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WSTĘP 

Podstawą sporządzenia opracowania było pismo Starosty Rzeszowskiego znak: BR.033.17.2015 z dnia 

17 września 2015 r., skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w którym 

zwraca się z prośbą o informację o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2014 roku oraz  

o przygotowanie informacji o stanie środowiska na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. i przekazanie do 

Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.  

W opracowanej przez WIOŚ w Rzeszowie informacji przedstawiony został stan środowiska w powiecie 

rzeszowskim głównie w oparciu o dane, pozyskane w ramach realizacji zadań Państwowego Monitoringu 

Środowiska (PMŚ) w 2014 r. jak również z przeprowadzonych przez Inspektorat w 2014 r. kontroli w zakładach 

korzystających ze środowiska na terenie powiatu rzeszowskiego. 

Państwowy Monitoring Środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania wyników badań i ocen elementów środowiska. Jego celem jest 

wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez informowanie administracji rządowej, 

samorządowej i społeczeństwa o: 

1) aktualnym stanie środowiska, 

2) dotrzymywaniu standardów jakości środowiska oraz obszarach występowania przekroczeń tych 

standardów, 

3) skuteczności realizowanych programów naprawczych, 

4) skuteczności realizowania polityk, programów i strategii ochrony środowiska na każdym szczeblu 

zarządzania, 

5) występujących zmianach jakości wszystkich elementów środowiska i ich przyczynach, 

6) powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisją i imisją w celu określenia 

trendów zmian środowiska. 

Informacje o środowisku i jego ochronie, pozyskane w wyniku badań monitoringowych, stanowią 

podstawę przygotowywania cyklicznych opracowań o stanie środowiska w postaci raportów 

 i komunikatów, przekazywanych do organów administracji rządowej i samorządowej. Mogą one stanowić 

podstawę procesów decyzyjnych, umożliwiając wybór właściwej strategii rozwoju gospodarczego  

i przestrzennego. Materiały te udostępniane są również na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod 

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

Zakres działalności kontrolnej, wykonywanej przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach kontroli 

przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska jest szeroki. Obejmuje m.in. kontrole planowe  

i interwencyjne: 

1) przestrzegania decyzji, ustalających warunki korzystania ze środowiska, 

2) eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko, 

3) przestrzegania przepisów ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 

4) przestrzegania przepisów o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, 

5) w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi oraz produktami, urządzeniami  

i instalacjami zawierającymi te substancje, 

6) wyrobów wprowadzanych do obrotu, podlegających ocenie zgodności w zakresie spełniania przez nie 

wymagań ochrony środowiska, 

7) przestrzegania przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Stan środowiska powiatu rzeszowskiego, jak i charakter spotykanych problemów ekologicznych 

wykazują zróżnicowanie. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne posiadają obszary położone w tej części 

powiatu, która znajduje się z dala od największych zakładów przemysłowych, poza wpływem emisji 

przemysłowych z zakładów.  

Do głównych oddziaływań na środowisko o charakterze antropogenicznym w powiecie należą: 

1) emisja gazów i pyłów do powietrza, 

2) pobór wód powierzchniowych i podziemnych, 

3) emisja ścieków do wód, 

4) gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi. 
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1. DANE OGÓLNE O POWIECIE RZESZOWSKIM 

Powiat rzeszowski położony jest w centralnej części województwa podkarpackiego. Zajmując 

powierzchnię 1 157,4 km
2
 należy do grupy największych powiatów województwa podkarpackiego (6,6 % 

powierzchni ogólnej województwa). Administracyjnie na obszar powiatu składają się tereny 14 gmin: miasta 

Dynów, miasta i gminy: Błażowa, Głogów Małopolski, Sokołów Małopolski i Tyczyn oraz gminy: Boguchwała, 

Chmielnik, Dynów, Hyżne, Kamień, Krasne, Lubenia, Świlcza i Trzebownisko. Region zamieszkuje 166 118 

osób (30.06.2014, GUS) co odpowiada ponad 143 mieszkańców na 1 km
2
. 

Na terenie powiatu występują gleby o bardzo dobrej jakości (okolice Boguchwały), jak również gleby 

słabe (Kamień, Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski). Cały powiat posiada stosunkowo dobre warunki 

przyrodnicze, istotne dla produkcji rolniczej. Najlepszą przestrzeń produkcyjną posiadają gminy Boguchwała, 

Świlcza i Tyczyn, a najsłabszą gminy Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski i Kamień. W strukturze 

bonitacyjnej grunty klasy I - IV stanowią 70 % powierzchni, co umożliwia uprawę wielu roślin. 

Potencjał gospodarczy powiatu ziemskiego tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa zatrudniające do  

9 osób. Z uwagi na rolniczo-przemysłowy charakter powiatu, znaczna część jego mieszkańców utrzymuje się  

z pracy w małych (do ok. 3 ha) indywidualnych gospodarstwach rolnych. Do głównych gałęzi przemysłu  

w powiecie rzeszowskim ziemskim należy zaliczyć przemysł: przetwórczy, elektromechaniczny, materiałów 

budowlanych i meblarski. Powiat zajmuje pierwsze miejsce wśród powiatów ziemskich województwa pod 

względem liczby podmiotów gospodarki narodowej (zarejestrowanych w rejestrze REGON). Przeważającą 

liczbę stanowią podmioty sektora prywatnego. Na terenie powiatu funkcjonują firmy, które z powodzeniem 

konkurują z innymi na rynkach międzynarodowych. Posiadają certyfikaty zgodności z międzynarodowymi 

normami jakości, bywały wielokrotnie nagradzane i wyróżniane za nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości 

produkty. Jednym z głównych atutów powiatu jest jego położenie w centralnej części południowo-wschodniej 

Polski, w bliskiej odległości od granic z Ukrainą i Słowacją. Na terenie powiatu krzyżują się ważne 

międzynarodowe i międzyregionalne szlaki komunikacyjne łączące północ z południem oraz wschód  

z zachodem. Duże znaczenie gospodarcze odgrywają również szlaki kolejowe oraz międzynarodowy port 

lotniczy w Jasionce przystosowany zarówno do obsługi ruchu pasażerskiego jak i towarowego.  

W powiecie istnieją dogodne warunki do rozwoju agroturystyki, jak również rolnictwa ekologicznego. Na  

terenie 11 gmin powiatu funkcjonuje we współpracy z Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego  

w Boguchwale 19 gospodarstw agroturystycznych, które dysponują 171 miejscami noclegowymi.  

2.  GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I OCENA JAKOŚCI WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

2.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W POWIECIE RZESZOWSKIM  

Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę w powiecie rzeszowskim są wody podziemne. Główne 

ujęcia wód podziemnych w powiecie zlokalizowane są w gminach: Boguchwała, Głogów Młp., Sokołów Młp. 

oraz Trzebownisko. Mniejsze ujęcia wód podziemnych zlokalizowane są w gminach: Dynów, Chmielnik  

i Kamień. Gminy Boguchwała i Krasne oraz częściowo gminy Tyczyn, Świlcza i Głogów Młp. zaopatrywane są 

w wodę pochodzącą z ujęcia dla Miasta Rzeszowa zlokalizowanego w dzielnicy Zwięczyca. 

W branży przemysłowej wody podziemne wykorzystywane są przez dwa duże zakłady przemysłowe:  

1) Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie – oddział Trzebownisko (była 

Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "RESMLECZ" w Trzebownisku) – (eksploatuje własne ujęcie wód 

podziemnych), 

2) Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. (zakup wody na cele produkcyjne). 

Wody powierzchniowe w powiecie narażone są na znaczące presje ze strony punktowych źródeł emisji 

ścieków komunalnych i przemysłowych. Istotny wpływ na jakość wód rzecznych mają także zanieczyszczenia 

obszarowe w postaci spływów powierzchniowych z terenu zlewni.  

Problemem w powiecie jest emisja niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych, na co wskazują 

wyniki badań monitoringowych wód powierzchniowych przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie.  

W szczególności na obszarze gminy Trzebownisko, w wodach potoku Mrowla, stwierdzono występowanie 

zjawiska eutrofizacji spowodowanej odprowadzaniem do wód zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. Problem 

eutrofizacji występuje również w wodach rzeki Wisłok w części wód, która graniczy z gminami Lubenia, 

Boguchwała i Tyczyn (JCWP Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów) oraz w wodach rzeki Strug (JCWP 

Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia). 

