadza ścieki pozabiegowe do potoku Papiernia po nastę-

pujących urządzeniach oczyszczających: studnia czerpalna wody pozabiegowej, pompownia, rurociąg 

tłoczny, basen rozbryzgowy z dyszami rozbryzgowymi, basen p. poż., przelew do kanalizacji desz-

czowej. W 2015 r. odprowadzono 38 684 m
3
 ścieków pozabiegowych. Powstające w uzdrowisku ście-

ki socjalno-bytowe odprowadzane są do sieci kanali-

zacji gminnej, a następnie do oczyszczalni ścieków 

w Horyńcu Zdroju. 

Sanatorium Uzdrowiskowe „BAJKA” powsta-

jące w zakładzie przyrodoleczniczym ścieki poza-

biegowe odprowadza do cieku bez nazwy uchodzą-

cym do potoku Radrużka, po oczyszczeniu na urzą-

dzeniach: zbiornik przepływowy, osadnik przepły-

wowy, studnia czerpalna z pompownią ścieków, 

rurociąg tłoczny, basen rozbryzgowy, 2 stawy do-

czyszczające. W 2015 r. odprowadzono 2 409 m
3
 

ścieków pozabiegowych. Powstające w sanatorium 

ścieki socjalno-bytowe oraz wody opadowe odpro-

wadzane są do sieci kanalizacji gminnej, a następnie do oczyszczalni ścieków w Horyńcu Zdroju. 

Ocena stanu wód powierzchniowych 

W obrębie gminy Horyniec-Zdrój wyznaczono trzy jednolite części wód rzecznych: „Rata od 

źródeł do granic RP”, „Sołotwa do Glinianki”, „Brusienka”. 

Jednolite części wód powierzchniowych wyznaczone na podstawie kryteriów fizyczno-

morfologicznych na obszarze gminy, zaliczone zostały do typu 7 - potok wyżynny węglanowy z sub-

stratem gruboziarnistym i typu 16 - potok nizinny lessowy lub gliniasty. Na podstawie przeglądu wa-

runków hydromorfologicznych zaliczone zostały do części wód naturalnych. 

Według charakterystyki abiotycznej potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym 

(typ 7) ma wielkość zlewni do 100 km
2
, dno z grubym otoczonym żwirem i kamieniami, rzadziej wy-

stępuje piasek i sedymenty organiczne (pnie, gałęzie). Brzegi są płaskie lub strome (na zewnętrznych 

łukach), podmyte. Spadek koryta potoku wyżynnego wynosi 3-15‰, rzadko>20 ‰. Prąd wody 

w potoku jest zmienny, od powolnego do szybkiego, na bystrzach turbulencyjny. W potoku w ciągu 

roku występuje duża zmienność objętości przepływu wód, okresowo w dolinach wciosowych bardzo 

mało wody. Wody potoku wyżynnego charakteryzuje przewodność elektryczna właściwa w granicach 

400-900 µS/cm, twardość węglanowa w granicach 107-304 mg CaCO3/l, twardość ogólna w granicach 

143-625 mg CaCO3/l i pH w granicach 7,5-8,5.  

 

Rys. 3.3.1. Zalew na rzece Radrużka [15] 
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Potok nizinny lessowy lub gliniasty (typ 16) posiada zlewnię o powierzchni od 10 do 100 km
2
. 

Dno o dużej erozji dennej, koryto wcina się głęboko w dno doliny, dominują muły i iły, ze znaczącym 

udziałem detrytusu, częste utwardzone płyty gliny, margle. Spadek koryta potoku nizinnego wynosi  

1-5‰ (sporadycznie >5‰). Nurt wody równomierny, spokojny, tylko w miejscach gdzie występuje 

twardy substrat dna w postaci progów (płyty gliny, zwalone drzewa itp.) bystry. Po deszczach duża 

ilość drobnocząstkowej zawiesiny (ił, muł), powodujący mleczne zabarwienie wody. W ciągu roku 

występują średnie wahania zmienności objętości przepływu wód, mniejsze potoki okresowo mogą 

wysychać. Przewodność elektryczna właściwa w granicach 450-750 µS/cm, twardość węglanowa 

w granicach 170-360 mgCaCO3/l, twardość ogólna w granicach 250-5100 mgCaCO3/l oraz pH 

w granicach 7,0-8,2. 

Ocena stanu wód w gminie Horyniec-Zdrój, w 2015 r. obejmuje następujące jednolite części 

wód powierzchniowych monitorowane w latach 2012-2015: „Brusienka”, „Rata od źródeł do granic 

RP”, „Sołotwa do Glinianki”. Informacje dotyczące monitoringu i jakości wód powierzchniowych na 

obszarze uzdrowiska przedstawiono na rys. 3.3.2. i w tab. 3.3.1. 

 

Rys. 3.3.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w gminie Horyniec-Zdrój 

w latach 2012-2015, na tle obszarów chronionych [5], [13], [16], [23] 

JCWP „Brusienka” 

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

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 2014 r. 

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

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

cyjnego oraz monitoringu ww. obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekolo-
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gicznego, w tym ocenę stanu ekologicznego wód w ww. obszarach chronionych oraz wynikową ocenę 

stanu wód. Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP 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 (wskaźnik decydujący: 

OWO, azot Kjeldahla). Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oraz elementy 

chemiczne nie były monitorowane. JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny. 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 - eutrofi-

zacja). 

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

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

klasy stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologiczne-

go. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oraz elementy chemiczne nie były 

monitorowane. Wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych przeznaczonych do ce-

lów 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 ob-

szarze 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 uzy-

skanych 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 mo-

nitoringu 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 oceniany-

mi w JCWP były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy II), makrofity (wskaźnik MIR 

oceniony na poziomie klasy III), makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na pozio-

mie klasy III) oraz ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy IV). Elementy hydromor-

fologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowa-

no w II klasie stanu ekologicznego (wskaźnik decydujący: zasadowość ogólna). Elementy fizykoche-

miczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II 

klasie stanu ekologicznego (wskaźnik decydujący: węglowodory ropopochodne - indeks oleju mine-

ralnego). 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 środowi-

skowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń). JCWP nie spełniła 

wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczysz-

czeniami 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 sta-

nem 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 Basz-

nia Górna” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofiza-
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cję 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 chronio-

nych. 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 po-

ziomie 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 umiarkowa-

ny stan ekologiczny w obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną oraz w obsza-

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

nionych oceniono jako dobry stan chemiczny. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, z uwagi na umiar-

kowany stan ekologiczny i zły stan wód w obszarach chronionych.  
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Tab. 3.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych; gmina Horyniec-Zdrój w 2015 r. [23] 
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Brusienka 

PLRW200016228249 

Brusienka - Niemstów 

PL01S1601_3269 

16 N 

MO  III         III II II  UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Brusienka – Nowe 

Sioło 

PL01S1601_3450 

MOC  I      I  I  BARDZO DOBRY  
TAK 
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2. 
Rata od źródeł do granic 

RP PLRW20007266123 

Rata - Prusie 

PL01S1601_1962 
6 N MD  II III 
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/1 
Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych. 

/2 
W punktach reprezentatywnych MD i MO realizowany był także program monitoringu wybranych obszarów chronionych (MOC). 

/3
Ocena stanu chemicznego w ppk monitoringu obszarów chronionych MOPI dla liczby pomiarów mniejszej niż 12 sporządzona wg zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 

jakości dla substancji priorytetowych (2014). 
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OBJAŚNIENIA: 

stan / potencjał ekologiczny 

 stan ekologiczny   
potencjał ekologiczny (jcw silnie zmienione) 

BARDZO DOBRY 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
MAKSYMALNY 

DOBRY stan / potencjał dobry DOBRY 

UMIARKOWANY stan / potencjał umiarkowany UMIARKOWANY 

SŁABY stan / potencjał słaby SŁABY 

ZŁY stan / potencjał zły ZŁY 

stan chemiczny 

DOBRY 
stan dobry 

PSD_sr 

poniżej stanu dobrego 

przekroczone stężenia średnioroczne 

PSD_max 
przekroczone stężenia maksymalne 

PSD 

Przekroczone środowiskowe normy jakości na obszarach 

chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w 

wodę pitną 

stan 

DOBRY 
stan dobry 

ZŁY 
stan zły 

 

 

 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

Program monitoringu 
- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MOC – monitoring obszarów 

chronionych 

IFPL - wskaźnik fitoplanktonowy 

IO - Multimetryczny Indeks Okrzemkowy 

MIR - Makrofitowy Indeks Rzeczny 

Wskaźnik FLORA - zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych 

MMI - wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych 

Wskaźnik MZB - wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych 

EFI+_PL - wskaźnik ichtiologiczny 

IBI_PL - wskaźnik integralności biotycznej 

Klasa elementów BIOL - klasa elementów biologicznych 

Klasa elementów HYMO - klasa elementów hydromorfologicznych 

Klasa elementów FCH - klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) 

Klasa elementów FCH-SZ 
- klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia  syntetyczne i niesyntetyczne 

(gr. 3.6) 

Monitoring obszarów chronionych:  

MOPI - jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

N2000 - obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 

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

MOEU - obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 
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3.4.  OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Badania poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze uzdrowiska Horyniec-Zdrój wyko-

nano w 2013 r. w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym przy ul. Zdrojowej (rys. 3.4.1.). 

Przeprowadzone badania wykazały, że poziom pola elektromagnetycznego w środowisku (wyrażony 

jako wartość składowej elektrycznej pola), był bardzo niski i kształtował się poniżej dolnego progu 

czułości zastosowanej sondy pomiarowej, to jest poniżej wartości 0,4 V/m. 

 

Rys. 3.4.1. Lokalizacja punktu pomiarowego monitoringu pól elektromagnetycznych na obszarze Uzdrowiska Horyniec - Zdrój na tle 

przyrodniczych obszarów chronionych [4], [5], [6], [13], [23] 

3.5.  OCENA PRZESTRZEGANIA WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ 

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE UZDROWISKA 

W ramach realizacji cyklu kontrolnego pt. „Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowi-

ska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej” przeprowadzono 

kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska w 5 podmiotach prowadzących 

działalność na obszarze uzdrowiska:  

1) „Uzdrowisko Horyniec” Sp. z o.o., 

2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Beata Krukowska-Bania Sanatorium Uzdrowiskowe 

„BAJKA”,  

3) Usługi Komunalne Sp. z o.o., Oczyszczalnia ścieków w Horyńcu-Zdroju,  

4) PH „TRANS-BENZ” Leszek Urban, Stacja Paliw w Horyńcu-Zdroju, 
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5) Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "Ostoja" Wacław Rejman w Podemszczyźnie.  

Ustalenia przeprowadzonych kontroli wyka-

zały nieprawidłowości w zakresie ochrony środowi-

ska w czterech przypadkach. W trzech przypadkach 

były to naruszenia 1. kategorii i w jednym przypad-

ku 2. kategorii. 

Na podstawie ustaleń kontroli i stwierdzonych 

nieprawidłowości oraz uchybień do kontrolowanych 

podmiotów skierowano 3 zarządzenia pokontrolne, 

wystosowano 7 wniosków do innych organów ad-

ministracji publicznej, wymierzono 1 mandat karny, 

zastosowano 3 pouczenia w trybie art. 41 ustawy 

Kodeks wykroczeń oraz wymierzono 1 administra-

cyjną karę pieniężną na kwotę 2 335,00 zł za prze-

kroczenie określonego w pozwoleniu wodno-

prawnym składu ścieków odprowadzonych z oczyszczalni ścieków. 

Kontrolowane podmioty w wyznaczonym terminie, w odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne, 

przesłały pisemną informację o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych 

w zarządzeniach naruszeń (wyjątek stanowi jeden podmiot). 

Szczegółowa informacja dotycząca kontroli podmiotów prowadzących działalność na obszarze 

uzdrowiska przeprowadzonych w 2015 r. dostępna jest w raporcie z cyklu kontrolnego znajdującym 

się na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/wp-

content/uploads/2015/07/cykl_2_2015.pdf. 

Wojewódzki cykl kontrolny kontynuowany jest w 2016 r. Do kontroli wytypowano 5 podmio-

tów prowadzących działalność na obszarze Uzdrowiska Horyniec-Zdrój. 

 

Rys.3.5.1. Sanatorium Uzdrowiskowe „BAJKA” [15] 

 

 

 



Stan środowiska na terenie podkarpackich uzdrowisk 

29 

 

4.  STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE UZDROWISKA IWONICZ-ZDRÓJ 

4.1.  INFORMACJE O UZDROWISKU 

Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój położone jest na 

południu województwa podkarpackiego w powiecie 

krośnieńskim. Statut Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój na-

dany został uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej 

w Rzeszowie Nr XXII/78/73 z dnia 19 czerwca 

1973 r. Obecny statut dla uzdrowiska nadano uchwa-

łą Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Iwoniczu-

Zdroju z dnia 29 października 2012 r., która obowią-

zuje w granicach administracyjnych gminy. 

Uzdrowisko Iwonicz-Zdrój obejmuje obszar 

4 550 ha. Na obszarze uzdrowiska wydzielone są na-

stępujące strefy ochronne: 

- strefa „A” obejmuje obszar o powierzchni 155 ha, 

na którym lokalizowane są urządzenia i obiekty lecz-

nictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty, prze-

znaczone dla lecznictwa uzdrowiskowego; tereny 

zielone stanowią ok. 89 % powierzchni strefy. 

- strefa „B”  o powierzchni 434 ha dla której procen-

towy udział terenów biologicznie czynnych wynosi 

90 %, obejmuje obszar przyległy do strefy „A”; sta-

nowi otulinę dla tego obszaru, na którym znajduje się 

zabudowa usługowa, turystyczna i mieszkaniowa. 

Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej przebiega 

w granicach administracyjnych miasta Iwonicz-

Zdrój.  

- strefa „C” ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 

3 961 ha stanowi granicę uzdrowiska, dla której wy-

liczony teren biologicznie czynny wynosi 85 % po-

wierzchni. Granica strefy „C” ochrony przebiega w 

granicach administracyjnych gminy. Strefa „C” przy-

legła do strefy „B” będąca jej otoczeniem obejmuje 

obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajo-

brazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż natu-

ralnych surowców leczniczych. 

Na terenie uzdrowiska Iwonicz-Zdrój znajdują 

się udokumentowane naturalne surowce lecznicze 

takie jak: wody wodorowęglanowo-chlorkowo-

sodowe, jodkowe, kwasowęglowe, chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe, hipotermalne („Klimków-

ka 27”, „Iwonicz II”, „Elin 7”, „Lubatówka 12”, „Lubatówka 14”, „Zofia 6”, „Emma”).  