Na terenie powiatu rzeszowskiego ścieki komunalne oczyszczane są w 14 oczyszczalniach mechaniczno-

biologicznych. Oczyszczalnie te eksploatowane są przez: 

1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świlczy (oczyszczalnia w Kamyszynie); 

2) Urząd Gminy Lubenia (oczyszczalnia w Siedliskach zmodernizowana w 2010 r.); 
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3) Gospodarkę Komunalną w Błażowej Sp. z o.o. (oczyszczalnia w Błażowej); 

4) Urząd Gminy Chmielnik (oczyszczalnia w Chmielniku); 

5) Zakład Usług Komunalnych w Krasnem (oczyszczalnia w Krasnem); 

6) „EKOGŁOG” Sp. z o.o. w Głogowie Młp. (oczyszczalnia ścieków w Zabajce w trakcie modernizacji); 

7) Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Trzebownisku (oczyszczalnia w Nowej Wsi - modernizowana w 

 2015 r. oraz oczyszczalnia w Łące); 

8) Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych GOSiR w Hyżnem; 

9) Gminę Sokołów Młp.; 

10) Gminę Kamień; 

11) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej "Sanatorium” im. Jana Pawła II w Górnie 

(w 2015 r. Szpital planuje włączenie ścieków ze szpitala do sieci kanalizacyjnej i ich odprowadzanie do 

oczyszczalni ścieków w Sokołowie Młp.); 

12) Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie; 

13) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny i Gospodarki Mieszkaniowej z/s w Dynowie (oczyszczalnia  

w Bachórzu, zmodernizowana w 2015 r.). 

Na rys. 2.1.1. przedstawiono lokalizację oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych na tle 

jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu rzeszowskiego oraz Miasta Rzeszowa. 

 

Rys. 2.1.1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych na tle jednolitych części wód 

powierzchniowych (JCWP) na obszarze powiatu rzeszowskiego oraz Miasta Rzeszowa (źródło: [3], [7], [9], [10], [17]) 
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Ścieki z komunalnych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie powiatu odprowadzane są do 

następujących cieków (cieki przyporządkowano do określonych jednolitych części wód (JCWP)):  

1) San jest odbiornikiem ścieków z Miasta i Gminy Dynów - JCWP „San od Tyrawki do Olszanki”, 

2) Wisłok jest odbiornikiem ścieków z Gminy Lubenia oraz Gminy Krasne - kolejno JCWP „Wisłok od 

Stobnicy do Zb. Rzeszów”, JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka”, 

3) Trzebośnica jest odbiornikiem ścieków z Sokołowa Młp. oraz Górna - JCWP „Trzebośnica do 

Krzywego”, 

4) Strug jest odbiornikiem ścieków z Gminy Błażowa – JCWP „Strug do Chmielnickiej Rzeki”, 

5) Potok Chmielnicka Rzeka - dopływ Strugu jest odbiornikiem ścieków z Gminy Chmielnik - JCWP „Strug 

do Chmielnickiej Rzeki”, 

6) Potok Tatyna - dopływ Strugu jest odbiornikiem ścieków z Gminy Hyżne - JCWP „Strug do 

Chmielnickiej Rzeki”, 

7) Potok Szlachcianka - dopływ potoku Osina, który uchodzi do Mrowli (jest odbiornikiem ścieków  

z Głogowa Młp.) - JCWP „Mrowla”, 

8) potok Terliczka - dopływ Starego Wisłoka jest odbiornikiem ścieków z m. Łąka - JCWP „Stary Wisłok”, 

9) Mrowla jest odbiornikiem ścieków ze Świlczy i Nowej Wsi - JCWP „Mrowla”, 

10) Rudnia jest odbiornikiem ścieków z Gminy Kamień - JCWP „Rudnia”. 

Zgodnie z danymi GUS w 2014 r. z terenu powiatu rzeszowskiego odprowadzono do wód 

powierzchniowych łącznie 3 844 tys. m
3
 ścieków oczyszczonych. Analiza danych GUS wykazała, że w ostatnich 

latach w powiecie wzrosła ilość oczyszczonych ścieków, co świadczy o postępującej rozbudowie infrastruktury 

kanalizacyjnej. W latach 2009-2014 wybudowano w powiecie ok. 270 km kanalizacji sanitarnej. Na rys. 2.1.2. 

przedstawiono ilości ścieków komunalnych oczyszczanych i odprowadzanych do wód powierzchniowych  

w powiecie rzeszowskim w latach 2009-2014, zaś na rys. 2.1.3. przedstawiono długość sieci kanalizacyjnej  

w powiecie rzeszowskim w latach 2009-2014. 
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Rys. 2.1.2. Ilości ścieków oczyszczanych i odprowadzanych do wód powierzchniowych w powiecie rzeszowskim  

w latach 2009-2014 (źródło: [4]) 
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Rys. 2.1.3. Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie rzeszowskim w latach 2009-2014 (źródło: [4]) 
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Największe zakłady przemysłowe prowadzące działalność eksploatujące oczyszczalnie w powiecie 

zlokalizowane są w gminach Boguchwała, Głogów Młp. i Trzebownisko i są to: 

1) Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA Wysokie Mazowieckie – oddział Trzebownisko (była  

Rzeszowska Spółdzielnia Mleczarska "RESMLECZ" w Trzebownisku), 

2) „SARIA Polska” Sp. z o.o. - Oddział Przewrotne (Gmina Głogów Młp.), 

3)  Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w Boguchwale. 

Odbiornikami ścieków przemysłowych pochodzących z w/w zakładów przemysłowych są odpowiednio 

rzeki Wisłok (JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka”), Łęg (JCWP „Łęg do Turka”) oraz potok 

Mogielnica (JCWP „Mogielnica”). W 2014 r. emisja ścieków przemysłowych z terenu powiatu rzeszowskiego 

wyniosła 390 tys. m
3
 i miała nieistotny udział w emisji tego typu ścieków w województwie. 

2.2.  OCENA STANU WÓD POWIEZRCHNIOWYCH W POWIECIE RZESZOWSKIM W 2014 ROKU 

Ocena stanu wód w 2014 r. została wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482) oraz na podstawie 

wytycznych GIOŚ. 

W przypadku JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów” dodatkowo uwzględnione zostały zapisy 

rozporządzenia 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). 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód na podstawie 

wyników klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych  

i sztucznych) i stanu chemicznego uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.  

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny w przypadku wód 

silnie zmienionych i sztucznych) określa się na podstawie badań elementów biologicznych (fitobentos, 

makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, fitoplankton i ichtiofauna), oraz na podstawie elementów 

wspierających, czyli elementów hydromorfologicznych i elementów fizykochemicznych. 

Stan ekologiczny jednolitej części wód klasyfikuje się nadając jej jedną z pięciu klas jakości: I klasa - 

stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby, V klasa - stan zły.  

W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny potencjał, II klasa - dobry potencjał,  

III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły potencjał ekologiczny.  

Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określany jest na podstawie wyników badań substancji 

priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, prowadzonych w reprezentatywnych punktach 

pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do środowiskowych norm jakości określonych w w/w rozporządzeniu. 

W przypadku, gdy jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym, ocenę 

stanu wód (stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny) wykonuje się dodatkowo w punkcie monitoringu 

obszarów chronionych, uwzględniając jednocześnie ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla 

obszaru chronionego. Ocena ostateczna jednolitej części wód położonej w obszarze chronionym polega na 

porównaniu wyników oceny uzyskanej w punkcie reprezentatywnym oraz oceny wykonanej w punkcie 

(punktach) monitoringu obszarów chronionych. Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód determinowana 

jest zawsze przez gorszy z uzyskanych stanów. 

Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego z elementów 

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

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

wówczas jako zły.  

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

reprezentatywnego w jednolitej części wód, zapewniająca realizację kilku programów monitoringu jednocześnie, 

w tym programów monitoringu obszarów chronionych. W idealnej sytuacji ocena stanu jednolitej części wód 

występującej na obszarze chronionym jest możliwa na podstawie danych uzyskanych w reprezentatywnym 

punkcie pomiarowo-kontrolnym.  

Ocena stanu wód powierzchniowych w 2014 r. obejmuje jednolite części wód monitorowane w latach 

2012-2014 i wybranych przypadkach 2011 (monitoring diagnostyczny). W ocenie stanu wód zastosowano 

procedurę dziedziczenia oceny, która polega na przeniesieniu do aktualnej oceny wyników klasyfikacji 

elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat 

poprzednich (w ocenie za 2014 z lat 2012-2013 i w wybranych przypadkach z 2011 r.) w przypadku, gdy 

jednolita część wód nie została objęta monitoringiem w 2014 r., bądź była nim objęta w węższym zakresie. 

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 2014 r. uwzględnia 

ocenę stanu wód na obszarach chronionych. 
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Ocenę stanu wód za 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał w następujących jednolitych częściach wód 

powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego: 

1) JCWP „Łęg do Turka” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2012 r.), 

2) JCWP „Dynówka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r.), 

3) JCWP „San od Tyrawki do Olszanki” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w latach 2012 i 2014), 

4) JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w latach 

2011 i 2014), 

5) JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych 

w 2012 r.), 

6) JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka” (ocena na podst. badań przeprowadzonych 

w 2014 r.), 

7) JCWP „Mrowla” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2013 r.), 

8) JCWP „Żyłka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r.), 

9) JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w latach 2012 

i 2014),  

Na rys. 2.2.1 przedstawiono lokalizację reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych 

w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, 

monitorowanych w latach 2011-2014. W tab.2.2.1. przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu/potencjału 

ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych 

przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2014. Wykonana 

ocena uwzględnia ocenę stanu wód na obszarach chronionych. W dalszej części opracowania przedstawiono 

stosowne komentarze do oceny stanu w/w jednolitych części wód powierzchniowych. Na rys.2.2.2. 

przedstawiono w formie graficznej wyniki klasyfikacji stanu w/w jednolitych części wód. Prezentowana ocena 

stanu wód jest oceną jednolitych części wód monitorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w latach 2011-2014. 

Rys. 2.2.1. Lokalizacja reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, monitorowanych w latach 2011-2014  

(źródło: [3], [7], [9], [10], [18]) 
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Rys. 2.2.2.  Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód z uwzględnieniem stanu 

wód w obszarach chronionych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu 

rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2014 (źródło: [3], [7], [9], [10], [18]) 



Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2014 roku 

 

 10 

Tab. 2.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu 

rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2011 – 2014 – ocena za 2014 r. (źródło: [18]) 

Lp. 

Nazwa i kod ocenianej 

jednolitej części wód 

(JCWP) 

Nazwa i kod  

reprezentatywnego 

punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
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monitoringu obszarów 
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b
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Klasyfikacja elementów jakości wód 

STAN / 

POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 
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CHEMICZNY  

Ocena spełnienia 

wymagań dla 

obszarów 

chronionych 

(TAK/NIE) 
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 B
IO

L
 

OBSZAR DORZECZA WISŁY 

1 
Łęg do Turka 

PLRW200017219829 

Łęg - Wola Raniżowska 

PL01S1601_3239 
17 T MO   III           III II PPD II UMIARKOWANY  

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

2 
Dynówka 

PLRW200012223534 

Dynówka - Dynów 

PL01S1601_3240 
12 N MO   II           II I II   DOBRY  

TAK 

[MOEU] 
   

3 

San od Tyrawki do 

Olszanki 

PLRW20001522379 

San - Krasice 

PL01S1601_2236 
15 T MO   II III  

  

II      III II II II  UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU, N2000] 
ZŁY ZŁY 

4 

Wisłok od Stobnicy do 

Zb. Rzeszów 

PLRW200015226559 

Wisłok - Zwięczyca 

PL01S1601_1934 
15 T MD   IV IV   IV     IV II II II SŁABY DOBRY 

TAK 

[MOPI]  

NIE 

[N2000, MOEU] 

ZŁY ZŁY 

5 

Strug od Chmielnickiej 

Rzeki do ujścia 

PLRW2000142265699 

Strug - Biała 

PL01S1601_1939 
14 T MO   III           III II PPD   UMIARKOWANY  

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

6 

Wisłok od Zb. Rzeszów 

do Starego Wisłoka 

PLRW200019226739 

Wisłok - Czarna 

PL01S1601_3310 
19 T MO   II           II II II I  DOBRY DOBRY 

TAK 

[MOEU] 
DOBRY DOBRY  

7 
Mrowla 

PLRW20001722669 

Mrowla - Nowa Wieś 

PL01S1601_1938 
17 T MO   III           III II PPD   UMIARKOWANY  

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

8 
Żyłka 

PLRW20001722748 

Żyłka - Wola Zarczycka 

PL01S1601_3241 
17 N MO   I           I I I   BARDZO DOBRY  

TAK 

[MOEU] 
  

9 

Trzebośnica od Krzywego 

do ujscia 

PLRW200019227499 

Trzebośnica - Grzęba 

PL01S1601_1954 
19 T MO   III           III II II PPD UMIARKOWANY  

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

 /1 
Punkty reprezentatywne MD i MO są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MORE, 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) 
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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 

  

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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JCWP „Łęg do Turka” 

JCWP „Łęg do Turka” przepływa w kierunku północnym przez obszar gminy Głogów Młp.,  

a  następnie przez obszar gminy Raniżów w powiecie kolbuszowskim. Ocenę stanu JCWP wykonano na 

podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Łęg – 

Wola Raniżowska” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego), zlokalizowanym poza 

obszarem powiatu rzeszowskiego, we wsi Wola Raniżowska w gminie Raniżów. Badania przeprowadzono 

w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę 

potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę potencjału ekologicznego w obszarze chronionym 

oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych, określonych dla obszaru chronionego. Parametrem biologicznym 

badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano poza II klasą 

potencjału ekologicznego (klasyfikacja poniżej dobrego potencjału ekologicznego), z uwagi na przekroczone 

dopuszczalne średnioroczne wartości wskaźników azot amonowy i azot Kjeldahla. Elementy fizykochemiczne 

w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (węglowodory ropopochodne) 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny 

i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym (w klasyfikacji zadecydował 

parametr biologiczny – fitobentos oraz wskaźniki fizykochemiczne – azot amonowy i azot Kjeldahla). JCWP nie 

spełniła wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych – wskaźniki decydujące w ocenie: fitobentos, azot 

amonowy, azot Kjeldahla). JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny, 

w tym umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym oraz niespełnione wymagania dodatkowe 

określone dla obszaru chronionego. 

 

Rys. 2.2.3.  Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Łęg do Turka” zlokalizowany w m. Wola Raniżowska 

(gmina Raniżów, powiat kolbuszowski) (źródło: [8]) 

 JCWP „Dynówka” 

JCWP „Dynówka” przepływa w kierunku południowo-wschodnim przez obszar gminy Dynów,  płynie 

w tym samym kierunku przez obszar miasta Dynów, w którym zmienia kierunek na północny, a następnie 

północno-wschodni i uchodzi do Sanu w rejonie ulicy Błonie. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań 

przeprowadzonych w 2012 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Dynówka - Dynów” (jest to 

jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego), zlokalizowanym w mieście Dynowie. Badania 

przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła 

ocenę stanu ekologicznego (naturalna część wód), ocenę stanu ekologicznego w obszarze chronionym oraz 

ocenę spełniania wymagań dodatkowych, określonych dla obszaru chronionego. Parametrem biologicznym 

badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie II klasy). Elementy hydromorfologiczne 

sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego, natomiast elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie 

stanu ekologicznego. JCWP osiągnęła dobry stan ekologiczny i jednocześnie dobry stan ekologiczny w obszarze 

chronionym (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny – fitobentos). W odniesieniu do oceny spełniania 

wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, stwierdzono spełnienie wymagań dodatkowych. 
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Rys. 2.2.4. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Dynówka” zlokalizowany w m. Dynów (źródło: [8]) 

JCWP „San od Tyrawki do Olszanki” 

JCWP „San od Tyrawki do Olszanki” przepływa w południowej części powiatu, w kierunku północno-

wschodnim wzdłuż granicy gminy Dynów. Następnie płynie na północ przez obszar miasta Dynów i dalej na 

wschód przez obszar gminy wiejskiej Dynów. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań 

przeprowadzonych w latach 2014 i 2012 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „San – Krasice” 

(jest to jednocześnie punkt monitorowania obszarów chronionych), zlokalizowanym poza obszarem powiatu 

rzeszowskiego, we wsi Krasice (gmina Krasiczyn) w powiecie przemyskim. Badania przeprowadzono w ramach 

monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych Natura 2000 

(„Rzeka San” „Ostoja Przemyska”) i obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału 

ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę potencjału ekologicznego i stanu 

chemicznego w obszarach chronionych oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych, określonych dla obszaru 

chronionego wrażliwego na eutrofizację komunalną (brak wymagań dodatkowych dla obszarów Natura2000).  

 

 

Rys. 2.2.5. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „San od Tyrawki do Olszanki” zlokalizowany 

w m. Krasice (gmina Krasiczyn, powiat przemyski) (źródło: [8]) 

Parametrami biologicznymi badanymi w JCWP były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie II 

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

MMI oceniony na poziomie II klasy). Elementy hydromorfologiczne oraz elementy fizykochemiczne, 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny 

i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarach chronionych (w klasyfikacji zadecydował 

parametr biologiczny – makrofity). Stan chemiczny JCWP, w tym stan chemiczny w obszarach chronionych, 

oceniono jako dobry stan chemiczny. W odniesieniu do oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych 

dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych, stwierdzono, że wymagania dodatkowe nie zostały spełnione (przekroczenie wartości granicznej 

określonej dla klasy II dla wskaźnika MIR – makrofitowy indeks rzeczny). Dla obszarów chronionych Natura 

2000 nie były spełnione wymagania ogólne (stwierdzono umiarkowany potencjał ekologiczny). 
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JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny, w tym umiarkowany 

potencjał ekologiczny w obszarach chronionych oraz niespełnione wymagania dodatkowe określone dla obszaru 

chronionego wrażliwego na eutrofizację komunalną. 

JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” 

JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” przepływa w kierunku północno-wschodnim przez 

południowo-zachodnią cześć powiatu rzeszowskiego, wzdłuż granic gmin Lubenia, Boguchwała i Tyczyn. 

W dalszej części płynie przez obszar Miasta Rzeszowa w dzielnicy Zwięczyca do Zbiornika Rzeszów. Ocenę 

stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2011 i 2014 w reprezentatywnym 

punkcie pomiarowo-kontrolnym „Wisłok – Zwięczyca” (punkt składa się z 2 stanowisk pomiarowych i jest 

jednocześnie punktem monitorowania obszarów chronionych). Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru 

elementów fizykochemicznych i chemicznych zlokalizowane jest poza obszarem powiatu rzeszowskiego, 

w mieście Rzeszowie w dzielnicy Zwięczyca. Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów 

biologicznych zlokalizowane jest w we wsi Zarzecze (gmina Boguchwała). Badania przeprowadzono w ramach 

monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych (obszary 

ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – „Wisłok środkowy z dopływami”, obszary chronione wrażliwe na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, obszary chronione 

przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia). Ocena stanu JCWP objęła ocenę 

potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego na obszarach chronionych oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych, 

określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną. Parametrami biologicznymi 

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

oceniony na poziomie klasy IV) oraz makrobezkregowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na poziomie 

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

fizykochemiczne, w tym specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie 

potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła słaby potencjał ekologiczny (w klasyfikacji zadecydowały parametry 

biologiczne) i dobry stan chemiczny (zaktualizowana w 2014 r. ocena w zakresie WWA). W odniesieniu do 

oceny spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych, JCWP osiągnęła analogicznie słaby 

potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny. W związku ze słabym potencjałem ekologicznym w obszarach 

chronionych, nie były spełnione podstawowe wymagania dla obszarów Natura 2000 (wymagany co najmniej 

dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny). W JCWP stwierdzono spełnienie wymagań dodatkowych 

określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia. JCWP nie spełniła wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (wskaźnik decydujący – 

fitobentos). JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na słaby potencjał ekologiczny, słaby potencjał 

ekologiczny w obszarach chronionych oraz niespełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów 

chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną. 

 

Rys.2.2.6. Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów biologicznych w JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika 

Rzeszów” zlokalizowane w miejscowości Zarzecze (gmina Boguchwała, powiat rzeszowski) (źródło: [8]) 

JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia” 

JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia” przepływa w  kierunku północno-zachodnim przez 

obszar gminy i miasta Tyczyn, a następnie uchodzi do Zbiornika Rzeszów na terenie miasta Rzeszowa. Ocenę 

stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. w reprezentatywnym punkcie 

pomiarowo-kontrolnym „Strug - Biała” (punkt składa się z 2 stanowisk pomiarowych i jest jednocześnie 
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punktem monitorowania obszaru chronionego). Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów 

fizykochemicznych zlokalizowane jest na obszarze miasta Rzeszowa (Biała), natomiast stanowisko pomiarowe 

na potrzeby poboru elementów biologicznych zlokalizowane jest w m. Tyczyn. Badania przeprowadzono  

w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę 

potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę potencjału ekologicznego w obszarze chronionym 

oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych, określonych dla obszaru chronionego. Parametrem biologicznym 

badanym w JCWP był fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano poza II klasą 

potencjału ekologicznego (klasyfikacja poniżej dobrego potencjału ekologicznego), z uwagi na przekroczoną 

dopuszczalną średnioroczną wartość wskaźnika zasadowość ogólna. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał 

ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym (w klasyfikacji 

zadecydował parametr biologiczny – fitobentos oraz wskaźnik fizykochemiczny – zasadowość ogólna).  

W odniesieniu do oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych wrażliwych 

na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, w JCWP nie były 

spełnione wymagania dodatkowe (wskaźnik decydujący: fitobentos). JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi 

na umiarkowany potencjał ekologiczny, umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym oraz 

niespełnione wymagania dodatkowe określone dla obszaru chronionego. 

 

Rys.2.2.7. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia” zlokalizowany 

w mieście Rzeszowie w dzielnicy Biała (M. Rzeszów) (źródło: [8]) 

JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka” 

JCWP „Wisłok od Zbiornika Rzeszów do Starego Wisłoka” przepływa w kierunku północno-wschodnim, 

a następnie wschodnim, przez obszar gminy Trzebownisko. W dalszej części płynie przez obszar gminy Czarna 

w powiecie łańcuckim. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2014 r. 

w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Wisłok – Czarna” (jest to jednocześnie punkt 

monitorowania obszaru chronionego), zlokalizowanym poza obszarem powiatu rzeszowskiego, we wsi Czarna 

(gmina Czarna) w powiecie łańcuckim. Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz 

monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizacje wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

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

ocenę stanu chemicznego (aktualizacja za 2014 r.) w zakresie wybranych wskaźników (nikiel, trichlorometan, 

tetrachloroetylen), ocenę potencjału ekologicznego i analogiczną ocenę stanu chemicznego w obszarze 

chronionym oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych, określonych dla obszaru chronionego. Parametrem 

biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie II klasy). Elementy 

hydromorfologiczne oraz elementy fizykochemiczne z grup 3.1.-3.5., sklasyfikowano w II klasie potencjału 

ekologicznego. Wśród zanieczyszczeń specyficznych (grupa 3.6.) badano nikiel, który sklasyfikowano w I klasie 

potencjału ekologicznego. Badane w ramach monitoringu stanu chemicznego w/w elementy chemiczne 

odpowiadały wymaganiom określonym dla dobrego stanu chemicznego. JCWP osiągnęła dobry potencjał 

ekologiczny oraz dobry stan chemiczny i jednocześnie dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny 

w obszarze chronionym. 

W odniesieniu do oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego 

wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, stwierdzono 

spełnienie wymagań dodatkowych. Jednolita cześć wód osiągnęła dobry stan. 
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Rys.2.2.8. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka ” 

zlokalizowany w m. Czarna (gmina Łańcut, powiat łańcucki) (źródło: [8]) 

JCWP „Mrowla” 

JCWP „Mrowla” przepływa w  kierunku wschodnim przez zachodnią i środkową część powiatu (obszary 

gmin Świlcza, Głogów Młp. i Trzebownisko), a następnie uchodzi do Wisłoka w rejonie miejscowości 

Terliczka. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r. w reprezentatywnym 

punkcie pomiarowo-kontrolnym „Mrowla – Nowa Wieś” (punkt składa się z 2 stanowisk pomiarowych i jest to 

jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego). Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru 

elementów fizykochemicznych zlokalizowane jest w miejscowości Nowa Wieś (gmina Trzebownisko), 

natomiast stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów biologicznych zlokalizowane jest 

w m. Zaczernie (gmina Trzebownisko). Badania JCWP przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego 

oraz monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych.  

 

Rys.2.2.9.  Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów biologicznych w JCWP „Mrowla” zlokalizowane 

w m. Zaczernie (gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski) (źródło: [8]) 

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

potencjału ekologicznego w obszarze chronionym oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla 

obszaru chronionego. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na 

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

Elementy fizykochemiczne, sklasyfikowano poza II klasą potencjału ekologicznego (klasyfikacja poniżej 

dobrego potencjału ekologicznego), z uwagi na przekroczone dopuszczalne średnioroczne wartości wskaźników: 

azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie 

umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym (w klasyfikacji zadecydowały następujące 

wskaźniki: fitobentos, azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany).  

W odniesieniu do oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych 

wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, w JCWP nie 

były spełnione wymagania dodatkowe (wskaźniki decydujące: fitobentos, azot amonowy, azot Kjeldahla, 

fosforany).  JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny, umiarkowany 
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potencjał ekologiczny w obszarze chronionym oraz niespełnione wymagania dodatkowe określone dla obszaru 

chronionego. 

JCWP „Żyłka” 

JCWP „Żyłka” przepływa w kierunku południowo-wschodnim przez obszar gminy Kamień, a następnie 

przez obszar gminy Nowa Sarzyna w powiecie leżajskim. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań 

przeprowadzonych w 2013 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Żyłka – Wola Zarczycka” 

(jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego), zlokalizowanym we wsi Wola Zarzycka 

w gminie Nowa Sarzyna. Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu 

obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego (naturalna część wód), ocenę stanu 

ekologicznego w obszarze chronionym oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru 

chronionego. Parametrem biologicznym badanym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie I 

klasy). Elementy hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. 