Właściwości surowców leczniczych uzdrowiska określiły kierunki lecznicze obejmujące choroby: 

ortopedyczno-urazowe, górnych dróg oddechowych, układu nerwowego, układu trawienia, reumatolo-

giczne, skóry, kobiece, osteoporozę oraz otyłość. 

 

Rys. 4.1.1. „Stary Pałac”: budynek administracyjny. Sie-

dziba Zarządu „Uzdrowisko Iwonicz” S.A. [15] 

 

Rys. 4.1.2. Park Zdrojowy [15] 

 

Rys. 4.1.3. Źródło „Bełkotka” [15] 
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Rys. 4.1.3. Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny „Excelsior” 

[15] 

Rys. 4.1.4. Alejka parkowa w Parku Zdrojowym [15] 

  

Rys. 4.1.5. Sanatorium „Stare Łazienki” [15] Rys. 4.1.6. Pijalnia Wód Mineralnych [15] 

  

Rys. 4.1.7. Sanatorium „Biały Orzeł” [15] Rys. 4.1.8. Sanatorium „Pod Jodłą” [15] 

  

Rys. 4.1.9. Widok na Lubatową i Iwonicz-Zdrój z Żabiej Gó-

ry [15] 

Rys. 4.1.10. Widok na Górę Winiarską i Górę Przedziw-

ną w Iwoniczu-Zdroju [15] 
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4.2.  POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze uzdrowiska Iwonicz-Zdrój są 

procesy spalania paliw dla celów energetycznych 

i produkcyjnych oraz komunikacja samochodowa. 

W strefach ochrony uzdrowiskowej obiekty lecznic-

twa uzdrowiskowego (strefa A) i użyteczności pu-

blicznej (strefa B), wyposażone są w kotłownie gazo-

we. Uzdrowisko Iwonicz S.A. wyposażone jest w 2 

kotły na gaz ziemny o nominalnej mocy cieplnej ≤ 1,4 

MW oraz >1,4 MW i ≤5 MW. Zużycie gazu w 2015 r. 

wyniosło 845 506 m
3
. Centrum Rehabilitacji Rolni-

ków KRUS również wyposażone jest w kotły opalane 

gazem ziemnym o nominalnej mocy cieplnej 

≤ 1,4 MW. W 2015 r. zużyto 107 172 m
3 

gazu. We-

dług danych GUS 94,1 % mieszkańców Iwonicza-

Zdroju korzysta z sieci gazowej (strefa A i B - 98,7 %, strefa C - 93,2 %). Spośród obiektów użytecz-

ności publicznej, kotłownię opalaną węglem i koksem posiada gimnazjum w Lubatowej (strefa C). 

Udział w emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze uzdrowiska ma również emisja ko-

munikacyjna. Przez jego obszar przebiega droga krajowa nr 28, drogi powiatowe i gminne. Informacje 

dotyczące emisji na obszarze uzdrowiska przedstawiono na rys. 4.2.2.-4.2.5. 

W strefie A ochrony uzdrowiskowej prowadzone jest również wydobycie ropy naftowej i gazu 

ziemnego ze złoża ,,Iwonicz-Zdrój”. Odwierty ropy naftowej i gazu ziemnego zlokalizowane są także 

w strefach B i C ochrony uzdrowiskowej. 

 

 
Rys. 4.2.2. Rozmieszczenie głównych źródeł emisji 

powierzchniowej na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - 

wyniki modelowania [2] 

Rys. 4.2.3. Rozkład emisji powierzchniowej pyłu PM10 na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2] 

 

Rys. 4.2.1. Kotłownia gazowa przy Szpitalu Uzdrowisko-

wym „Excelsior” w Iwoniczu-Zdroju [15] 
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Rys. 4.2.4. Rozkład emisji powierzchniowej  

benzo(a)pirenu na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki 

modelowania [2] 

Rys. 4.2.5. Średni dobowy ruch pojazdów na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2] 

Ocena jakości powietrza 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie uzdrowiska utrzymywał się na 

niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia 

średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego i dobowego. Na tere-

nie uzdrowiska wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku 

siarki w przedziale 2,0-4,1 μg/m
3
, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale 9,7-31,7 μg/m

3
 tj. 3-9% 

wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki modelowania wykazały wystę-

powanie stężeń w przedziale 5,7-13,7 μg/m
3
 tj. 5-11% wartości dopuszczalnej (rys. 4.2.6.-4.2.8.). 

  

Rys. 4.2.6. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 4.2.7. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 
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Rys. 4.2.8. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

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

Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego 

dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na obszarze uzdrowiska wyniki mode-

lowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale  

3,1-7,9 μg/m
3
 tj. 8-20% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się 

w przedziale 11,6-33,1 μg/m
3
 tj. 6-17% wartości dopuszczalnej (rys. 4.2.9.-4.2.10.). 

 

  

Rys. 4.2.9. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 4.2.10. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 
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Na obszarze uzdrowiska wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średnioroczne-

go benzenu w przedziale 0,01-0,1 μg/m
3
 tj. 0,2-2% wartości dopuszczalnej (rys. 4.2.11.). 

 

Rys. 4.2.11. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 utrzymywał się na obszarze 

uzdrowiska na niskim poziomie. Wyniki modelowania wykazały występowanie wartości w przedziale: 

arsen: 0,1-0,6 ng/m
3
 tj. 2-10% poziomu docelowego (rys. 4.2.12.), kadm: 0,03-0,2 ng/m

3 
tj. 0,6-4% 

poziomu docelowego (rys. 4.2.13.), nikiel: 0,1-0,3 ng/m
3 

tj. 0,5-2% poziomu docelowego 

(rys. 4.2.14.), ołów: 0,002-0,008 μg/m
3
 tj. 0,4-2% poziomu dopuszczalnego (rys. 4.2.15.). 

 
 

Rys. 4.2.12. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 4.2.13. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 
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Rys. 4.2.14. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 4.2.15. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza py-

łem zawieszonym PM10 na obszarze uzdrowiska wykazały występowanie stężenia średniorocznego 

pyłu PM10 w przedziale 7,7-16,7 μg/m
3
 tj. 19-42% wartości dopuszczalnej (rys. 4.2.16.).  

W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 na podstawie wyników modelowania określono liczbę 

dni z przekroczeniami dobowego poziomu dopuszczalnego tj. powyżej 50 μg/m
3
. Na obszarze uzdro-

wiska liczba dni z przekroczeniem wyniosła maksymalnie 18 dni (strefa C ochrony uzdrowiskowej) - 

poziom dopuszczalny nie został przekroczony (rys. 4.2.17.). 

  

Rys. 4.2.16. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na obsza-

rze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 4.2.17. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego 

poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze uzdrowiska 

w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 wykazały występowanie stęże-

nia średniorocznego w przedziale 6,4-13,2 μg/m
3
 tj. 26-53% obowiązującej wartości dopuszczalnej 

(rys. 4.2.18.). 

W przypadku zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wyniki modelowania wykazały wy-

stępowanie na obszarze uzdrowiska stężenia średniorocznego w przedziale 0,6-1,8 ng/m
3
 tj. 60-180% 

wartości docelowej (rys. 4.2.19.).  

 Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE przekroczenia normy 

jakości powietrza występują wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po 

zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką podana jest norma przekracza wartość normowaną. 

Poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m
3
, jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu 

wynosi 1,50 ng/m
3
 to zgodnie z ww. wytycznymi otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m

3
 (co jest 

przekroczeniem normy), jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wynosi 1,48 ng/m
3
 to otrzymany 

wynik zaokrągla się do 1 ng/m
3
 (co nie jest przekroczeniem normy). Zgodnie z ww. wytycznymi Ko-

misji Europejskiej przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu wystąpiło wyłącznie na obsza-

rze 2,4 km
2
 strefy C (6 % obszaru uzdrowiska).  

  

Rys. 4.2.18. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego 

PM2,5 na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania 

[2], [23] 

Rys. 4.2.19. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu 

w pyle PM10 na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelo-

wania [2], [23] 

Wyniki modelowania stężeń tlenku węgla wykazały, że na obszarze uzdrowiska maksymalna 

wartość 8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła 470,3-1 907,2 µg/m
3
 tj. 4-19% normy 

(rys. 4.2.20.). 

W 2015 r. na obszarze uzdrowiska wystąpiło 28-36 dni z maksymalnym stężeniem  

8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m
3
. Średnia trzyletnia liczba dni z maksymalnym stężeniem  

8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m
3
 za lata 2013-2015 wyniosła 12-16 dni, co oznacza dotrzymanie 

poziomu docelowego (rys. 4.2.21.). 
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Rys. 4.2.20. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku 

węgla na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania 

[2], [23] 

Rys. 4.2.21. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych ozonu na 

obszarze uzdrowiska za lata 2013-2015 - wyniki modelowania 

[4], [23] 

4.3.  WODY POWIERZCHNIOWE 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę miejscowości na terenie gminy Iwonicz-Zdrój są 

wody powierzchniowe. W 2015 r. na obszarze gminy funkcjonowały dwa ujęcia wody powierzchnio-

wej zlokalizowane na potoku Iwoniczanka, z których ujęto ogółem 64 118 m
3
 wody na cele zaopa-

trzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele socjalno-bytowe. Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Iwoniczu-Zdroju z ujęcia wody powierzchniowej „Turkówka” pobrał 33 300 m
3 

wody, 

natomiast Uzdrowisko Iwonicz S.A. z ujęcia wody powierzchniowej „Excelsior” pobrało 30 818 m
3
 

wody.  

Pobór wody z ujęć wód podziemnych jest niewielki 

i w 2015 r. wynosił 2 015 m
3
. Wodę podziemną z przeznaczeniem 

do spożycia lub cele socjalno-bytowe pobrały: Gmina Iwonicz-

Zdrój (715 m
3
), Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubato-

wej (788 m
3
), Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Luba-

tówce (367 m
3
). Wodę podziemną na inne cele (145 m

3
) pobrała 

Huta Szkła „STELLA” Sp. J. Grzegorz Zając i Stanisław Zając 

w Lubatowej. 

Gmina Iwonicz-Zdrój niedobory wody z ujęć własnych uzu-

pełnia poprzez zakup wody od Miejskiego Przedsiębiorstwa Go-

spodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. 

w Krośnie. Woda ujmowana jest ze zbiornika zaporowego Besko 

na rzece Wisłok i przesyłana poprzez przepompownię w Klimków-

ce do stacji uzdatniania wody w Iwoniczu-Zdroju. 

Ścieki z obszaru gminy Iwonicz-Zdrój odprowadzane są sie-

cią kanalizacyjną do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Krośnie. 

 

Rys. 4.3.1. Potok Iwoniczanka [15] 
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Ocena stanu wód powierzchniowych 

W obrębie gminy Iwonicz-Zdrój wyznaczono trzy jednolite części wód rzecznych: „Potok Am-

browski”, „Jasionka”, „Lubatówka”, z czego dwie części wód położone są w zlewni rzeki Wisłoka 

i jedna część wód w zlewni rzeki Wisłok. Reprezentują one typ 12 - potok fliszowy, który według 

charakterystyki abiotycznej ma wielkość zlewni do 100 km
2
, dno z otoczakami, kamieniami i żwirem, 

rzadziej z piaskiem. Prędkość przepływu wód w potoku jest duża, ruch wody jest turbulentny, cykl 

bystrzyn i plos jest regularny. W potoku w ciągu roku występuje duża zmienność objętości przepływu 

wód. Wody potoku fliszowego charakteryzuje przewodność elektryczna właściwa w granicach 50-

350 µS/cm, twardość ogólna w granicach 18-235 mg CaCO3/l i pH w granicach 6,5-8,0. Potok po 

opadach atmosferycznych niesie z wodą dużo zawiesiny. 

Na podstawie przeglądu warunków hydromorfologicznych jednolite części wód „Potok Am-

browski” i „Jasionka” zaliczono do naturalnych części wód, natomiast jednolitą część wód „Lubatów-

ka” zaliczono do silnie zmienionych części wód. 

Ocena stanu wód powierzchniowych w gminie Iwonicz-

Zdrój, w 2015 r. obejmuje jednolitą część wód powierzchnio-

wych „Lubatówka”. Badania wód wykonano w punkcie pomia-

rowo-kontrolnym „Lubatówka-Krosno”, położonym na odcinku 

ujściowym rzeki Lubatówka (km 0,6) oraz w punkcie pomiaro-

wo-kontrolnym „Iwoniczanka-Iwonicz Zdrój”, położonym w 

górnym biegu potoku (km 12,1), powyżej ujęcia wody Turków-

ka, w strefie „B” ochrony uzdrowiskowej. 

JCWP „Lubatówka” 

Ocenę stanu JCWP „Lubatówka" wykonano na podstawie 

zbioru danych uzyskanych w 2013 r. w reprezentatywnym punk-

cie pomiarowo-kontrolnym „Lubatówka-Krosno” stanowiącego 

jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażli-

wego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzą-

cymi ze źródeł komunalnych oraz na podstawie zbioru danych 

uzyskanych w roku 2013 i 2015 w punkcie monitorowania obszarów chronionych przeznaczonych do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia zlokalizowanym na potoku Iwoniczanka 

(ppk „Iwoniczanka-Iwonicz-Zdrój”). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego 

oraz monitoringu ww. obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicz-

nego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu wód w ww. obszarach chronionych (wymagania ogól-

ne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP był 

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

wano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie 

potencjału ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne nie były moni-

torowane. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał 

ekologiczny w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną. Elementy chemiczne nie 

były monitorowane. W obszarze chronionym monitorowanym w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

„Lubatówka-Krosno” stwierdzono, że zarówno wymagania ogólne, jak i dodatkowe nie są spełnione 

(przekroczone zostały normy dobrego potencjału dla wskaźnika fitobentos - eutrofizacja). 

W obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej (badania w punkcie pomiaro-

wo-kontrolnym „Iwoniczanka-Iwonicz-Zdrój”) badany element biologiczny (fitobentos) oceniono na 

poziomie II klasy potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie 

 

Rys. 4.3.2. Próg piętrzący na potoku Iwoni-

czanka - ujęcie wody dla miasta Iwonicz-

Zdrój [15] 
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potencjału ekologicznego, natomiast elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszcze-

nia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźniki 

decydujące: węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnego, selen, wanad). Stan chemiczny 

na obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej oceniono jako dobry (nie stwierdzono 

przekroczeń środowiskowych norm jakości). Wymagania ogólne i dodatkowe określone dla obszarów 

chronionych przeznaczonych do poboru wody pitnej były spełnione (potencjał ekologiczny dobry, stan 

chemiczny dobry, kategoria A2 (fizykochemiczna i bakteriologiczna)). Pomimo dobrego stanu wód 

w punkcie pomiarowo-kontrolnym „Iwoniczanka-Iwonicz-Zdrój” wynikowy stan JCWP „Lubatów-

ka” oceniono jako stan ZŁY z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny i zły stan wód na obsza-

rach chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną (tab. 4.3.1.). 