JCWP osiągnęła bardzo dobry stan ekologiczny i jednocześnie bardzo dobry stan ekologiczny w obszarze 

chronionym. W odniesieniu do oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych 

wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, stwierdzono 

spełnienie wymagań dodatkowych. 

 

 

Rys.2.2.10. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Żyłka” zlokalizowany w m. Wola Zarczycka  (gmina 

Nowa Sarzyna, powiat leżajski) (źródło: [8]) 

JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” 

JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” przepływa w kierunku północno-wschodnim przez obszar 

gminy Sokołów Młp., a następnie w tym samym kierunku płynie przez obszar gminy Nowa Sarzyna w powiecie 

leżajskim i uchodzi do Sanu w rejonie miejscowości Sarzyna. W granicach administracyjnych powiatu 

rzeszowskiego znajduje się ok. 3 km odcinek w/w części wód. Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie 

badań przeprowadzonych w latach 2012 i 2014 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym 

„Trzebośnica - Grzęba” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego), zlokalizowanym poza 

obszarem powiatu rzeszowskiego, w m. Grzęba w gminie Nowa Sarzyna. Badania przeprowadzono w ramach 

monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału 

ekologicznego (silnie zmieniona część wód) ocenę potencjału ekologicznego w obszarze chronionym oraz ocenę 

spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. Parametrem biologicznym badanym  

w JCWP był fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie III klasy). Elementy hydromorfologiczne 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne z grup 3.1.-3.5 sklasyfikowano 

w II klasie potencjału ekologicznego. Wśród zanieczyszczeń specyficznych (grupa 3.6.) monitorowano fenole 

lotne. W ocenie za 2014 r. w przypadku wskaźnika fenole lotne, stwierdzono przekroczenie wartości granicznej 

określonej dla dobrego potencjału ekologicznego (ocena poniżej potencjału dobrego). JCWP osiągnęła 

umiarkowany potencjał ekologiczny (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny – fitobentos oraz 

średnioroczna wartość wskaźnika fenole lotne) i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze 

chronionym. 

W odniesieniu do oceny spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszarów chronionych 

wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, w JCWP nie 
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były spełnione wymagania dodatkowe (wskaźnik decydujący: fitobentos). JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z 

uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny, umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym oraz 

niespełnione wymagania dodatkowe określone dla obszaru chronionego. 

 

Rys.2.2.11. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” zlokalizowany 

w m. Grzęba (gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski) (źródło: [8]) 

2.3. OCENA STANU WÓD PODZIEMNYCH W POWIECIE RZESZOWSKIM W 2014 ROKU 

Badania w zakresie stanu wód podziemnych prowadzone są w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska. Wykonawcą badań, na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, jest Państwowy 

Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy. Badania i ocenę stanu wód podziemnych wykonuje się 

dla tzw. jednolitych części wód podziemnych (JCWPd). 

Powiat rzeszowski położony jest zasadniczo na obszarze dwóch jednolitych części wód podziemnych: 

Nr 127 i Nr 158. Niewielki obszar w północno-zachodniej części powiatu leży w jednolitej części wód 

podziemnych Nr 126. Niewielki obszar w środkowo-zachodniej części powiatu leży w jednolitej części wód 

podziemnych Nr 157. 

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych wydzielonych w obszarze województwa 

podkarpackiego, wykonana na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego z 2012 r. 

oraz danych Państwowej Służby Hydrogeologicznej w zakresie stanu ilościowego, wykazała słaby stan wód 

w jednolitej części wód podziemnych Nr 126. Stan pozostałych jednolitych części wód oceniono jako dobry.  

W związku ze stwierdzeniem słabego stanu wód jednolitej części wód Nr 126, od 2013 r. prowadzony 

jest monitoring operacyjny jej stanu chemicznego w 9 punktach pomiarowych: Mielec, Nowa Dęba, 

Kolbuszowa, Cmolas, Przyszów, Stany, Jeziórko, Grębów i Turza. 

W 2014 r. badania stanu chemicznego wód JCWPd Nr 126 na obszarze powiatu rzeszowskiego, 

przeprowadzono dwukrotnie (wiosna, jesień) w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Turza 

(gmina Sokołów Młp.) - (otwór nr 1219, kod: PL01G126_006, charakter punktu: zwierciadło swobodne, 

współrzędne punktu: N50°15’53,4”, E22°07’8,3”). 

Wody JCWPd Nr 126 w punkcie pomiarowym „Turza” zostały sklasyfikowane na poziomie III klasy 

jakości - wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych są podwyższone 

w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego wpływu działalności 

człowieka. Wskaźnikami decydującym o klasyfikacji elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych na 

poziomie klasy III były azotyny. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych na poziomie klasy III oznacza 

dobry stan chemiczny wód JCWPd Nr 126 w punkcie pomiarowym „Turza”. W odniesieniu do roku 2013, 

klasyfikacja jakości wód podziemnych w JCWPd Nr 126 w 2014 r. nie uległa istotnym zmianom. 

Podstawą oceny stanu chemicznego wód podziemnych było rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, 

poz. 896). 

Na rys. 2.3.1. przedstawiono wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych 

Nr 126 w punkcie pomiarowym zlokalizowanym w miejscowości Turza w 2014 r. 
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Rys. 2.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych Nr 126 w 2014 r. w punkcie 

pomiarowym 1219 Turza (źródło: [3], [7], [9], [10], [18]) 

3.  EMISJA DO POWIETRZA I OCENA JAKOŚCI POWIETRZA 

EMISJA DO POWIETRZA W POWIECIE RZESZOWSKIM W 2014 ROKU 

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu 

w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka oraz pozostałe elementy środowiska 

(wodę, glebę, przyrodę żywą). Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę zaliczyć należy: 

dwutlenek siarki, dwutlenek azotu i tlenki azotu, tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe (szczególnie o średnicy 

cząstek poniżej 10 mikrometrów) i składniki pyłu takie jak: metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, w tym mutagenny benzo(a)piren. 

Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić można na naturalne (m. in. wybuchy wulkanów, pożary 

lasów, burze piaskowe, erozja skał i gleb) oraz związane z działalnością człowieka, do których zaliczyć należy 

przede wszystkim: procesy energetycznego spalania paliw i przemysłowe procesy technologiczne, 

odprowadzające substancje do powietrza w sposób zorganizowany (tzw. emisja punktowa), ogrzewanie 

mieszkań w sektorze komunalno-bytowym (tzw. emisja powierzchniowa), transport (tzw. emisja liniowa). 

Emisja punktowa to emisja pochodząca z emitorów dużych zakładów energetycznego spalania paliw 

i zakładów przemysłowych wymagających znacznych ilości energii do procesów technologicznych. Według 

danych Głównego Urzędu Statystycznego emisja zanieczyszczeń do powietrza w 2014 r. z zakładów szczególnie 

uciążliwych, zlokalizowanych na terenie powiatu rzeszowskiego, wyniosła 332 Mg zanieczyszczeń gazowych 

(bez emisji CO2) i 109 Mg zanieczyszczeń pyłowych. Emisja pyłów stanowiła 7,7 %, a gazów 2,3 % emisji 

w skali województwa. W porównaniu do roku poprzedniego emisja zanieczyszczeń pyłowych wzrosła o 32 Mg, 

zaś emisja zanieczyszczeń gazowych zmalała o 41 Mg.  

W 2014 r. w województwie podkarpackim najwięcej zanieczyszczeń gazowych wprowadzonych zostało 

do powietrza na terenie powiatów stalowowolskiego, mieleckiego i miasta Rzeszowa, zaś zanieczyszczeń 

pyłowych w powiecie mieleckim, mieście Rzeszowie i powiecie jasielskim. 
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W tab.3.1. zestawiono emisję zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych w powiatach 

województwa podkarpackiego w 2014 r. 