 

Rys. 4.3.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w gminie Iwonicz-Zdrój 

w latach 2012-2015, na tle obszarów chronionych [5], [13], [16], [23] 
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Tab. 4.3.1. Zestawienie wyników klasyfikacji elementów jakości wód i oceny stanu jednolitej części wód powierzchniowych Lubatówka; gmina Iwonicz-Zdrój w 2015 r. [23] 

Lp. 
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Lubatówka 

PLRW200012226329 

Lubatówka - Krosno 

PL01S1601_1930 
12 T 

MO, 

MOC 
  III          III II I   

UMIARKOWA-

NY 
 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Iwoniczanka - Iwonicz-

Zdrój PL01S1601_2219 
MOC  II      II  I II DOBRY DOBRY/2 

TAK 

[MOPI] 
DOBRY 

/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. 

/2 
Ocena stanu chemicznego w ppk monitoringu obszarów chronionych MOPI dla liczby pomiarów mniejszej niż 12 sporządzona wg zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (2014). 

 

 

OBJAŚNIENIA: 

stan / potencjał ekologiczny 

 stan ekologiczny   
potencjał ekologiczny (jcw silnie zmienione) 

BARDZO DOBRY 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
MAKSYMALNY 

DOBRY stan / potencjał dobry DOBRY 

UMIARKOWANY stan / potencjał umiarkowany UMIARKOWANY 

SŁABY stan / potencjał słaby SŁABY 

ZŁY stan / potencjał zły ZŁY 

stan chemiczny 

DOBRY 
stan dobry 

PSD_sr 

poniżej stanu dobrego 

przekroczone stężenia średnioroczne 

PSD_max 
przekroczone stężenia maksymalne 

PSD 

Przekroczone środowiskowe normy jakości na obszarach 

chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w 

wodę pitną 

stan 

DOBRY 
stan dobry 

ZŁY 
stan zły 

 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

Program monitoringu 
- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MOC – monitoring obszarów 

chronionych 

IFPL - wskaźnik fitoplanktonowy 

IO - Multimetryczny Indeks Okrzemkowy 

MIR - Makrofitowy Indeks Rzeczny 

Wskaźnik FLORA - zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych 

MMI - wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych 

Wskaźnik MZB - wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych 

EFI+_PL - wskaźnik ichtiologiczny 

IBI_PL - wskaźnik integralności biotycznej 

Klasa elementów BIOL - klasa elementów biologicznych 

Klasa elementów HYMO - klasa elementów hydromorfologicznych 

Klasa elementów FCH - klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) 

Klasa elementów FCH-SZ 
- klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia  syntetyczne i niesyntetyczne 

(gr. 3.6) 

Monitoring obszarów chronionych:  

MOPI - jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

N2000 - obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 

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

MOEU - obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 
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4.4.  OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO 

Na terenie uzdrowiska Iwonicz-Zdrój pomiary 

hałasu drogowego wykonane zostały w 2014 r. Pomia-

rami został objęty obszar miasta Iwonicz-Zdrój w rejo-

nie Alei Słonecznej w jednym punkcie pomiarowym. 

Do oceny klimatu akustycznego wykorzystano wskaź-

nik mający zastosowanie do ustalenia i kontroli warun-

ków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej 

doby: LAeqD. Badania monitoringowe objęły także wy-

znaczenie natężenia i struktury ruchu pojazdów, 

z uwzględnieniem pojazdów ciężkich.  

Otoczenie tego punktu stanowią tereny mieszka-

niowo-usługowe. Zgodnie z kryteriami ustalonymi 

w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku dla punktu pomiarowego dopuszczalny poziom hałasu wynosi: LAeqD = 65 dB. 

Wartość równoważnego poziomu hałasu LAeqD wyniosła 61,7 dB. W punkcie tym dotrzymane 

zostały standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Natężenie ruchu pojazdów 

ogółem w punkcie pomiarowym przy Alei Słonecznej kształtowało się na poziomie: 202 poj./h (pora 

dnia). Procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynosił 3,5 % (tab. 4.4.1.). 

Tab. 4.4.1. Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Iwoniczu-Zdroju w 2014 r. [23]  

Lp. 

Lokalizacja 

punktu pomia-

rowego 

Dopuszczalny 

poziom  

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość prze-

kroczenia 

Natężenie ruchu pojazdów* 

ogółem 
pojazdy 

lekkie 

pojazdy  

ciężkie 

[dB] [poj/h] % 

1. Al. Słoneczna 65 61,7 0 202 195 7 3,5 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6
00

 do godz. 22
00

). 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny 

4.5.  OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

Badania poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze uzdrowiska Iwonicz-Zdrój wykona-

no w 2015 r. w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym na terenie wsi Iwonicz przy 

ul. Zagrodniki (rys. 4.5.1.). Przeprowadzone badania wykazały, że poziom pola elektromagnetycznego 

w środowisku (wyrażony jako wartość składowej elektrycznej pola) był bardzo niski i kształtował się 

poniżej dolnego progu czułości zastosowanej sondy pomiarowej, to jest poniżej wartości 0,4 V/m. 

 

Rys. 4.4.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu 

[15] 
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Rys. 4.5.1. Lokalizacja punktu pomiarowego monitoringu pól elektromagnetycznych na obszarze uzdrowiska Iwonicz-Zdrój na tle 

przyrodniczych obszarów chronionych [5], [6], [12], [13], [23] 

4.6.  OCENA PRZESTRZEGANIA WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ 

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE UZDROWISKA 

W ramach realizacji cyklu kontrolnego pt. „Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowi-

ska przez podmioty prowadzące działalność na obsza-

rach ochrony uzdrowiskowej” przeprowadzono kon-

trolę przestrzegania przepisów w zakresie ochrony 

środowiska w 5 podmiotach prowadzących działal-

ność na obszarze uzdrowiska:  

1) Gmina Iwonicz-Zdrój, 

2) Uzdrowisko Iwonicz S.A.,  

3) Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolni-

czego Ubezpieczenia Społecznego w Iwoniczu-

Zdroju,  

4) Zakład Gospodarki Komunalnej w Iwoniczu-

Zdroju, 

5) Grosar Sp. z o. o. Stacja paliw w Iwoniczu. 

 

Rys. 4.6.1. Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS [15] 
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Ustalenia kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska w trzech przy-

padkach. W dwóch przypadkach były to naruszenia 1. kategorii i w jednym przypadku 3. kategorii. 

Na podstawie ustaleń kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień do kontrolowa-

nych podmiotów skierowano 3 zarządzenia pokontrolne, zastosowano 1 pouczenie w trybie art. 41 

ustawy Kodeks wykroczeń oraz wymierzono 1 administracyjną karę pieniężną na kwotę 381,00 zł za 

nieosiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następują-

cych frakcji odpadów komunalnych: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. 

Kontrolowane podmioty w wyznaczonym terminie, w odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne, 

przesłały pisemną informację o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych 

w zarządzeniach naruszeń. 

Szczegółowa informacja dotycząca kontroli podmiotów prowadzących działalność na obszarze 

uzdrowiska przeprowadzonych w 2015 r. dostępna jest w raporcie z cyklu kontrolnego znajdującym 

się na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/wp-

content/uploads/2015/07/cykl_2_2015.pdf. 

Kontynuując cykl kontrolny w 2016 r. do kontroli wytypowano 7 podmiotów prowadzących 

działalność na obszarze Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój. 
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5.  STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE UZDROWISKA POLAŃCZYK 

5.1.  INFORMACJE O UZDROWISKU 

Uzdrowisko Polańczyk położone jest w po-

łudniowo-wschodniej części województwa pod-

karpackiego w powiecie leskim. W 1974 r. Polań-

czyk uznany został za miejscowość, która posiada 

warunki, aby prowadzić lecznictwo uzdrowiskowe, 

zaś w 1999 r. miejscowość uzyskała status uzdro-

wiska. Uzdrowisko posiada aktualny status, który 

został nadany uchwałą Rady Gminy Solina 

Nr XXVII/289/09 z dnia 19 lutego 2009 r. 

Obszar uzdrowiska Polańczyk obejmuje ob-

szar 1 457,4 ha. Na obszarze uzdrowiska wydzielone 

są następujące strefy ochronne: 

- strefa „A” o powierzchni 144 ha i wyliczonym wskaźniku terenów zieleni wynoszącym 93 %. 

W obszar strefy „A” zaliczono powierzchnię terenów okresowo zalewowych o powierzchni 20 ha. 

Strefa obejmuje w Polańczyku cały półwysep i jest funkcjonalnym przedłużeniem najbliższego oto-

czenia zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, a w szczególności sanatoriów uzdrowisko-

wych oraz zakładów przyrodoleczniczych i pijalni wód mineralnych. Znajdują się tutaj też urządzenia, 

które służą bezpośrednio zaspokojeniu potrzeb przyrodolecznictwa oraz tereny bezpośredniego prze-

bywania pacjentów i turystów, a także tereny przewidziane pod rozwój funkcji leczniczo-

uzdrowiskowej. 

- strefa „B” o powierzchni 279 ha i wyliczonym wskaźniku terenów zieleni (biologicznie czynnych) 

wynoszącym 95 %. Strefa „B” ochrony uzdrowiskowej ze względu na specyficzne położenie uzdrowi-

skowej strefy „A” na półwyspie z trzech stron otoczonych zalewem jest strefą ochronną, której granica 

przebiega na znacznej części po terenach Zalewu Solińskiego w granicach koryta rzeki San. Obejmuje 

część obszaru gminy przylegającą do obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej. 

- strefa „C” o powierzchni 1 034,4 ha i wyliczonym wskaźniku terenów zieleni (biologicznie czyn-

nych) wynoszącym 95 %. Granica strefy „C” ochrony uzdrowiskowej przebiega po granicach 2 so-

łectw, tj. sołectwa Polańczyk i Myczków oraz Osiedla Panorama, Osiedla Na Górce i nowo utworzo-

nej jednostki pomocniczej Polańczyk-Zdrój. Strefa pełni funkcję otuliny uzdrowiska.  

Na terenie uzdrowiska znajdują się udokumentowane wody o właściwościach leczniczych 

w dwóch odwiertach IG-1 i IG-2. W złożu „Polańczyk” wody: wodorowęglanowo-sodowe, wodoro-

węglanowo-chlorkowo-sodowo-jodkowe, wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-bromkowe. Złoże 

IG-1 (wody wodorowęglanowo-sodowe, jodkowe i borowe) oraz złoże IG-2 (wody chlorkowo-

wodorowęglanowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, fluorkowe i borowe) zaliczone zostały do wód lecz-

niczych o szczególnych walorach. 

W oparciu o wydane świadectwa wód leczniczych i leczniczego klimatu Uzdrowisko Polańczyk 

posiada kierunki lecznicze w zakresie chorób: ortopedyczno-urazowych, neurologicznych, górnych 

i dolnych dróg oddechowych, reumatologicznych, endokrynologicznych, kardiologicznych i nadci-

śnienia oraz cukrzycy.  

 

 

 

Rys. 5.1.1. Uzdrowisko Polańczyk z miejsca widokowego 

[15] 
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Rys. 5.1.2. Polańczyk Osiedle z miejsca widokowego [15] Rys. 5.1.3. Jawor i Stożki z miejsca widokowego [15] 

  

Rys. 5.1.4. Zalew Soliński w Polańczyku [15] Rys. 5.1.5. Cypel „Patelnia” w Polańczyku [15] 

  

Rys. 5.1.6. Sanatorium Uzdrowiskowe „DEDAL” [15] Rys. 5.1.7. Centrum Konferencyjno-Uzdrowiskowe „ATRIUM” 

[15] 

5.2.  POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza na obszarze uzdrowiska są procesy spala-

nia paliw dla celów energetycznych oraz komunikacja samochodowa. W strefie A ochrony uzdrowi-

skowej, w której zlokalizowane są urządzenia i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego do celów energe-

tycznych wykorzystywany jest gaz ziemny oraz olej opałowy. Dla potrzeb Osiedla Panorama w Po-

lańczyku (strefa C) funkcjonuje kotłownia olejowo-gazowa. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Sanatorium Uzdrowiskowe „PLON” Sp. z o.o. wyposażone jest w kotły opalane gazem o nominalnej 
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mocy cieplnej ≤1,4 MW. W 2015 r. zużycie gazu wyniosło 87 000 m
3
. Sanatorium Uzdrowiskowe 

„DEDAL” posiada kotły opalane olejem opałowym o zawartości siarki nie większej niż 1 %, o nomi-

nalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW. Zużycie paliwa w 2015 r. wyniosło 49,99 Mg. Ośrodek wypoczynkowy 

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. położony na wschodnim brzegu zbiornika Solina, wyposażony jest 

w kotłownię opalaną olejem lekkim o zawartości siarki nie większej niż 0,5 %, o nominalnej mocy 

cieplnej urządzeń spalających paliwo 5,5 MW. W 2015 r. zużyto 132,12 m
3
 paliwa.   

Źródłem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza na obszarze uzdrowiska, przede wszystkim 

w sezonie turystycznym, jest również komunikacja. Przez obszar uzdrowiska przebiegają drogi woje-

wódzkie nr 894 i nr 895 oraz drogi gminne. Informacje dotyczące emisji na obszarze uzdrowiska 

przedstawiono na rys. 5.2.1.-5.2.4. 

 

 
 

Rys. 5.2.1. Rozmieszczenie głównych źródeł emisji 

powierzchniowej na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki mode-

lowania [2] 

Rys. 5.2.2. Rozkład emisji powierzchniowej pyłu PM10 na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2]  

  
Rys. 5.2.3. Rozkład emisji powierzchniowej benzo(a)pirenu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2] 

Rys. 5.2.4. Średni dobowy ruch pojazdów na obszarze uzdrowi-

ska w 2015 r. - wyniki modelowania [2] 

Ocena jakości powietrza 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie uzdrowiska utrzymywał się na 

niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia 

średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego i dobowego. Na terenie 

uzdrowiska wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku siarki 

w przedziale 1,2-1,8 μg/m
3
, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale 5,4-10,3 μg/m

3
 tj. 2-3% wartości 

dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki modelowania wykazały występowanie 

stężeń w przedziale 3,1-5,3 μg/m
3
 tj. 2-4% wartości dopuszczalnej (rys. 5.2.5.-5.2.7.). 
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Rys. 5.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 5.2.6. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

 

Rys. 5.2.7. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

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

Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego 

dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na obszarze uzdrowiska wyniki mode-

lowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale 1,9-

3,3 μg/m
3
 tj. 5-8% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się 

w przedziale 8,4-11,4 μg/m
3
 tj. 4-6% wartości dopuszczalnej (rys. 5.2.8.-5.2.9.). 