Tab.3.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach 

województwa podkarpackiego w 2014 r. (źródło: [4]) 

Powiat 
zanieczyszczenia gazowe (bez CO2) zanieczyszczenia pyłowe 

Mg/rok udział % Mg/rok udział % 

bieszczadzki 90 0,6 8 0,6 

brzozowski 15 0,1 3 0,2 

dębicki 525 3,6 62 4,4 

jarosławski 937 6,4 69 4,8 

jasielski 874 6,0 159 11,2 

kolbuszowski 226 1,5 1 - 

krośnieński 212 1,4 30 2,1 

leski 2 - - - 

leżajski 444 3,0 27 1,9 

lubaczowski 66 0,5 2 0,1 

łańcucki 160 1,1 38 2,7 

mielecki 1 820 12,5 231 16,3 

przemyski 29 0,2 - - 

przeworski 36 0,2 7 0,5 

ropczycko-sędziszowski 520 3,6 102 7,2 

rzeszowski 332 2,3 109 7,7 

sanocki 452 3,1 62 4,4 

stalowowolski 4 779 32,7 102 7,2 

strzyżowski 9 - 4 0,3 

tarnobrzeski 82 0,6 14 1,0 

Krosno 537 3,7 67 4,7 

Przemyśl 476 3,3 83 5,8 

Rzeszów 1 689 11,6 221 15,6 

Tarnobrzeg 286 2,0 19 1,3 

województwo podkarpackie 14 598 100 1420 100 

 

Emisja powierzchniowa to emisja pochodząca z niskich emitorów odprowadzających produkty spalania 

z domowych palenisk i lokalnych kotłowni szczególnie negatywnie wpływająca na jakość powietrza w sezonie 

grzewczym. Parametry emisji zanieczyszczeń pogarsza dodatkowo stosowanie w sektorze komunalno-bytowym 

niskosprawnych i przestarzałych urządzeń i instalacji grzewczych, ich zły stan techniczny, nieprawidłowa 

eksploatacja i zły stan techniczny przewodów kominowych. Dodatkowo w domowych kotłach i piecach spalane 

są złej jakości paliwa (węgiel o niskich parametrach grzewczych), a także odpady z gospodarstw domowych 

(w tym szczególnie szkodliwe gumy i plastiki) powodujące emisję do atmosfery niebezpiecznych substancji. 

Cechą charakterystyczną emisji powierzchniowej jest to, że emisja substancji następuje z emitorów (kominów) 

o małej wysokości, co powoduje, że przy zwartej zabudowie mieszkaniowej, zanieczyszczenia gromadzą się 

wokół miejsca ich powstawania, stając się poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych 

społeczności. 

Emisja liniowa to emisja ze źródeł ruchomych związanych z transportem i paliwami. Najważniejszym 

źródłem emisji liniowej w województwie podkarpackim jest transport samochodowy. Substancje emitowane 

z silników pojazdów oddziaływają negatywnie na jakość powietrza zwłaszcza w najbliższym otoczeniu dróg. Na 

wzrost stężeń zanieczyszczeń z transportu wpływa także zły stan techniczny pojazdów, ich nieprawidłowa 

eksploatacja, a także rodzaj stosowanego paliwa (gaz ziemny, benzyna, olej napędowy). Również liczba 

pojazdów z roku na rok sukcesywnie rośnie zwiększając ruch samochodowy na drogach, zwłaszcza w dużych 

miastach regionu.  

Kolejnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest rolnictwo (erozja eoliczna, pylenie z pól 

uprawnych, kompostowanie, emisje produktów rozkładu materii organicznej i hodowle zwierząt).  Dodatkowo 

rolnictwo emituje zanieczyszczenia powstające podczas użytkowania pojazdów i maszyn rolniczych. Do 

atmosfery przedostają się również rozpylane pestycydy i cząstki nawozów sztucznych. Emisja z rolnictwa 

w regionie jest źródłem emisji pyłów do powietrza, które powstają głównie wskutek prac polowych, tj. orania 

i plonów. Dodatkowym źródłem emisji pyłów są: nawożenie, wypalanie pól, transport plonów, a także hodowla 

zwierząt, w tym karmienie zwierząt zbożami.  
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OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W POWIECIE RZESZOWSKIM W 2014 ROKU 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi pomiary jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie województwa podkarpackiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na 

stacjach pomiarowych wchodzących w skład wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza. Stanowiska pomiarowe 

zlokalizowane są w większych miastach województwa podkarpackiego: Rzeszów, Krosno, Jasło, Jarosław, 

Mielec, Nisko, Tarnobrzeg, Przemyśl i Sanok.  

Na stacjach prowadzone są pomiary dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla, benzenu, ozonu, 

pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, metali ciężkich w pyle PM10 (ołów, kadm, nikiel, arsen) oraz benzo(a)pirenu 

w pyle PM10. Wyniki monitoringu powietrza atmosferycznego w Polsce interpretowane są w oparciu 

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031), które określa wartości dopuszczalne/docelowe stężeń wybranych 

substancji w powietrzu. 

Na terenie powiatu rzeszowskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza atmosferycznego. 

Stan powietrza na terenie powiatu określono na podstawie wyników pracy pt. „Modelowanie jakości powietrza 

w województwie podkarpackim dla 2014 roku na potrzeby oceny jakości powietrza” wykonanej przez Biuro 

Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKONOMETRIA” Sp. z o. o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie oraz 

pracy pt. „Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla 

roku 2014” wykonanej na zlecenie GIOŚ. 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu rzeszowskiego 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 powiatu 

rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku siarki 

w przedziale 1,0-10,0 μg/m
3
, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale 5,0-110,0 μg/m

3
 tj. 1-31% wartości 

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

w przedziale 3,0-36,0 μg/m
3
 tj. 2-29% wartości dopuszczalnej.  

Na rys. 3.1.-3.2. przedstawiono rozkład stężeń 1-godzinnych i średniorocznych dwutlenku siarki na 

terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na 

terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania (źródło: [1], [18]) 

Rys. 3.2. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki 

na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania (źródło: [1], [18]) 

Również stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem azotu utrzymywał się na niskim poziomie. 

Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego dwutlenku 

azotu, jak i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego. Na terenie powiatu rzeszowskiego wyniki modelowania 

wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale 2,0-16,0 μg/m
3
 tj. 5-40%, zaś 

stężenia 1-godzinnego w przedziale 10,0-65,0 μg/m
3
 tj. 5-33% wartości dopuszczalnej.  
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Na rys. 3.3.-3.4. przedstawiono rozkład stężeń 1-godzinnych i średniorocznych dwutlenku azotu na 

terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.3. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na 

terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania (źródło: [1], [18]) 

Rys. 3.4. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na 

terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania (źródło: [1], [18]) 

Na terenie powiatu rzeszowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia 

średniorocznego benzenu w przedziale 0,02-0,5 μg/m
3
 tj. 0,4-10% wartości dopuszczalnej.  

Na rys. 3.5 przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu rzeszowskiego 

w 2014 r. na podstawie modelowania. 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.5. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania  

(źródło: [1], [18]) 

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

utrzymywał się w regionie na niskim poziomie. Wyniki modelowania rozkładu stężeń średniorocznych metali 
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ciężkich na terenie powiatu rzeszowskiego 2014 r. wykazały występowanie wartości w przedziale: arsen:  

0,1-1,0 ng/m
3
 tj. 2-17% poziomu docelowego (rys. 3.6.), kadm: 0,05-0,6 ng/m

3 
tj. 1-12% poziomu docelowego 

(rys. 3.7.), nikiel: 0,3-3,0 ng/m
3 

tj. 2-15% poziomu docelowego (rys. 3.8.), ołów: 0,0007-0,009 μg/m
3
 tj. 0,1-2% 

poziomu dopuszczalnego (rys. 3.9.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.6. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na 

terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania (źródło: [1], [18]) 

Rys. 3.7. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na 

terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania (źródło: [1], [18]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.8. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na 

terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania (źródło: [1], [18]) 

Rys. 3.9. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na 

terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania (źródło: [1], [18]) 

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM10 na terenie powiatu rzeszowskiego wykazały występowanie stężenia średniorocznego pyłu 

PM10 w przedziale 5,0-30,0 μg/m
3
 tj. 13-75% wartości dopuszczalnej. Natomiast w zakresie stężeń dobowych 

pyłu PM10 na podstawie wyników modelowania określono liczbę dni z przekroczeniami dobowego poziomu 



Stan środowiska w powiecie rzeszowskim w 2014 roku 

 

24 

 

dopuszczalnego tj. powyżej 50 μg/m
3
. Na terenie powiatu rzeszowskiego liczba dni z przekroczeniem wyniosła 

maksymalnie 35 dni (przy dopuszczalnej liczbie dni z przekroczeniem nie większej niż 35 w ciągu roku).  

Na rys. 3.10. i rys. 3.11. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych i liczbę dni z przekroczeniem 

dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. na podstawie 

modelowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.10. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na 

terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania (źródło: [1], [18]) 

Rys. 3.11. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego 

poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu 

rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania  

(źródło: [1], [18]) 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały występowanie 

stężenia średniorocznego pyłu PM2,5 w przedziale 5,0-25,0 μg/m
3
 tj. 20-100% wartości dopuszczalnej.  

Na rys. 3.12. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie 

powiatu rzeszowskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 

 

 

 

 

 

Rys. 3.12. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania (źródło: [1], [18]) 
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wykazały występowanie na terenie 

powiatu rzeszowskiego obszarów przekroczeń obowiązującego dla benzo(a)pirenu poziomu docelowego. 

Stężenia średniorocznego bezno(a)pirenu w pyle PM10 zawierały się w przedziale 0,6-3,5 ng/m
3
 tj. 60-350% 

wartości kryterialnej. Obszary przekroczeń wystąpiły na terenie gmin: Trzebownisko, Głogów Małopolski, 

Świlcza, Krasne, Boguchwała i Tyczyn.  

Na rys. 3.13. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10, zaś na 

rys. 3.14. wyznaczone obszary przekroczeń w zakresie bezno(a)pirenu na terenie powiatu rzeszowskiego 

w 2014 r. na podstawie modelowania  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.13. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu 

w pyle PM10 na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - 

wyniki modelowania (źródło: [1], [18]) 

Rys. 3.14. Obszary przekroczeń poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. 

- wyniki modelowania (źródło: [1], [18]) 

 

Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego wykazały, że na terenie powiatu rzeszowskiego 

liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej nie przekroczyła 25 dni tj. dopuszczalnej ilości dni ze stężeniem 

8-godzinnym kroczącym wyższym od 120 μg/m
3
. Wyniki modelowania wykazały występowanie na terenie 

powiatu od 0 do 9 dni z przekroczeniem wartości docelowej ozonu. 

4.  GOSPODARKA ODPADAMI 

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 

wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych 

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

w gospodarstwach domowych. 
Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały 

poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich właściwości. Podmiot 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:  

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych 

do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, 

o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;  

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Według danych GUS na terenie powiatu rzeszowskiego zebrano łącznie 22 229,87Mg odpadów 

komunalnych zmieszanych, które objęły odpady z handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz usług 

komunalnych i  gospodarstw domowych. W tabeli 4.1. przedstawiono ilość ww. odpadów z  wyszczególnieniem 

rodzaju gmin, w których zostały wytworzone. 
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Tab.4.1. Zmieszane odpady komunalne zebrane w powiecie rzeszowskim w 2014 r. (źródło: [4]) 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Odpady ogółem ( bez 

wyselekcjonowanych) 

Odpady zebrane z: 

handlu, małego 

biznesu, biur i 

instytucji 

usług 

komunalnych 

gospodarstw domowych 

ogółem w kg na 

1mieszkańca 

[Mg] 

gminy miejskie -
razem 

670,59 89,23 23,43 557,93 90,3 

gminy wiejskie - 

razem 

11 587,19 2 554,88 122,83 8 909,48 109,0 

gminy miejsko-
wiejskie - razem 

9 972,09 1 907,83 187,79 7 876,47 100,7 

Powiat łącznie: 22 229,87 4 551,94 334,05 17 343,88 104,4 

 

Dane dotyczące odpadów komunalnych z gospodarstw domowych w powiecie zebrane zostały na 

podstawie sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanych przez 

wójtów i burmistrzów do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Z zebranych danych wynika, że w 2014 r. w powiecie rzeszowskim zebrano łącznie 18 102,2 Mg 

odpadów komunalnych zmieszanych z gospodarstw domowych, co stanowiło 5,1 % ogólnej ilości zebranych 

tego typu odpadów w województwie. Odpady komunalne zmieszane w znikomej ilości (ok. 5% ogółu zebranych 

tj 894,6Mg) były unieszkodliwiane bezpośrednio poprzez składowanie a pozostała ilość została przekazana do 

regionalnych instalacji przetwarzania odpadów. 

Na terenie powiatu rzeszowskiego zebrano selektywnie i wysegregowano łącznie 4 899,3 Mg odpadów. 

Największą ilość stanowiły opakowania ze szkła: 2 056,0Mg i odpady z tworzyw sztucznych 1 114,8 Mg oraz 

selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji - 476,9 Mg. W zebranych selektywnie odpadach 403,0 Mg 

stanowiły odpady wielkogabarytowe, 314,0 Mg zużyte opony, 167,6 Mg metale. Pozostałe odpady to: odpady  

z  budowy i remontów - 127,8 Mg, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 125,5 Mg, papier i tektura - 

113,7 Mg. 

Strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie rzeszowskim w 2014 r. 

przedstawiono na rys. 4.1. 
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Rys. 4.1. Struktura wybranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie, powiat rzeszowski  2014 r. (źródło: [6[) 

W regionie zlokalizowane są dwa składowiska odpadów komunalnych o łącznej powierzchni 2,7 ha: 

w Sokołowie Młp. (1,5 ha) i Dynowie (1,2 ha). Funkcjonuje również jedyna sortownia odpadów komunalnych 

w Błażowej. 

Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi opierają się na danych Głównego Urzędu 

Statystycznego. Województwo podkarpackie należy do regionów o jednym z najniższych wskaźników ilości 

wytwarzania odpadów przemysłowych. W 2014 r. w województwie 113 zakładów przemysłowych wytworzyło 

ogółem 1 099,1 tys. Mg odpadów przemysłowych (15 miejsce w kraju).  

Na terenie powiatu rzeszowskiego wytworzono ogółem 59,3 tys. Mg odpadów przemysłowych, co 

stanowiło 5,4 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2014 r. na terenie całego 
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województwa. Dane obejmują jedynie największych wytwórców odpadów przemysłowych (powyżej 1,0 tys. Mg 

odpadów w ciągu roku). 

Większość wytworzonych odpadów przemysłowych w powiecie rzeszowskim przekazano innym 

odbiorcom (57,4 tys. Mg), poddano odzyskowi 1,3 tys. Mg. Pozostałą ilość (1,4 tys. Mg) magazynowano 

czasowo. 

5.  WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

W 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu rzeszowskiego badania poziomów pól 

elektromagnetycznych przeprowadził na obszarze gminy Trzebownisko w miejscowości Trzebownisko (punkt 

pomiarowy zlokalizowany przed budynkiem Urzędu Gminy w Trzebownisku, Trzebownisko 976). 

Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Ocenę poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia 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).  

Zgodnie z rozporządzeniem (2003) w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna składowej 

elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz 

wynosi 7 [V/m]. 

Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych na obszarze gminy Trzebownisko w 2014 r. nie wykazała 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Pomierzona wartość 

składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep (wartość charakteryzująca oddziaływanie pól 

elektromagnetycznych) była niższa od wartości progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]). Szczegółowe 

wyniki pomiarów wraz z oceną poziomów PEM na obszarze gminy Trzebownisko  przedstawiono w tab. 5.1. 

Tab. 5.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze gminy Trzebownisko w 2014 r. 

(źródło: [16], [18]) 

Lp. 

Współrzędne 

punktu 

pomiarowego 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Poziom pola 

elektromagnetycznego 

(wartość składowej 

elektrycznej pola Ep 

[V/m] 

Średni poziom pola 

elektromagnetycznego 

(średnia wartość 

składowej elektrycznej 

pola Ep [V/m] 

Dopuszczalna 

wartość 

składowej 

elektrycznej 

pola Ep [V/m] 

Rok badań 2014 

7,0 
1 

N 50,079083 

E 22,040056 

Trzebownisko, przed 
budynkiem Urzędu gminy 

Trzebownisko, 36-001 

Trzebownisko 976 

0,2* 0,2* 

Ocena poziomów PEM: nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów PEM. 
* Wyniki o wartościach będących poniżej progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]). Zgodnie z wytycznymi GIOŚ jako wynik przyjęto połowę 

wartości progu czułości sondy pomiarowej, to jest 0,2 [V/m]. 

 

7. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 
 

W ewidencji WIOŚ w Rzeszowie znajduje się 269 zakładów z terenu powiatu rzeszowskiego, co stanowi 

prawie 6,3 % ogólnej liczby podmiotów ujętych w ewidencji zakładów z całego województwa podkarpackiego. 

Zgodnie z obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska Systemem Kontroli, zakłady dzielą się na pięć 

kategorii wg kryterium ryzyka związanego ze środowiskiem: 

1) kategoria I (ryzyko najwyższe, kontrola minimum raz w roku),  

2) kategoria II (ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej),  

3) kategoria III (ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej),  

4) kategoria IV (ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej),  

5) kategoria V (pozostałe, co do zasady nie objęte planowaniem). 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  oceny naruszeń stwierdzonych 

podczas wszystkich kontroli dokonuje się według czterostopniowej skali: 

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

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

przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania pomiarów), 

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

ze środowiska, 
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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.  

W 2014 r. inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wykonali 69 planowych kontroli typowych z wyjazdem 

w teren oraz 2 pozaplanowe, w tym interwencyjne. Podczas 36 terenowych kontroli stwierdzono naruszenia wymagań 

ochrony środowiska. 

Inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie w 2014 r. wykonali również 62 kontrole polegające na analizie 

dokumentacji dostarczanej obligatoryjnie do Inspektoratu, zawierającej wyniki pomiarów emisji substancji 

i energii do środowiska. 