 
 

Rys. 5.2.8. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 5.2.9. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 
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Na obszarze uzdrowiska wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średnioroczne-

go benzenu w przedziale 0,006-0,03 μg/m
3
 tj. 0,1-0,6% wartości dopuszczalnej (rys. 5.2.10.). 

 

Rys. 5.2.10. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 utrzymywał się na obszarze 

uzdrowiska na bardzo niskim poziomie. Wyniki modelowania wykazały występowanie wartości 

w przedziale: arsen: 0,05-0,2 ng/m
3
 tj. 0,8-3% poziomu docelowego (rys. 5.2.11.),  kadm: 0,02-

0,06 ng/m
3 
tj. 0,4-1% poziomu docelowego (rys. 5.2.12.), nikiel: 0,02-0,06 ng/m

3 
tj. 0,1-0,3% poziomu 

docelowego (rys. 5.2.13.), ołów: 0,0006-0,002 μg/m
3
 tj. 0,1-0,4% poziomu dopuszczalnego 

(rys. 5.2.14.). 

 
 

Rys. 5.2.11. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 5.2.12. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

  
Rys. 5.2.13. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 5.2.14. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 
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W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza py-

łem zawieszonym PM10 na obszarze uzdrowiska wykazały występowanie stężenia średniorocznego 

pyłu PM10 w przedziale 5,4-7,5 μg/m
3
 tj. 14-19% wartości dopuszczalnej (rys. 5.2.15.). Modelowanie 

nie wykazało na obszarze uzdrowiska dni z przekroczeniem dopuszczalnego stężenia dobowego pyłu 

PM10 (rys. 5.2.16.). 

  

Rys. 5.2.15. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na obsza-

rze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 5.2.16. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego pozio-

mu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - 

wyniki modelowania [2], [23] 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały wystę-

powanie stężenia średniorocznego w przedziale 4,5-6,2 μg/m
3
 tj. 18-25% wartości dopuszczalnej 

(rys. 5.2.17.). 

W przypadku zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wyniki modelowania wykazały wy-

stępowanie na obszarze uzdrowiska stężenia średniorocznego w przedziale 0,3-0,7 ng/m
3
 tj. 30-70% 

wartości docelowej (rys. 5.2.18.).  

  

Rys. 5.2.17. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego 

PM2,5 na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania 

[2], [23] 

Rys. 5.2.18. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Wyniki modelowania stężeń tlenku węgla wykazały, że na obszarze uzdrowiska maksymalna 

wartość 8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła od 344,5 do 541,1 µg/m
3
 tj. 3-5% normy 

(rys. 5.2.19.). 

W 2015 r. na obszarze uzdrowiska wystąpiło 34-35 dni z maksymalnym stężeniem  

8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m
3
. Średnia trzyletnia liczba dni z maksymalnym stężeniem  

8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m
3
 za lata 2013-2015 wyniosła na obszarze uzdrowiska 12-13 dni, 

co oznacza dotrzymanie poziomu docelowego (rys. 5.2.20.).  
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Rys. 5.2.19. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku 

węgla na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania 

[2], [23] 

Rys. 5.2.20. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych ozonu na 

obszarze uzdrowiska za lata 2013-2015 - wyniki modelowania 

[4], [23] 

4.3.  WODY POWIERZCHNIOWE 

Gospodarka wodno-ściekowa 

Wody powierzchniowe stanowią źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców Uzdrowiska Polań-

czyk. Na obszarze uzdrowiska Polańczyk, w strefie B ochrony uzdrowiskowej, zlokalizowane jest 

ujęcie wody powierzchniowej Polańczyk, którego administratorem jest Gminny Zakład Komunalny 

Sp. z o.o. w Polańczyku. Ujęcie zlokalizowane jest w jednej z zatok na zachodnim brzegu zbiornika 

Solina. Z pobieranej wody zaopatrywani są mieszkańcy Polańczyka, Myczkowa i Berezki. Ilość uj-

mowanej wody zwiększa się w okresie sezonu turystycznego o ok. 100 % w stosunku do zapotrzebo-

wania na wodę poza sezonem turystycznym. W 2015 r. z ujęcia pobrano 176 850,0 m
3
 wody po-

wierzchniowej, która została wykorzystana na cele zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia lub na cele socjalno-bytowe. 

Głównym odbiornikiem ścieków z obszaru uzdrowiska Polańczyk jest zbiornik zaporowy Soli-

na. W Polańczyku, w strefie B ochrony uzdrowiskowej, zlokalizowana jest gminna oczyszczalnia 

ścieków, eksploatowana przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polańczyku. Na oczyszczalnię 

ścieków dopływają ścieki z gospodarstw domowych, ośrodków wypoczynkowych, podmiotów gospo-

darczych i obiektów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzących działalność w Polańczyku. Ścieki 

pochodzące z ośrodków leczniczych (sanatoriów) zlokalizowanych na terenie Uzdrowiska Polańczyk 

odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków w Polańczyku w stanie surowym, bez uprzedniego pod-

czyszczenia. W 2015 r. z oczyszczalni do Zbiornika Solina odprowadzono 165 950 m
3
 oczyszczonych 

ścieków. W 2015 r. na oczyszczalni w Polańczyku prowadzono prace remontowo-budowlane urządzeń 

oczyszczalni takich jak: osadnik wstępny i osadnik wtórny. 

W strefie C ochrony uzdrowiskowej uzdrowiska Polańczyk znajdują się dwie oczyszczalnie 

ścieków: oczyszczalnia przy Centrum Wypoczynkowym WYSPA w Polańczyku należąca do PGE 

Energia Odnawialna S.A. zs. w Warszawie - Oddział ZEW Solina-Myczkowce. (w 2015 r. odprowa-

dzono do Zbiornika Solina 688 m
3
 ścieków) i oczyszczalnia przy Ośrodku Wypoczynkowym „RAN-

CHO” Hotel „Ewka” Mieczysław Wojtanowski w Myczkowcach (w 2015 r. odprowadzono do potoku 

bez nazwy - zlewnia potoku Zabrodzie (Myczkowskiego Potoku) 2 024 m
3
 ścieków). 

Ocena stanu wód powierzchniowych 

Gmina Solina położona jest w zlewniach jedenastu jednolitych części wód powierzchniowych: 

„San od Wołosatego do zbiornika Solina”, „Solinka do Wetliny”, „Solinka od Wetliny do ujścia”, 
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„Mistik”, „Wołkowyjka”, „Głęboki Potok”, „Bereźnica”, „Zbiornik Solina do zapory w Myczkow-

cach”, „Olszanka”, „Hoczewka”, „San od zbiornika Myczkowce do Tyrawki”. 

Jednolite części wód powierzchniowych wyznaczone na podstawie kryteriów fizyczno-

morfologicznych, na obszarze gminy, zaliczone zostały do typu 12 - potok fliszowy, do typu 14 - mała 

rzeka fliszowa i do typu 15 - średnia rzeka wyżynna-wschodnia. Zbiorniki zaporowe Solina i Mycz-

kowce i ich zlewnia bezpośrednia wyznaczone zostały jako odrębna jednolita część wód powierzch-

niowych, typ abiotyczny 0 - kanały i zbiorniki zaporowe. 

Według charakterystyki abiotycznej potok fliszowy (typ 12) ma wielkość zlewni do 100 km
2
, 

dno z otoczakami, kamieniami i żwirem, rzadziej piasek. Brzegi często są w nim strome. Spadek kory-

ta potoku fliszowego wynosi powyżej 5 ‰, a często jest to powyżej 10 ‰. Prędkość przepływu wód 

w potoku jest duża, ruch wody jest turbulentny, cykl bystrzyn i plos jest regularny. W potoku w ciągu 

roku występuje duża zmienność objętości przepływu wód. Wody potoku fliszowego charakteryzuje 

przewodność elektryczna właściwa w granicach 50-350 µS/cm, twardość ogólna w granicach 18-

235 mg CaCO3/l i pH w granicach 6,5-8,0. Potok po opadach atmosferycznych niesie z wodą dużo 

zawiesiny. 

Mała rzeka fliszowa (typ 14) posiada zlewnię o powierzchni od 100 do 1 000 km
2
. W dnie rzeki 

dominuje gruby żwir i kamienie, miejscami drobny żwir, w spokojnych odcinkach piasek i ił. Spadek 

koryta małej rzeki fliszowej wynosi 1-3 ‰. Prędkość przepływu wód w rzece jest duża, ruch wody 

jest przeważnie turbulentny, miejscami mocno zróżnicowany. Wody charakteryzuje przewodność 

elektryczna właściwa wyższa niż 400 µS/cm, twardość ogólna w granicach 18-270 mg CaCO3/l i pH 

w granicach 6,5-8,5. W rzece występują duże wahania objętości przepływu, po opadach atmosferycz-

nych rzeka niesie z wodą dużo zawiesiny.  

Średnia rzeka wyżynna-wschodnia (typ 15) posiada zlewnię o powierzchni od 1 000 do 

10 000 km
2
, dno pokryte grubym żwirem, kamieniami, a przy brzegach drobnoziarnistymi osadami. 

Spadek podłużny koryta rzeki wynosi 0,5-2 ‰. Ruch wody w korycie rzeki jest zmienny, na długich 

odcinkach bystrzyn szybki, turbulentny, a na nieckowatych odcinkach plos spokojny. Przewodność 

elektryczna właściwa jej wód wynosi 300-600 µS/cm, twardość ogólna jest w granicach 18-360 mg 

CaCO3/l, a pH wody mieści się w granicach 7,0-8,5. Obserwuje się duże wahania objętości przepływu 

i bardzo duże różnice przepływów niskich i wysokich. 

Zbiornik zaporowy Solina na Sanie (pow. 21,05 km
2
) zbudowany w latach 1960-1968, z prze-

znaczeniem głównie do celów energetycznych, a także przeciwpowodziowych i wyrównania przepły-

wów. Maksymalna wysokość betonowej zapory wynosi 81,8 m, długość 664 m i szerokość w koronie 

12 m. Jest to jedna z największych w Polsce elektrowni szczytowo-pompowych pracujących na do-

pływie naturalnym.  

Zbiornik zaporowy Myczkowce położony na Sanie poniżej zbiornika Solina (pow. 200 ha) zbu-

dowany w latach 1954-1961 w celu wyrównania dobowych wahań przepływów wynikających z pracy 

elektrowni w Solinie. Zapora ziemna łącznie z jazem ma długość 430 m i wysokość 17,5 m, przy 

czym maksymalna wysokość betonowego jazu sięga 30 m. 

Na podstawie przeglądu warunków hydromorfologicznych jednolite części wód „Zbiornik Soli-

na do zapory w Myczkowcach”, „Olszanka” i „San od zbiornika Myczkowce do Tyrawki” zaliczono 

do silnie zmienionych części wód, natomiast pozostałe ww. osiem jednolitych części wód zaliczono 

do naturalnych części wód. 

Ocena stanu wód w gminie Solina, w 2015 r. obejmuje następujące jednolite części wód po-

wierzchniowych monitorowane w latach 2011-2015: „San od Wołosatego do zbiornika Solina”, „So-

linka do Wetliny”, „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach”, „San od zb. Myczkowce do Tyraw-
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ki”, „Hoczewka”. Informacje dotyczące monitoringu i jakości wód powierzchniowych na obszarze 

uzdrowiska przedstawiono na rys. 5.3.2. i w tab. 5.3.1. 

JCWP „San od Wołosatego do zbiornika Solina” 

Ocenę stanu JCWP „San od Wołosatego do zbiornika Solina” wykonano na podstawie zbioru 

danych uzyskanych w latach 2011-2012 i 2015 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-

kontrolnym „San-Rajskie” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwe-

go na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt 

monitorowania obszarów chronionych NATURA 2000 „Bieszczady”). 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 (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu 

wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były fitobentos (wskaźnik IO oceniony na 

poziomie klasy I), makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy II), makrobezkręgowce ben-

tosowe (wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy I). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano 

w II klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekolo-

gicznego. Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesynte-

tyczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźnik decydujący: węglowodory ropopo-

chodne - indeks oleju mineralnego). JCWP osiągnęła dobry stan ekologiczny i jednocześnie dobry stan 

ekologiczny w obszarach chronionych. JCWP osiągnęła dobry stan chemiczny, w tym dobry stan 

chemiczny w obszarach chronionych. W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną 

stwierdzono, że wymagania dodatkowe w obszarze są spełnione (brak eutrofizacji). JCWP osiągnęła 

DOBRY stan w związku z dobrym stanem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym oraz dobrym 

stanem wód w obszarach chronionych. 

JCWP „Solinka do Wetliny” 

Ocenę stanu JCWP „Solinka do Wetliny” wy-

konano na podstawie zbioru danych uzyskanych 

w latach 2011, 2014 i 2015 w reprezentatywnym 

punkcie pomiarowo-kontrolnym „Solinka-Buk” (jest 

to jednocześnie punkt monitorowania obszarów chro-

nionych NATURA 2000 „Bieszczady”). Badania 

przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycz-

nego, monitoringu obszarów chronionych oraz moni-

toringu badawczego. Ocena stanu JCWP objęła ocenę 

stanu ekologicznego, ocenę stanu chemicznego, ocenę 

stanu wód w obszarze chronionym (wymagania ogólne) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametra-

mi biologicznymi ocenianymi w JCWP były fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy I), 

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

MMI oceniony na poziomie klasy I) i ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy II). 

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykoche-

miczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne w grupie specy-

ficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego 

(wskaźniki decydujące: cynk, węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnego, selen). JCWP 

osiągnęła dobry stan ekologiczny i jednocześnie dobry stan ekologiczny w obszarach chronionych. 

 

Rys. 5.3.1. Dolny bieg rzeki Solinki [15] 
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JCWP osiągnęła dobry stan chemiczny, w tym dobry stan chemiczny w obszarze chronionym. Stan 

JCWP oceniono jako stan DOBRY, w związku z dobrym stanem ekologicznym, dobrym stanem che-

micznym oraz dobrym stanem wód w obszarze chronionym. 

JCWP „ Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach” 

Ocenę stanu JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach" wykonano na podstawie 

zbioru danych uzyskanych w roku 2012 i 2015 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym 

„Zbiornik Solina-Polańczyk” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażli-

wego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych) oraz na 

podstawie zbioru danych uzyskanych w roku 2015 w punkcie monitorowania obszarów chronionych 

przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ppk „Zbiornik Solina-

ujęcie”). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjne-

go oraz monitoringu ww. obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekolo-

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

chronionych (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biolo-

gicznymi ocenianymi w JCWP były: fitoplankton (wskaźnik IFPL oceniony na poziomie klasy I), 

fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy I) - łączna ocena obu ww. wskaźników w formie 

wskaźnika FLORA - klasa I, makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MZB oceniony na poziomie 

klasy II). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego. Elemen-

ty fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne 

w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w I klasie poten-

cjału ekologicznego. JCWP osiągnęła dobry potencjał ekologiczny i jednocześnie dobry potencjał 

ekologiczny w obszarach chronionych. Stan chemiczny JCWP, w tym stan chemiczny w obszarach 

chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną oceniono jako dobry stan chemiczny. W obszarze 

chronionym monitorowanym w ppk „Zbiornik Solina-Polańczyk” stwierdzono dobry stan wód (wy-

magania ogólne i dodatkowe spełnione - brak eutrofizacji). 

W obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej (badania w ppk „Zbiornik So-

lina-ujęcie”) elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego, nato-

miast elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźniki decydujące: węglowodory ropopo-

chodne - indeks oleju mineralnego, selen, antymon). Stan chemiczny w obszarze chronionym przezna-

czonym do poboru wody pitnej oceniono jako dobry (nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych 

norm jakości). Wymagania ogólne i dodatkowe określone dla obszarów chronionych przeznaczonych 

do poboru wody pitnej były spełnione (potencjał ekologiczny dobry, stan chemiczny dobry, kategoria 

A1 (fizykochemiczna), kategoria A2 (bakteriologiczna)). Ocenę elementów biologicznych w obszarze, 

przyjęto tak jak dla całej JCWP - klasa II. JCWP osiągnęła DOBRY stan w związku z dobrym poten-

cjałem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem wód w obszarach chronionych. 

JCWP „San od zb. Myczkowce do Tyrawki” 

Ocenę stanu JCWP „San od zb. Myczkowce do Tyrawki" wykonano na podstawie zbioru danych 

uzyskanych w latach 2012 i 2015 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „San-

Mrzygłód” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofiza-

cję wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt monitorowania 

specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „Rzeka San”) oraz na podstawie zbioru danych 

uzyskanych w roku 2015 w punkcie monitorowania obszarów chronionych przeznaczonych do zaopa-

trzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ppk „San-Trepcza”). Badania przeprowadzono 
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w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu ww. obszarów 

chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), 

ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w ww. obszarach chronionych (wymagania ogólne i do-

datkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP w ppk 

reprezentatywnym były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy I), makrofity (wskaźnik 

MIR oceniony na poziomie klasy I), makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na po-

ziomie klasy II). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. 

Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydują-

cy: odczyn pH). Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i nie-

syntetyczne, sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła dobry potencjał 

ekologiczny i jednocześnie dobry potencjał ekologiczny w obszarach chronionych wrażliwych na eu-

trofizację komunalną oraz w obszarach chronionych NATURA 2000. Stan chemiczny JCWP, w tym 

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

chronionych NATURA 2000 oceniono jako dobry stan chemiczny. W obszarze chronionym monito-

rowanym w ppk „San-Mrzygłód” stwierdzono dobry stan wód (wymagania ogólne i dodatkowe speł-

nione - brak eutrofizacji). 

W obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej (badania w ppk „San-Trepcza”) 

badany element biologiczny-fitobentos oceniono na poziomie I klasy potencjału ekologicznego. Ele-

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

odczyn pH). Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyn-

tetyczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźniki decydujące: aldehyd mrów-

kowy, selen, antymon). Stan chemiczny w obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody 

pitnej oceniono jako dobry (nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości). Wymagania 

dodatkowe określone dla obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody pitnej były spełnio-

ne kategoria A2 (fizykochemiczna), kategoria A3 (bakteriologiczna). JCWP osiągnęła DOBRY stan 

w związku z dobrym potencjałem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem 

wód w obszarach chronionych. 

JCWP „Hoczewka” 

W JCWP „Hoczewka” dokonano jedynie oceny stanu wód w obszarze chronionym przeznaczo-

nym do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Ocenę wykonano na podstawie 

zbioru danych uzyskanych w 2015 r. w punkcie monitorowania obszaru chronionego „Kołonica-

Kołonice”. W ramach oceny wykonano klasyfikację potencjału ekologicznego (zmieniona część wód), 

ocenę stanu chemicznego, ocenę spełniania wymagań dodatkowych i ocenę stanu wód w obszarze 

chronionym. Parametrem biologicznym klasyfikowanym w punkcie „Kołonica-Kołonice” był fitoben-

tos (I klasa). Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego nato-

miast elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźniki decydujące: węglowodory ropopo-

chodne - indeks oleju mineralnego, selen, antymon). Stan chemiczny w obszarze chronionym przezna-

czonym do poboru wody pitnej oceniono jako dobry (nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych 

norm jakości). Wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych przeznaczonych do pobo-

ru wody pitnej były spełnione kategoria A1 (wskaźniki fizykochemiczne), kategoria A2 (wskaźniki 

bakteriologiczne). JCWP osiągnęła DOBRY stan w obszarze chronionym przeznaczonym do zaopa-

trzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w związku z dobrym stanem ekologicznym i do-

brym stanem chemicznym. 
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Rys. 5.3.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w gminie Solina w latach 

2011-2015 na tle obszarów chronionych [5], [13], [16], [23] 
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     Tab. 5.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych; gmina Solina w 2015 r. [23] 

Lp. 
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OBSZAR DORZECZA WISŁY/ Region wodny Górnej Wisły 

Zlewnia 221.San do Osławy 

1. 

San od Wołosatego do 

zbiornika Solina 

PLRW200014221199 

San - Rajskie 

PL01S1601_1905 
14 N MD   I II   I     II II I II DOBRY DOBRY 

TAK 

 [N2000, 

MOEU] 

DOBRY DOBRY 

2. 
Solinka do Wetliny 

PLRW2000122212699 

Solinka - Buk 

PL01S1601_3453 
12 N MD   I II    I   II II I I  II DOBRY DOBRY 

TAK 

[N2000] 
DOBRY DOBRY 

3. 

Zbiornik Solina do 

zapory  

w Myczkowcach 

PLRW20000221559 

Zbiornik Solina - 

Polańczyk 

PL01S1601_1966 
0 T 

MD I I   I 

  

II   II I I I DOBRY DOBRY 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY 

DOBRY 

Zbiornik Solina - 

ujęcie 

PL01S1601_3457 

MOC I I  I 

 

II  II  I II DOBRY DOBRY/3 
TAK 

[MOPI] 
DOBRY 

4. 
Hoczewka 

PLRW200012221899 

Kołonica - Kołonice 

PL01S1601_2227 
12 N MOC  I      I  I II DOBRY DOBRY/3 

TAK 

[MOPI] 
DOBRY  

Zlewnia 223.San od Osławy do Wiaru 

5. 

San od zb. Myczkowce 

do Tyrawki 

PLRW200015223319 

San - Mrzygłód 

PL01S1601_1909 

15 T 

MD   I I 

  

II     II II II I DOBRY DOBRY 

TAK 

[N2000, 

MOEU] 

DOBRY 

DOBRY 

San - Trepcza 

PL01S1601_3454 
MOC  I      I  II II DOBRY DOBRY/3 

TAK 

[MOPI] 
DOBRY 

/1 Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych. 
/2 W punktach reprezentatywnych MD i MO realizowany był także program monitoringu wybranych obszarów chronionych (MOC). 
/3Ocena stanu chemicznego w ppk monitoringu obszarów chronionych MOPI dla liczby pomiarów mniejszej niż 12 sporządzona wg zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014). 
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OBJAŚNIENIA: 

stan / potencjał ekologiczny 

 stan ekologiczny   
potencjał ekologiczny (jcw silnie zmienione) 

BARDZO DOBRY 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
MAKSYMALNY 

DOBRY stan / potencjał dobry DOBRY 

UMIARKOWANY stan / potencjał umiarkowany UMIARKOWANY 

SŁABY stan / potencjał słaby SŁABY 

ZŁY stan / potencjał zły ZŁY 

stan chemiczny 

DOBRY 
stan dobry 

PSD_sr 

poniżej stanu dobrego 

przekroczone stężenia średnioroczne 

PSD_max 
przekroczone stężenia maksymalne 

PSD 

Przekroczone środowiskowe normy jakości na obszarach 

chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w 

wodę pitną 

stan 

DOBRY 
stan dobry 

ZŁY 
stan zły 

 

 

 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

Program monitoringu 
- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MOC – monitoring obszarów 

chronionych 

IFPL - wskaźnik fitoplanktonowy 

IO - Multimetryczny Indeks Okrzemkowy 

MIR - Makrofitowy Indeks Rzeczny 

Wskaźnik FLORA - zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych 

MMI - wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych 

Wskaźnik MZB - wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych 

EFI+_PL - wskaźnik ichtiologiczny 

IBI_PL - wskaźnik integralności biotycznej 

Klasa elementów BIOL - klasa elementów biologicznych 

Klasa elementów HYMO - klasa elementów hydromorfologicznych 

Klasa elementów FCH - klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) 

Klasa elementów FCH-SZ 
- klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia  syntetyczne i niesyntetyczne 

(gr. 3.6) 

Monitoring obszarów chronionych:  

MOPI - jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

N2000 - obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 

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

MOEU - obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 
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5.4.  OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO 

Na terenie Uzdrowiska Polańczyk pomiary hałasu drogowego wykonane zostały w 2014 r. Po-

miarami został objęty rejon ul. Zdrojowej w jednym punkcie pomiarowym. Jest to droga gminna, 

prowadząca do parkingu samochodowego na końcu półwyspu i zbiornika Solina. Do oceny klimatu 

akustycznego wykorzystano wskaźniki mające zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki 

w zakresie ochrony przed hałasem: LDWN, LN. Czasookres pomiarów wyniósł łącznie 8 dób pomiaro-

wych z czego: 

1) 2 doby w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie wiosennym i jesienno-

zimowym, 

2) 1 dobę w dni powszednie oraz 1 dobę podczas weekendu w okresie letnim. 

Badania monitoringowe objęły także wyznaczenie natężenia i struktury ruchu pojazdów, 

z uwzględnieniem pojazdów ciężkich.  

Otoczenie tego punktu stanowią tereny strefy ochronnej „A” uzdrowiska. Zgodnie z kryteriami 

ustalonymi w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, dopusz-

czalne poziomy hałasu dla terenów bezpośrednio przylegających do badanego ciągu komunikacyjnego 

wynoszą odpowiednio: LDWN = 50 dB, LN = 45 dB. 

Długookresowy średni poziom hałasu LDWN wyniósł 61,1 dB, zaś LN 53,0 dB. W punkcie tym 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnia-

nej przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 11,1 dB, zaś dla LN 8 dB (tab. 5.4.1 - 5.4.2 

i rys. 5.4.1). 

Średnioroczne natężenie ruchu pojazdów ogółem dla pory dnia wyniosło 103 poj./h (procento-

wy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu - 9,7 %,), dla pory wieczora 60 poj./h (procentowy 

udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu - 10,0 %) i dla pory nocy 8 poj./h (procentowy udział 

pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu - 12,5 %). Przeprowadzona analiza natężenia ruchu wskazuje 

na wzmożony ruch pojazdów w okresie wiosennym i letnim. Odnotowany wzrost może być spowo-

dowany zwiększonym ruchem turystycznym.  

Tab. 5.4.1. Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Polańczyku w 2014 r.[23] 

Lp. 

Lokalizacja 

punktu po-

miarowego 

Dopuszczalny 

poziom  

LDWN 

Wynik 

pomiaru 

LDWN 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom  

LN 

Wynik 

pomiaru 

LN 

Wielkość 

przekroczenia 

[dB] 

1. Zdrojowa 50 61,1 11,1 45 53,0 8,0 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia 

(rozumianej jak przedział czasu od godz. 600
 do godz. 1800), pory wieczoru (rozumianej jak przedział czasu od godz. 1800

 do godz. 2200) oraz pory nocy 

(rozumianej jak przedział czasu od godz. 2200
 do godz. 600), 

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jak przedział 

czasu od godz. 2200
 do godz. 600). 

Tab. 5.4.2. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów w Polańczyku w 2014 r. [23] 

Lp. 

Lokalizacja 

punktu po-

miarowego 

Natężenie ruchu pojazdów 

ogółem pojazdy lekkie pojazdy ciężkie 

D W N D W N D W N D W N 

[poj./h] [%] 

1 Zdrojowa 103 60 8 93 54 7 10 6 1 9,7 10,0 12,5 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

D - pora dnia (rozumiana jako przedział czasu od godz. 600
 do godz. 1800) 

W – pora wieczoru (rozumiana jako przedział czasu od godz. 1800
 do godz. 2200) 

N – pora nocy (rozumiana jako przedział czasu od godz. 2200
 do godz. 600) 
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Rys. 5.4.1. Zmiany poziomu hałasu i natężenia ruchu w Polańczyku w 2014 r. [23] 

5.5.  OCENA PRZESTRZEGANIA WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ 

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE UZDROWISKA 

W ramach realizacji cyklu kontrolnego pt. „Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowi-

ska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej” przeprowadzono 

kontrolę przestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska w 7 podmiotach prowadzących 

działalność na obszarze uzdrowiska. 

1) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sana-

torium Uzdrowiskowe „PLON” Sp. z o. o., 

2) Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. - 

Oczyszczalnia ścieków w Polańczyku, 

3) Gmina Solina z siedzibą w Polańczyku, 

4) Sanatorium Uzdrowiskowe „DEDAL” w Po-

lańczyku, 

5) TRAMP s. c. Statek Spacerowy w Polańczyku, 

Przystań Atrium Tramp, 

6) Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe zs. w Krośnie - Łódź motorowa 

EGIDA, 

7) Statek Pasażerski BRZYZA Artur Tworek. 

Ustalenia kontroli wykazały nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska w sześciu przy-

padkach. W pięciu przypadkach były to naruszenia 1. kategorii i w jednym przypadku 2. kategorii. 

Na podstawie ustaleń kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień do kontrolowa-

nych podmiotów skierowano 6 zarządzeń pokontrolnych, wystosowano 2 wnioski do organów admi-

nistracji samorządowej (wójt, marszałek), wymierzono 1 mandat karny, zastosowano 3 pouczenia 

w trybie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń oraz wymierzono 2 administracyjne kary pieniężne: jedną 

na kwotę 38 065,00 zł za nieosiągnięcie wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów komunal-

nych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz jedną na kwotę 15 095,00 zł za 

przekroczenie składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków (kara odroczona w związku 

z realizacją zadania inwestycyjnego). 

Kontrolowane podmioty w wyznaczonym terminie, w odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne, 

przesłały pisemną informację o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych 

w zarządzeniach naruszeń. 
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Rys. 5.5.1. Oczyszczalnia ścieków w Polańczyku [15] 
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Szczegółowa informacja dotycząca kontroli podmiotów prowadzących działalność na obszarze 

uzdrowiska przeprowadzonych w 2015 r. dostępna jest w raporcie z cyklu kontrolnego znajdującym 

się na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/wp-

content/uploads/2015/07/cykl_2_2015.pdf. 

W ramach kontynuacji cyklu kontrolnego w 2016 r. do kontroli wytypowano 10 podmiotów 

prowadzących działalność na obszarze Uzdrowiska Polańczyk. 



Stan środowiska na terenie podkarpackich uzdrowisk 

61 

 

6.  STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE UZDROWISKA RYMANÓW-ZDRÓJ 

6.1.  INFORMACJE O UZDROWISKU 

Uzdrowisko Rymanów-Zdrój położone jest 

w południowej części województwa podkarpackiego 

w powiecie krośnieńskim. Status uzdrowiska Ryma-

nów-Zdrój uzyskał w 1973 r. Uzdrowisko posiada 

aktualny status, który został ustanowiony, uchwałą 

Rady Miejskiej w Rymanowie Nr XXIV/274/12 

z dnia 22 czerwca 2012 r. 

Uzdrowisko Rymanów-Zdrój obejmuje obszar 

7 899 ha. Na jego obszarze wydzielone są następujące 

strefy ochronne: 

- strefa „A” o powierzchni 115 ha jest obszarem 

w miejscowości Rymanów-Zdrój.  

- strefa „B”  o powierzchni 541 ha jest obszarem, 

który przylega do strefy A ochrony uzdrowiskowej 

i jest jej otoczeniem; obejmuje obszar miejscowości 

Rymanów-Zdrój (który jest nieobjęty strefą A ochro-

ny uzdrowiskowej) i część wsi Posada Górna. 

- strefa „C” ochrony uzdrowiskowej o powierzchni 

7 243 ha pełni rolę otuliny dla obszaru „B” i „A”. 

Na terenie uzdrowiska Rymanów-Zdrój znajdują 

się udokumentowane wody mineralne: kwasowęglo-

we, chlorkowo-wodorowowęglanowo-sodowe, jod-

kowe, wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe, („Ty-

tus”, „Klaudia”, „Celestyna”, „Rymanów Zdrój 2”, „Rymanów Zdrój 4”, „Rymanów Zdrój 5”). 

  

Rys. 6.1.3. Źródło siarczkowe „JAN” [15] Rys. 6.1.4. Źródło „NAFTUSIA” [15] 

Właściwości surowców leczniczych uzdrowiska określiły kierunki lecznicze obejmujące choroby: 

ortopedyczno-urazowe, kardiologiczne i nadciśnieniowe, górnych i dolnych dróg oddechowych, nerek 

i dróg moczowych. 

 

Rys. 6.1.1. Park Zdrojowy [15] 

 

Rys. 6.1.2. Rzeka Morwawa (Tabor) w Parku Zdrojo-

wym [15] 
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Rys. 6.1.5. Szpital Uzdrowiskowy „ESKULAP” [15] Rys. 6.1.6. Sanatorium Uzdrowiskowe „OPATRZ-

NOŚĆ” [15] 

  

Rys. 6.1.7. Pijalnia Wód Mineralnych[15] 

  

Rys. 6.1.8. Tężnia solankowa [15] 

  

Rys. 6.1.9. Sanatorium Uzdrowiskowe „MARIA”[15] Rys. 6.1.10. Podkarpackie Centrum Rehabilitacji Kardio-

logicznej "POLONIA"[15] 
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6.2.  POWIETRZE ATMOSFERYCZNE 

Emisja zanieczyszczeń do powietrza 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze uzdrowiska jest energetyczne spalanie 

paliw oraz komunikacja samochodowa. W strefie A ochrony uzdrowiskowej zlokalizowane są urzą-

dzenia i obiekty lecznictwa uzdrowiskowego. Wykorzystują one do celów energetycznych gaz ziem-

ny, olej opałowy, a także paliwo stałe. „Uzdrowisko Rymanów” S.A. posiada 2 kotły opalane węglem 

kamiennym (kocioł z rusztem stałym, z ciągiem sztucznym, z urządzeniem odpylającym, o nominalnej 

mocy cieplnej ≤5 MW - zużycie paliwa w 2015 r. wyniosło 281,2 Mg, kocioł opalany olejem lekkim 

o zawartości siarki nie większej niż 0,5%, o nominalnej mocy cieplnej ≤ 5 MW - zużycie paliwa 

w 2015 r. wyniosło 4,07 Mg oraz 4 kotły opalane paliwem gazowym (1 kocioł o nominalnej mocy 

cieplnej ≤1,4 MW i 3 kotły o nominalnej mocy cieplnej >1,4 MW i ≤5 MW - zużycie gazu w 2015 r. 

wyniosło łącznie 751 300 m
3
. Obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane w strefie B ochrony 

uzdrowiskowej posiadają kotłownie gazowe. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wisłoczku zlokali-

zowana w strefie C ochrony uzdrowiskowej posiada kocioł opalany drewnem o nominalnej mocy 

cieplnej ≤5 MW. W 2015 r. zużyto 6 Mg paliwa. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza na obszarze uzdrowiska jest również emisja ko-

munikacyjna. Przez obszar C ochrony uzdrowiskowej przebiega droga krajowa nr 28, droga woje-

wódzka nr 887 oraz drogi dojazdowe do obiektów sanatoryjnych. Informacje dotyczące emisji na ob-

szarze uzdrowiska przedstawiono na rys. 6.2.1.-6.2.4. 

  
Rys. 6.2.1. Rozmieszczenie głównych źródeł emisji 

powierzchniowej na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki 

modelowania [2] 

Rys. 6.2.2. Rozkład emisji powierzchniowej pyłu PM10 na obsza-

rze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2] 

  

Rys. 6.2.3. Rozkład emisji powierzchniowej benzo(a)pirenu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2] 

Rys. 6.2.4. Średni dobowy ruch pojazdów na obszarze uzdrowiska 

w 2015 r. - wyniki modelowania [2] 
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Ocena jakości powietrza 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie uzdrowiska utrzymywał się na 

niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia 

średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego i dobowego. Na tere-

nie uzdrowiska wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku 

siarki w przedziale 1,7-3,7 μg/m
3
, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale 7,9-28,1 μg/m

3
 tj. 2-8% 

wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki modelowania wykazały wystę-

powanie stężeń w przedziale 4,7-12,7 μg/m
3
 tj. 4-10% wartości dopuszczalnej (rys. 6.2.5.-6.2.7.). 

  
Rys. 6.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 6.2.6. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

 

Rys. 6.2.7. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

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

Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego 

dwutlenku azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na obszarze uzdrowiska wyniki mode-

lowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale  

2,6-7,1 μg/m
3
 tj. 7-18% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się 

w przedziale 11,1-28,2 μg/m
3
 tj. 6-14% wartości dopuszczalnej (rys. 6.2.8.-6.2.9.). 
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Rys. 6.2.8. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 6.2.9. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Na obszarze uzdrowiska wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średnioroczne-

go benzenu w przedziale 0,007-0,08 μg/m
3
 tj. 0,1-2% wartości dopuszczalnej (rys. 6.2.10.). 

 

Rys. 6.2.10. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 utrzymywał się na obszarze 

uzdrowiska na niskim poziomie. Wyniki modelowania wykazały występowanie wartości w przedziale: 

arsen: 0,07-0,6 ng/m
3
 tj. 1-10% poziomu docelowego (rys. 6.2.11.),  kadm: 0,04-0,2 ng/m

3 
tj. 0,8-4% 

poziomu docelowego (rys. 6.2.12.), nikiel: 0,07-0,3 ng/m
3 

tj. 0,4-2% poziomu docelowego 

(rys. 6.2.13.), ołów: 0,001-0,006 μg/m
3
 tj. 0,2-1% poziomu dopuszczalnego (rys. 6.2.14.). 

  
Rys. 6.2.11. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na obsza-

rze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 6.2.12. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na obsza-

rze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 
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Rys. 6.2.13. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na obszarze 

uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 6.2.14. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na obsza-

rze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza py-

łem zawieszonym PM10 na obszarze uzdrowiska wykazały występowanie stężenia średniorocznego 

pyłu PM10 w przedziale 6,6-14,3 μg/m
3
 tj. 17-36% wartości dopuszczalnej (rys. 6.2.15.). W zakresie 

stężeń dobowych pyłu PM10 na podstawie wyników modelowania określono liczbę dni 

z przekroczeniami dobowego poziomu dopuszczalnego tj. powyżej 50 μg/m
3
. Na obszarze uzdrowiska 

liczba dni z przekroczeniem wyniosła maksymalnie 17 dni (strefa C ochrony uzdrowiskowej) - po-

ziom dopuszczalny nie został przekroczony (rys. 6.2.16.). 

  

Rys. 6.2.15. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Rys. 6.2.16. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego 

poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na obszarze uzdrowiska 

w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 wykazały występowanie stęże-

nia średniorocznego w przedziale 5,5-11,8 μg/m
3
 tj. 22-47% obowiązującej wartości dopuszczalnej 

(rys. 6.2.17.). 

W przypadku zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wyniki modelowania wykazały wy-

stępowanie na obszarze uzdrowiska stężenia średniorocznego w przedziale 0,4-1,6 ng/m
3
 tj. 40-160% 

wartości docelowej (rys. 6.2.18.).  
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Rys. 6.2.17. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego 

PM2,5 na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania 

[2], [23] 

Rys. 6.2.18. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na 

obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania [2], [23] 

 Zgodnie ze wskazanymi w podrozdziale 4.2. (str. 36) wytycznymi Komisji Europejskiej prze-

kroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu wystąpiło wyłącznie na obszarze 0,6 km
2
 strefy C 

(0,8 % obszaru uzdrowiska).  

Wyniki modelowania stężeń tlenku węgla wykazały, że na obszarze uzdrowiska maksymalna 

wartość 8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła 411,2-1 497,5 µg/m
3
 tj. 4-15% normy 

(rys. 6.2.19.). 

W 2015 r. na obszarze uzdrowiska wystąpiło 32-36 dni z maksymalnym stężeniem  

8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m
3
. Średnia trzyletnia liczba dni z maksymalnym stężeniem  

8-godzinnym ozonu ponad 120 µg/m
3
 za lata 2013-2015 wyniosła 12-16 dni, co oznacza dotrzymanie 

poziomu docelowego (rys. 6.2.20.).  

  

Rys. 6.2.19. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku 

węgla na obszarze uzdrowiska w 2015 r. - wyniki modelowania 

[2], [23] 

Rys. 6.2.20. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych ozonu 

na obszarze uzdrowiska za lata 2013-2015 - wyniki modelowa-

nia [4], [23] 
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6.3.  WODY POWIERZCHNIOWE 

Gospodarka wodno-ściekowa 

W gminie Rymanów do celów pitnych i gospodarczych wykorzystuje się przede wszystkim 

wodę powierzchniową. Gmina dokonuje zakupu wody powierzchniowej od Miejskiego Przedsiębior-

stwa Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o. o. w Krośnie, które admini-

struje m.in. na potrzeby Rymanowa-Zdroju Zakład Uzdatniania Wody "Wisłok" w Sieniawie zlokali-

zowany nad zbiornikiem wodnym „Besko” na rzece Wi-

słok. 

Na obszarze miejscowości Rymanów-Zdrój, na 

potrzeby Uzdrowiska Rymanów S.A. funkcjonuje ujęcie 

wody powierzchniowej na potoku Czarnym (w strefie A 

ochrony uzdrowiskowej). W 2015 r. pobrano z ujęcia 

18 276 m
3
 wody powierzchniowej na cele zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia lub na cele 

socjalno-bytowe. Ponadto Spółka Uzdrowisko Rymanów 

dla potrzeb socjalno-bytowych pobiera wodę z ujęć wód 

podziemnych za pomocą trzech studni wierconych „Pod 

Kamieniołomem” oraz pięciu ujęć źródlanych zlokali-

zowanych na zboczach góry Zamczysko i Mogiła - „Nad 

Teresą”, „Nad Gozdawą”, „Nad Zielonym Domkiem”, „Nad Kotłownią”, „Nad Leliwą”. W 2015 r. 

z ujęcia wody „Pod Kamieniołomem” pobrano 50 327 m
3
 wody podziemnej natomiast z ujęć źródla-

nych pobrano 23 444 m
3
 wody podziemnej. 

W miejscowości Deszno (strefa C ochrony uzdrowiskowej) zlokalizowany jest Zakład Produk-

cji Wód należący do Uzdrowiska Rymanów S.A. w Rymanowie-Zdroju. Dla potrzeb Zakładu eksplo-

atowane są ujęcia wody „Hubin”, studnia wiercona D-9, ujęcie złożone z czterech studni wierconych 

D-2, D-3, D-4, D-7 i Stacja uzdatniania wody w Desznie. W 2015 r. łącznie pobrano 23 571 m
3
 wody, 

która została wykorzystana m.in. do produkcji naturalnej wody źródlanej, wód smakowych, mycia 

butelek i skrzynek. 

Ponadto na obszarze uzdrowiska Rymanów-Zdrój pobrano 2 900 m
3 

wody powierzchniowej 

(Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wisłoczku) oraz 3 414 m
3
 wody podziemnej: Dom Wczasów 

Dziecięcych w Rymanowie-Zdroju - 919 m
3
; Gminna Spółdzielnia „SCH” w Rymanowie – 1 057 m

3
; 

Huta Szkła Artystycznego i Gospodarczego „SABINA” Sp. z o. o. w Rymanowie - 639 m
3
; Firma 

Usługowo-Handlowa „TABOR” S.C. z Rymanowa - 236 m
3
; Zespół Szkół Publicznych w Króliku 

Polskim - 395 m
3
; Anita Supel z Rymanowa - 168 m

3
 (wg danych z bazy EkoPłatnik). 

Ścieki socjalno-bytowe ze skanalizowanej części gminy Rymanów odprowadzane są do mecha-

niczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Rymanowie, zarządzanej przez Zakład Gospodarki Ko-

munalnej w Rymanowie. Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest poza strefą ochrony uzdrowisko-

wej Rymanów-Zdrój. Na oczyszczalni oczyszczane są ścieki pochodzące z zakładów leczniczych zlo-

kalizowanych na terenie Uzdrowiska Rymanów, a także ścieki pochodzące z pensjonatów i od osób 

prywatnych z terenu gminy. Ścieki pochodzące z zakładów leczniczych stanowią mieszaninę ścieków 

wytwarzanych w trakcie zabiegów leczniczych (kąpieli leczniczych) i ścieków socjalnobytowych. 

Mieszanina tych ścieków, w stanie surowym wprowadzana jest do gminnej sieci kanalizacyjnej, gdzie 

zostaje zmieszana z innymi napływającymi ściekami. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki 

Morwawy (Tabor). W 2015 r. z oczyszczalni odprowadzono 560 285 m
3
 ścieków.  

 

Rys. 6.3.1. Próg piętrzący na potoku Czarnym - ujęcie 

wody [15] 
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W 2015 r. zakończono realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ście-

ków w Rymanowie - II etap”, która polegała m.in. na rozbudowie części biologicznej oczyszczalni, 

przede wszystkim na budowie dodatkowego reaktora biologicznego. Ponadto w ramach tych prac 

przeprowadzono rozbudowę przepompowni ścieków, budowę punktu zlewnego, kompleksowy remont 

istniejących reaktorów, budowę dwóch dodatkowych piaskowników pionowych, rozbudowę systemu 

odbioru skratek ze ścieków poprzez zamontowanie kraty schodkowej oraz zakup dodatkowych agre-

gatów jako trzecie alternatywne źródło zasilania. 

Zakład Produkcji Wód Uzdrowiska Rymanów S.A. zlokalizowany w Desznie eksploatuje 

oczyszczalnię ścieków na którą kierowane są ścieki z produkcji wód. W 2015 r. odprowadzono do 

rzeki Morwawa (Tabor) 10 845 m
3
 oczyszczonych ścieków. Ścieki socjalne z Zakładu Produkcji Wód 

odprowadzane są poprzez kanalizację sanitarną na oczyszczalnię miejską w Rymanowie.  

Ponadto z obszaru uzdrowiska Rymanów-Zdrój odprowadzono 3 252,84 m
3
 ścieków (Anita 

Supel z Rymanowa - 1436 m
3
; Firma Usługowo-Handlowa „TABOR” S.C. z Rymanowa - 

1816,84 m
3
) (wg danych z bazy Ekopłatnik). 

Ocena stanu wód powierzchniowych 

W obrębie gminy Rymanów wyznaczono pięć 

jednolitych części wód rzecznych: „Wisłok do Zb. 

Besko”, „Zbiornik Besko”, „Wisłok od Zb. Besko do 

Czarnego Potoku”, „Rudzinka”, „Morwawa”, poło-

żonych w zlewni rzeki Wisłok.  

Jednolite części wód powierzchniowych wy-

znaczone na podstawie kryteriów fizyczno-

morfologicznych na obszarze gminy, zaliczone zostały 

do typu 12 - potok fliszowy i typu 14 - mała rzeka 

fliszowa. Zbiornik Besko na rzece Wisłok wyznaczo-

ny został jako odrębna jednolita część wód po-

wierzchniowych, typ abiotyczny 0 - kanały i zbiorniki zaporowe. Według charakterystyki abiotycznej 

potok fliszowy (typ 12) ma wielkość zlewni do 100 km
2
, dno z otoczakami, kamieniami i żwirem, 

rzadziej piasek. Brzegi często są w nim strome. Spadek koryta potoku fliszowego wynosi powyżej 

5 ‰, a często jest to powyżej 10 ‰. Prędkość przepływu wód w potoku jest duża, ruch wody jest tur-

bulentny, cykl bystrzyn i plos jest regularny. W potoku w ciągu roku występuje duża zmienność obję-

tości przepływu wód. Wody potoku fliszowego charakteryzuje przewodność elektryczna właściwa 

w granicach 50-350 µS/cm, twardość ogólna w granicach 18-235 mg CaCO3/l i pH w granicach  

6,5-8,0. Potok po opadach atmosferycznych niesie z wodą dużo zawiesiny.  

Mała rzeka fliszowa (typ 14) posiada zlewnię o powierzchni od 100 do 1 000 km
2
. W dnie rzeki 

dominuje gruby żwir i kamienie, miejscami drobny żwir, w spokojnych odcinkach piasek i ił. Spadek 

koryta małej rzeki fliszowej wynosi 1-3 ‰. Prędkość przepływu wód w rzece jest duża, ruch wody 

jest przeważnie turbulentny, miejscami mocno zróżnicowany. Wody charakteryzuje przewodność 

elektryczna właściwa wyższa niż 400 µS/cm, twardość ogólna w granicach 18-270 mg CaCO3/l i pH 

w granicach 6,5-8,5. W rzece występują duże wahania objętości przepływu, po opadach atmosferycz-

nych rzeka niesie z wodą dużo zawiesiny. 

Zbiornik Besko (pow. 124,6 ha) posiada duże znaczenie gospodarcze dla regionu z uwagi na 

gromadzenie wód przeznaczonych do spożycia i funkcję przeciwpowodziową. Utworzony został 

w wyniku spiętrzenia w miejscowości Sieniawa wód górnego biegu Wisłoka w km 172,8 zaporą beto-

nową. 

 

Rys. 6.3.2. Rzeka Morwawa (Tabor) [15] 
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Na podstawie przeglądu warunków hydromorfologicznych jednolitą część wód „Rudzinka” za-

liczono do naturalnych części wód, natomiast pozostałe ww. cztery jednolite części wód zaliczono do 

silnie zmienionych części wód. 

Ocena stanu wód w gminie Rymanów w 2015 r. obejmuje następujące jednolite części wód po-

wierzchniowych monitorowane w latach 2011-2015: „Morwawa”, „Wisłok do Zb. Besko” „Zbiornik 

Besko”, „Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku”. Informacje dotyczące monitoringu i jakości wód 

powierzchniowych na obszarze uzdrowiska przedstawiono na rys. 6.3.3. i w tab. 6.3.1. 

JCWP „Morwawa” 

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

w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Morwawa-Iskrzynia” (jest to jednocześnie 

punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjne-

go oraz monitoringu ww. obszaru chronionego. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekolo-

gicznego (silnie zmieniona część wód), w tym ocenę potencjału ekologicznego wód w ww. obszarze 

chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrem biolo-

gicznym ocenianym w JCWP był fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy III). Elementy 

hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne 

sklasyfikowano poniżej dobrego potencjału ekologicznego, o klasyfikacji zadecydowały podwyższone 

stężenia fosforanów. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oraz elementy che-

miczne nie były monitorowane. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie 

umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym z uwagi na niekorzystną klasyfikację 

fitobentosu.  

W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że zarówno wy-

magania ogólne, jak i dodatkowe nie są spełnione (przekroczone normy dobrego potencjału dla 

wskaźnika fitobentos oraz dla wskaźnika fosforany - eutrofizacja). Stan wód w obszarze chronionym 

oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związ-

ku z umiarkowanym potencjałem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze chronionym. 

JCWP „Wisłok do Zb. Besko” 

Ocenę stanu JCWP „Wisłok do Zb. Besko” wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych 

w latach 2011 i 2013-2014 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Wisłok-Rudawka 

Rymanowska” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofi-

zację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt monitorowania 

obszarów chronionych NATURA 2000 „Beskid Niski” i „Ostoja Jaśliska”). Badania przeprowadzono 

w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu ww. obszarów 

chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), 

ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w ww. obszarach chronionych (wymagania ogólne i do-

datkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były 

fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy I), makrofity (wskaźnik MIR oceniony na po-

ziomie klasy I), makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy II) i ich-

tiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy III). Elementy hydromorfologiczne sklasyfiko-

wano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie 

potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia synte-

tyczne i niesyntetyczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: 

węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralnego). JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał 

ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarach chronionych o czym 
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zadecydował wynik badań ichtiofauny (parametr ten mniej jest związany ze stanem fizykochemicz-

nym, a bardziej z zabudową hydrotechniczną cieków, która wpływa na obecność, czy liczebność po-

szczególnych gatunków ryb charakterystycznych dla danego typu abiotycznego). W JCWP nie stwier-

dzono przekroczeń substancji priorytetowych i innych szczególnie szkodliwych dla środowiska wod-

nego. JCWP osiągnęła dobry stan chemiczny, w tym dobry stan chemiczny w obszarach chronionych. 

W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że wymagania dodatko-

we w obszarze są spełnione (brak eutrofizacji). Stan wód w obszarach chronionych oceniono jako zły 

z uwagi na niespełnione wymagania ogólne (umiarkowany potencjał ekologiczny). Stan JCWP oce-

niono jako stan ZŁY, z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz zły stan wód w obszarach 

chronionych. 

JCWP „Zbiornik Besko” 

Ocenę stanu JCWP „Zbiornik Besko" wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w ro-

ku 2012 i 2014 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Zbiornik Besko-Sieniawa” 

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

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych) oraz na podstawie zbioru danych uzyska-

nych w latach 2014-2015 w punkcie monitorowania obszarów chronionych przeznaczonych do zaopa-

trzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ppk „Zbiornik Besko-ujęcie”). Badania przepro-

wadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu 

ww. obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmie-

niona część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w ww. obszarach chronionych (wyma-

gania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi 

w JCWP były: fitoplankton (wskaźnik IFPL oceniony na poziomie klasy I), fitobentos (wskaźnik IO 

oceniony na poziomie klasy II) - łączna ocena obu ww. wskaźników w formie wskaźnika FLORA - 

klasa I. Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego. Elementy 

fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne 

w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie po-

tencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: węglowodory ropopochodne - indeks oleju mineralne-

go). JCWP osiągnęła dobry potencjał ekologiczny i jednocześnie dobry potencjał ekologiczny w ob-

szarach chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną. Stan chemiczny JCWP, w tym stan che-

miczny w obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną oceniono jako dobry stan 

chemiczny. W obszarze chronionym monitorowanym w ppk „Zbiornik Besko-Sieniawa” stwierdzono 

dobry stan wód (wymagania ogólne i dodatkowe spełnione - brak eutrofizacji). 

W obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej (badania w ppk „Zbiornik Be-

sko-ujęcie”) elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego, nato-

miast elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: węglowodory ropopo-

chodne - indeks oleju mineralnego). Stan chemiczny w obszarze chronionym przeznaczonym do pobo-

ru wody pitnej oceniono jako dobry (nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości). 

Wymagania ogólne i dodatkowe określone dla obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wo-

dy pitnej były spełnione (potencjał ekologiczny dobry, stan chemiczny dobry, kategoria A2 (dla 

wskaźników fizykochemicznych i bakteriologicznych)). Ocenę elementów biologicznych w obszarze, 

przyjęto tak jak dla całej JCWP - klasa I. JCWP osiągnęła DOBRY stan w związku z dobrym poten-

cjałem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem wód w obszarach chronio-

nych. 
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JCWP „Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku” 

Ocenę stanu JCWP „Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku" wykonano na podstawie zbioru 

danych uzyskanych w latach 2011 i 2014-2015 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym 

„Wisłok-Odrzykoń” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych) oraz na podstawie 

zbioru danych uzyskanych w roku 2014 i 2015 w punkcie monitorowania obszarów chronionych prze-

znaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ppk „Wisłok-Iskrzynia”). 

Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz 

monitoringu ww. obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego 

(silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w ww. obszarach chronio-

nych oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP w ppk repre-

zentatywnym były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy III), makrofity (wskaźnik 

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

poziomie klasy II) oraz ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy II). Elementy hydro-

morfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne skla-

syfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: zasadowość ogólna). Ele-

menty fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasy-

fikowano w I klasie potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny 

i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym z uwagi na niekorzystną 

klasyfikację fitobentosu. Stan chemiczny JCWP, w tym stan chemiczny w obszarze chronionym oce-

niono jako dobry stan chemiczny. 

W obszarze wrażliwym na eutrofizację komunalną nie były spełnione wymagania dodatkowe 

(przekroczone normy dobrego potencjału dla wskaźnika fitobentos - eutrofizacja). Stan wód w obsza-

rze chronionym oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania. 

W obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej (badania w ppk „Wisłok- 

Iskrzynia”) badany element biologiczny-fitobentos oceniono na poziomie III klasy potencjału ekolo-

gicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego, natomiast 

elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, skla-

syfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: selen). Stan chemiczny w 

obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej oceniono jako dobry (nie stwierdzono 

przekroczeń środowiskowych norm jakości). Wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronio-

nych  przeznaczonych do poboru wody pitnej były spełnione, kategoria A2 (wskaźniki fizykoche-

miczne i bakteriologiczne). Pomimo spełnionych wymagań dodatkowych, w obszarze chronionym 

monitorowanym w ppk Wisłok-Iskrzynia stwierdzono zły stan wód z uwagi na niespełnione wymaga-

nia ogólne (umiarkowany potencjał ekologiczny). Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, z uwagi na 

umiarkowany potencjał ekologiczny i zły stan wód w obszarach chronionych. 
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Rys. 6.3.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w gminie Rymanów w latach 

2011-2015, na tle obszarów chronionych [5], [13], [16], [23]
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Tab. 6.3.1. Wyniki klasyfikacji potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych; gmina Rymanów w 2015 r. [23] 

Lp. 

Nazwa i kod ocenianej 
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Nazwa i kod  
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chronionych
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1. 
Morwawa 

PLRW20001222629 

Morwawa - Iskrzynia 

PL01S1601_1929 
12 T MO   III          III II PPD   UMIARKOWANY  

NIE 

 [MOEU] ZŁY ZŁY 

2. 
Wisłok do Zb. Besko 

PLRW20001222613 

Wisłok - Rudawka 

Rymanowska 

PL01S1601_1926 

12 T MD   I I   II   III III II I II UMIARKOWANY DOBRY 

NIE 

 [N2000, 

MOEU] 
ZŁY ZŁY 

3. 
Zbiornik Besko 

PLRW20000226159 

Zbiornik Besko -

Sieniawa 

PL01S1601_1968 
0 T 

MD I II   I      I I I II DOBRY DOBRY 
TAK 

[MOEU] DOBRY 

DOBRY 

Zbiornik Besko - ujęcie 

PL01S1601_3458 
MOC I II  I    I  I II DOBRY DOBRY

/3
 

TAK 
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4. 

Wisłok od Zb. Besko do 
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PLRW2000142263337 
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14 T 

MD   III II   II   II III II II I UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] ZŁY 

ZŁY 
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/3
 

NIE 

[MOPI] ZŁY 

/1 
Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych. 

/2 
W punktach reprezentatywnych MD i MO realizowany był także program monitoringu wybranych obszarów chronionych (MOC). 

/3
Ocena stanu chemicznego w ppk monitoringu obszarów chronionych MOPI dla liczby pomiarów mniejszej niż 12 sporządzona wg zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji prioryte-

towych (2014). 
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OBJAŚNIENIA: 

stan / potencjał ekologiczny 

 stan ekologiczny   
potencjał ekologiczny (jcw silnie zmienione) 

BARDZO DOBRY 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
MAKSYMALNY 

DOBRY stan / potencjał dobry DOBRY 

UMIARKOWANY stan / potencjał umiarkowany UMIARKOWANY 

SŁABY stan / potencjał słaby SŁABY 

ZŁY stan / potencjał zły ZŁY 

stan chemiczny 

DOBRY 
stan dobry 

PSD_sr 

poniżej stanu dobrego 

przekroczone stężenia średnioroczne 

PSD_max 
przekroczone stężenia maksymalne 

PSD 

Przekroczone środowiskowe normy jakości na obszarach 

chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w 

wodę pitną 

stan 

DOBRY 
stan dobry 

ZŁY 
stan zły 

 

 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

Program monitoringu 
- MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MOC – monitoring obszarów 

chronionych 

IFPL - wskaźnik fitoplanktonowy 

IO - Multimetryczny Indeks Okrzemkowy 

MIR - Makrofitowy Indeks Rzeczny 

Wskaźnik FLORA - zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych 

MMI - wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych 

Wskaźnik MZB - wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych 

EFI+_PL - wskaźnik ichtiologiczny 

IBI_PL - wskaźnik integralności biotycznej 

Klasa elementów BIOL - klasa elementów biologicznych 

Klasa elementów HYMO - klasa elementów hydromorfologicznych 

Klasa elementów FCH - klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) 

Klasa elementów FCH-SZ 
- klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia  syntetyczne i niesyntetyczne 

(gr. 3.6) 

Monitoring obszarów chronionych:  

MOPI - jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

N2000 - obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 

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

MOEU - obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 
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6.4.  OCENA KLIMATU AKUSTYCZNEGO 

Na obszarze Uzdrowiska Rymanów-Zdrój po-

miary hałasu drogowego wykonano w 2014 r. Pomia-

rami został objęty rejon ulicy Zdrojowej w jednym 

punkcie pomiarowym. Do oceny klimatu akustyczne-

go wykorzystano wskaźnik mający zastosowanie do 

ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środo-

wiska w odniesieniu do jednej doby: LAeqD. Badania 

monitoringowe objęły także wyznaczenie natężenia 

i struktury ruchu pojazdów, z uwzględnieniem pojaz-

dów ciężkich.  

Otoczenie tego punktu stanowią tereny zabu-

dowy miejskiej wielorodzinnej i tereny zabudowy 

usługowej. Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów 

hałasu w środowisku (2007) dla punktu pomiarowego dopuszczalny poziom hałasu wynosi: LAeqD = 

65 dB.  

Wartość równoważnego poziomu hałasu LAeqD wyniosła 63,8 dB. W punkcie tym dotrzymane 

zostały standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. Natężenie ruchu pojazdów 

ogółem dla pory dnia kształtowało się na poziomie: 209 poj./h, zaś procentowy udział pojazdów cięż-

kich w strumieniu ruchu wynosił 5,7 % (tab. 6.4.1.).  

Tab. 6.4.1.  Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Rymanowie-Zdroju w 2014 r. [23 ] 

Lp. 

Lokalizacja 

punktu pomia-

rowego 

Dopuszczalny 

poziom  

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość prze-

kroczenia 

Natężenie ruchu pojazdów* 

ogółem 
pojazdy 

lekkie 

pojazdy  

ciężkie 

[dB] [poj./h] % 

1. Zdrojowa 65 63,8 0 209 197 12 5,7 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6
00

 do godz. 2200). 

* natężenie ruchu rejestrowane było w przedziale jednej godziny 

6.5.  OCENA PRZESTRZEGANIA WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZEZ POD-

MIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ NA OBSZARZE UZDROWISKA 

W ramach realizacji cyklu kontrolnego pt. „Ocena przestrzegania wymagań ochrony środowi-

ska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach 

ochrony uzdrowiskowej” przeprowadzono kontrolę prze-

strzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska w 5 

podmiotach prowadzących działalność na obszarze 

uzdrowiska.  

1) Gmina Rymanów, 

2) Uzdrowisko Rymanów S.A., 

3) Uzdrowisko Rymanów S.A. Zakład Produkcji Wód 

w Desznie, 

4) Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Wisłoczku, 

5) Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. 

Ustalenia kontroli wykazały nieprawidłowości 

w zakresie ochrony środowiska w czterech przypadkach. 

 

Rys. 6.5.1. Biały Orzeł - budynek Zarządu Uzdrowiska 

Rymanów S.A. [15] 

 

 

   

Rys. 6.4.1. Stanowisko pomiarowe monitoringu hałasu 

[15] 
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W jednym przypadku były to naruszenia 1. i 2. kategorii oraz w dwóch przypadkach naruszenia 3. 

kategorii. 

Na podstawie ustaleń kontroli i stwierdzonych nieprawidłowości oraz uchybień do kontrolowa-

nych podmiotów skierowano 4 zarządzenia pokontrolne, 1 wystąpienie do Burmistrza Gminy Ryma-

nów o podjęcie działań zgodnie z kompetencjami, zastosowano 3 pouczenia w trybie art. 41 ustawy 

Kodeks wykroczeń oraz wymierzono 1 administracyjną karę pieniężną na kwotę 500,00 zł za brak 

zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz 

o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. 

Kontrolowane podmioty w wyznaczonym terminie, w odpowiedzi na zarządzenia pokontrolne, 

przesłały pisemną informację o zakresie podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych 

w zarządzeniach naruszeń. 

Szczegółowa informacja dotycząca kontroli podmiotów prowadzących działalność na obszarze 

uzdrowiska przeprowadzonych w 2015 r. dostępna jest w raporcie z cyklu kontrolnego znajdującym 

się na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/wp-

content/uploads/2015/07/cykl_2_2015.pdf. 

W ramach kontynuacji cyklu kontrolnego w 2016 r. zostanie przeprowadzona kontrola jednego 

podmiotu prowadzącego działalność na obszarze uzdrowiska. 
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PODSUMOWANIE 

Na terenie miejscowości uzdrowiskowych dotrzymywane są standardy jakości powietrza 

w zakresie 10 z 12 monitorowanych zanieczyszczeń (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, benzen, tle-

nek węgla, pył PM10 i PM2,5, arsen, kadm, nikiel i ołów).  

W 2015 r. nieznaczne lokalne przekroczenia wystąpiły (podobnie jak w roku 2014) w zakresie 

benzo(a)pirenu na obszarze Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój i Rymanów-Zdrój Na obszarze całego uzdro-

wiska Horyniec-Zdrój i Polańczyk 

stężenie docelowe benzo(a)pirenu nie 

zostało przekroczone (na obszarze 

uzdrowiska Horyniec-Zdrój wystąpiły 

niższe stężenia w porównaniu z ro-

kiem 2014). 

Na terenie miejscowości 

uzdrowiskowych w 2015 r. wzrosła 

liczba dni z przekroczeniem poziomu 

docelowego ozonu. Rok 2015 był 

rokiem nietypowym pod względem 

meteorologicznym w okresie letnim, 

co sprzyjało tworzeniu się ozonu tro-

posferycznego. Średnie trzyletnie licz-

by dni z maksymalnym stężeniem  

8-godzin-nym ozonu ponad 120 µg/m
3
 

za lata 2013-2015 wyniosły na obsza-

rze uzdrowisk od 13 do 16 dni, co 

oznacza dotrzymanie poziomu doce-

lowego na obszarze wszystkich 

uzdrowisk. Nie został jednak dotrzy-

many poziom celu długoterminowego 

ozonu, którego termin został określony 

na 2020 r.  

Ocenę stanu wód (rzek 

i zbiorników zaporowych) za 2015 r. wykonano dla 12 JCWP, w tym 5 naturalnych, 5 silnie zmienio-

nych i 2 silnie zmienionych będących zbiornikami zaporowymi (Solina na Sanie i Besko na Wisłoku). 

Ponadto w jednolitej części wód „Hoczewka” wykonano ocenę stanu wód wyłącznie w punkcie moni-

torowania obszaru chronionego przeznaczonego do zaopatrzenia ludności w wodę pitną. 

Stan ekologiczny określony został dla 5 naturalnych JCWP, natomiast potencjał ekologiczny 

dla 7 części wód silnie zmienionych, w tym dla 2 zbiorników zaporowych. Dobry stan/potencjał eko-

logiczny (II klasa) stwierdzono w 5 JCWP, w tym w 2 zbiornikach zaporowych. Umiarkowany 

stan/potencjał ekologiczny (III klasa) stwierdzono w 6 JCWP. O wyniku klasyfikacji we wszystkich 

JCWP zadecydowały elementy biologiczne. Ponadto w JCWP „Morwawa” stwierdzono przekrocze-

nia dobrego potencjału ekologicznego w grupie elementów fizykochemicznych. Słaby stan ekologicz-

ny (IV klasa) został określony dla 1 jednolitej części wód. O wyniku klasyfikacji zadecydowały ele-

menty biologiczne. 

 
Rys. 5. Maksymalne stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu w pyle PM10 na tere-

nie podkarpackich uzdrowisk w latach 2014-2015 - wyniki modelowania  

[1], [2], [23] 

 
Rys. 6. Maksymalna liczba dni z przekroczeniem poziomu docelowego ozonu na 

terenie podkarpackich uzdrowisk w latach 2014-2015 - wyniki modelowania  

[1], [2], [23] 
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Stan chemiczny określony został w 9 JCWP, w tym w 2 częściach wód będących zbiornikami 

zaporowymi. We wszystkich JCWP stwierdzono dobry stan chemiczny. 

Monitoringiem obszarów chronionych objęto 13 JCWP w tym: 

1) 6 JCWP objęto monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności 

w wodę przeznaczoną do spożycia. Wymagania dodatkowe określone dla tego typu obszarów 

chronionych zostały spełnione we wszystkich punktach monitorowania obszaru chronionego. 

Ocena stanu wód wykazała jednak, że JCWP „Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku”, nie 

osiągnęła dobrego stanu w obszarach chronionych. 

2) 6 JCWP objęto monitoringiem obszarów chronionych ochrony siedlisk i gatunków NATURA 

2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

Dla tych obszarów chronionych nie określono dodatkowych wymagań na potrzeby oceny stanu 

wód. Wymagania są spełnione, jeżeli ocena stanu wód w punkcie monitorowania obszarów 

chronionych wskazuje na stan dobry. W ocenie 3. JCWP spełniały wymagania. 

3) 1 JCWP objęto monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, 

w tym kąpieliskowych. Wymagania dodatkowe dla tego typu obszarów chronionych są spełnio-

ne, jeśli na podstawie wyników uzyskanych w punkcie monitorowania obszarów chronionych 

stwierdzono dobry stan wód i nie występuje przyspieszona eutrofizacja wywołana czynnikami 

antropogenicznymi, wskazująca na możliwość zakwitu glonów. Wykonane badania wykazały, 

że wymagania dodatkowe zostały spełnione. 

4) 11 JCWP objęto monitoringiem obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywoływaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Wymagania dodatkowe dla tego typu 

obszarów chronionych są spełnione, jeśli na podstawie wyników uzyskanych w punkcie moni-

torowania obszarów chronionych określono dobry stan wód i nie stwierdzono występowania eu-

trofizacji wywołanej antropogenicz-

nie. Wymagania dodatkowe zostały 

spełnione w 5 JCWP. 

Stan wód został określony w 12 

JCWP, w tym w 2 zbiornikach zaporowych. 

Dobry stan wód stwierdzono w 5 JCWP, 

w tym w 2 częściach wód będących zbior-

nikami zaporowymi, natomiast zły stan wód 

stwierdzono w 7 JCWP (tab. 1. i rys. 7.). 

 

  
Rys. 7. Procentowy rozkład klasyfikacji stanu wód w badanych 

jednolitych częściach wód rzecznych na obszarze podkarpac-

kich uzdrowisk za 2015 r. [23] 

Rys. 8. Procentowy rozkład klasyfikacji stanu wód w badanych 

jednolitych częściach wód rzecznych na obszarze podkarpackich 

uzdrowisk  za lata 2013-2015 [23] 
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Tab. 1. Klasyfikacja stanu wód w badanych jednolitych częściach wód 

rzecznych na obszarze podkarpackich uzdrowisk za 2015 r. [23] 

STAN LICZBA JCWP % 

DOBRY 5 41,7 

ZŁY 7 58,3 

RAZEM 12 100 
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Analiza przeprowadzonych pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie podkarpackich 

uzdrowisk wykazała, że w odniesieniu do wskaźników mających zastosowanie do: 

1) prowadzenia długookresowej polityki (LDWN, LN) w punktach pomiarowo-kontrolnych stwier-

dzono przekroczenia dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnia-

nej przez teren, 

2) ustalenia i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby (LAeq D) 

w punktach pomiarowo-kontrolnych dla pory dnia nie odnotowano przekroczeń standardów 

akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.  

Badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzone na obszarze podkarpackich 

uzdrowisk wykazały bardzo niski poziom pola elektromagnetycznego w środowisku (poniżej dolnego 

progu czułości zastosowanej sondy pomiarowej). 

W ramach realizacji wojewódzkiego cyklu kontrolnego pt. „Ocena przestrzegania wymagań 

ochrony środowiska przez podmioty prowadzące działalność na obszarach ochrony uzdrowiskowej” 

w 2015 r. przeprowadzono kontrole 22. podmiotów zlokalizowanych na obszarach ochrony uzdrowi-

skowej. Ustalenia kontroli wykazały 

nieprawidłowości w zakresie ochrony 

środowiska w 17. przypadkach (11 

naruszeń 1. kategorii oraz 3 naruszenia 

2. i 3. kategorii). Podczas żadnej z kon-

troli nie stwierdzono naruszeń najwyż-

szej 4. kategorii. 

Ilość kontroli ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami świadczy o za-

sadności przeprowadzenia cyklu, gdyż 

uzdrowiska charakteryzują się ściśle 

określonymi funkcjami, przede wszyst-

kim ochroną czynników leczniczych 

i walorów naturalnych środowiska. Kontynuacja wojewódzkiego cyklu kontrolnego realizowana jest 

w 2016 r. 

 

Rys. 9. Nieprawidłowości w zakresie ochrony środowiska wg czterostopniowej 

skali kategorii naruszeń [22] 
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priorytetowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1482). 

32. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). 

33. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia (Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728).  

34. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 

poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). 

Akty prawa miejscowego 

1. Uchwała Nr XXIII/173/12 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 29 października 2012 r. w sprawie 

uchwalenia Statutu Uzdrowiska Iwonicz-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 

z 2012 r., poz. 2258 z późn. zm.) 

2. Uchwała Nr XXIV/274/12 z dnia 22 czerwca 2012 r. Rady Miejskiej w Rymanowie w sprawie uchwalenia 

Statutu Uzdrowiska Rymanów Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2012 r., 

poz. 1481) 

3. Uchwała Nr XXVII/289/09 Rady Gminy Solina z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu 

Uzdrowiska Polańczyk (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2009 r. Nr 16, poz. 414 

z późn. zm.).  

4. Uchwała Rady Gminy Horyniec-Zdrój Nr XXII/114/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia 

statutu Uzdrowiska Horyniec-Zdrój (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z 2012 r., 

poz. 1651). 
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