W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli nieprawidłowościami podejmowane były działania 

dyscyplinujące kontrolowane podmioty do przestrzegania wymagań ochrony środowiska. Stwierdzone w trakcie 

kontroli nieprawidłowości były podstawą do podjęcia przez WIOŚ w Rzeszowie następujących działań: 

1) skierowano 33 zarządzenia pokontrolne do kierowników skontrolowanych jednostek, 

2) skierowano 16 wystąpień do innych organów administracji publicznej, 

3) wymierzono 1 mandat karny, 

4) zastosowano 7 pouczeń w trybie art. 41 ustawy Kodeks wykroczeń, 

5) wydano 23 decyzje administracyjne wymierzające kary pieniężne, 

łącznie na podstawie ustaleń 67 kontroli z wyjazdem w teren podjęto 68 działań pokontrolnych. 

 

Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonują 4 stacje demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Wszystkie stacje zostały skontrolowane zarówno w 2013 jak i w 2014 r. W trakcie kontroli stwierdzono 

naruszenia przepisów ochrony środowiska, polegające na: 

1) nierzetelnym sporządzeniu sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji za 2012 r., 

2) nieosiągnięciu wymaganego poziomu odzysku odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, 

3) niewyposażeniu miejsca magazynowania zużytych opon w urządzenie gaśnicze, 

4) przekroczeniu ilości wytwarzanych odpadów, względem warunków określonych w posiadanym 

pozwoleniu, 

5) wytwarzaniu odpadu nie ujętego w posiadanych dokumentach regulujących stan formalno-prawny w tym 

zakresie. 

Wobec stwierdzonych naruszeń do kontrolowanych podmiotów wystosowano zarządzenia pokontrolne.  

 

Na obszarze powiatu rzeszowskiego funkcjonuje 1 zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego zlokalizowany na terenie Parku Naukowo-Technicznego w Rogoźnicy. W zakładzie 

przetwarzania zastosowano nową technologię przetwarzania odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Spółka posiada decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu i odzysku 

odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i innych odpadów. Podczas przeprowadzonej 

w 2014 r. kontroli ustalono, że instalacja do destrukcji odpadów metodą plazmową jest w fazie rozruchu 

technologicznego.  

 

Gmina Głogów Małopolski realizuje przedsięwzięcie „Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków 

w Zabajce”. Oczyszczalnię eksploatuje „EKOGŁOG” Sp. z o.o. w Głogowie Małopolskim. Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie wymierzył Gminie Głogów Małopolski administracyjne kary 

pieniężne za przekroczenia warunków dotyczących składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni ścieków  

w Zabajce za lata 2010 i 2011, które zostały odroczone do dnia 21.06.2016 r. w związku z realizacją  

w/w inwestycji. 

 

W latach 2013-2014 WIOŚ w Rzeszowie prowadził kontrole w ramach wojewódzkiego cyklu  

kontrolnego dotyczącego sprawdzenia spełniania wymagań ochrony środowiska przez podmioty prowadzące 

zakłady zlokalizowane na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec i Tarnobrzeskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Na terenie powiatu rzeszowskiego funkcjonują 

dwie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec, tj: 

1) podstrefa Głogów Młp. (Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS - Strefa S-2 

w m. Rogoźnica, gmina Głogów Młp), 

2) Podstrefa Trzebownisko (Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny AEROPOLIS - Strefa S-1 

w m. Tajęcina, gmina Trzebownisko). 

W ramach ww. cyklu kontrolnego, na terenie podstrefy Głogów Młp. kontrole przeprowadzono 

w 8 zakładach prowadzących m.in. działalność produkcyjną, poligraficzną oraz związaną z przetwarzaniem 
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odpadów, w tym baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektronicznego oraz odzyskiem metali z odpadów. 

Na terenie podstrefy Trzebownisko kontrole przeprowadzono w 3 zakładach przemysłu lotniczego.  

 

W okresie od 16 lipca do końca października 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie realizował zadania kontrolne, 

w ramach ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, dotyczącego przestrzegania przepisów znowelizowanej ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) 

- kontynuacja cyklu z 2013 r. Celem cyklu kontrolnego była ocena organizacji systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w gminach oraz wypełniania przez gminy obowiązków wynikających ze 

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W ramach cyklu, kontrolami objęto, 

podobnie jak w roku 2013, 10 % gmin z terenu województwa (9 gmin wiejskich, 4 gminy miejsko-wiejskie i 3 

gminy miejskie). Oceny przestrzegania przez kontrolowane podmioty przepisów ustawy dokonano za okres od 

dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. 

Z terenu powiatu rzeszowskiego cyklem kontrolnym zostały objęte 2 gminy: gmina wiejska Chmielnik 

oraz gmina miejska Dynów. 

Przeprowadzona kontrola WIOŚ wykazała, że Rada Gminy Chmielnik w ustawowym terminie tj. do 31 

grudnia 2012 r. podjęła wszystkie uchwały, do podjęcia których zobowiązana była znowelizowaną ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Niektóre z podjętych terminowo uchwał były następnie 

zmieniane lub zastępowane nowymi uchwałami. W Gminie Chmielnik wprowadzono obowiązek selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki 

następujących odpadów komunalnych: tworzywa sztucznego, papieru i tektury, metali oraz opakowań 

wielomateriałowych, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (kuchennych i spożywczych), szkła, 

odzieży i tekstyliów, zimnego popiołu, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów zielonych (pochodzących z pielęgnacji terenów zieleni), odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych. Rada Gminy Chmielnik określając stawki opłat, zastosowała niższe ceny o 50%, w przypadku 

zbierania odpadów w sposób selektywny. Rada Gminy Chmielnik postanowiła o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne. 

Na terenie Gminy Chmielnik do czasu kontroli nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

Kontrolą Inspektoratu objęto spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości 

Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Nie uczestniczy 

również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi gminami.  

W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Chmielnik nie wszczął żadnego postępowania 

administracyjnego w sprawie nałożenia kary i nie nakładał kar na przedsiębiorców odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Gmina Chmielnik na stronie internetowej bip.chmielnik w zakładce moja sprawa ochrona środowiska – 

gospodarka odpadami, nie udostępniła wszystkich wymaganych informacji. Gmina prowadziła i prowadzi 

kampanię informacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi po zmianie systemu 

gospodarowania odpadami po 1 lipca 2013 r. 

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem pokontrolnym 

zobowiązano Wójta Gminy Chmielnik do: 

1) umieszczenia na stronie internetowej, wszystkie informacje w zakresie określonym w art. 3 ust. 2 pkt 9 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

2) zapewnienia realizacji obowiązku polegającego na prowadzeniu kontroli podmiotów wpisanych do 

ewidencji działalności regulowanej, w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu 

Ministra środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

3) podjęcia działania w celu utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w sposób 

zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. 

Wszystkie uchwały obligatoryjne, podjęte na podstawie znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie Miejskiej Dynów zostały uchwalone w ustawowym terminie. Rada Miasta Dynów nie 

podejmowała uchwał fakultatywnych. 

Gmina Miejska Dynów na swoim terenie nie buduje i nie posiada instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi 

gminami.  

Na terenie Gminy Miejskiej Dynów wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych takich jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, 
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przeterminowane lekarstwa i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady ulegające 

biodegradacji, w tym również opakowania ulegające biodegradacji, odpady zielone. Rada Miasta Dynów 

określając stawki opłat, zastosowała niższe ceny o 50%, w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny. 

Gmina Miejska Dynów w dniu 18 września 2013 r. zawarła Porozumienie Komunalne z Gminą Dynów 

na utworzenie, utrzymanie i eksploatację Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Dynowie. W punkcie tym mieszkańcy gmin mogą bezpłatnie oddawać następujące odpady zebrane 

selektywnie: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone ulegające 

biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, akumulatory 

i baterie. 

Na stronie internetowej www.dynow.pl w zakładce System Gospodarowania Odpadami w Mieście 

Dynów, gmina udostępnia wszystkie wymagane informacje wymienione w art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina Miejska Dynów prowadziła kampanię informacyjną 

w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, a w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

Przeprowadzona przez Inspektorów WIOŚ kontrola w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie miasta Dynów nie wykazała nieprawidłowości. 
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SPIS RYSUNKÓW 

Rys. 2.1.1. Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych na tle jednolitych części wód powierzchniowych 

(JCWP) na obszarze powiatu rzeszowskiego oraz Miasta Rzeszowa. 

Rys. 2.1.2. Ilości ścieków oczyszczanych i odprowadzanych do wód powierzchniowych w powiecie rzeszowskim  

w latach 2009-2014. 

Rys. 2.1.3. Długość sieci kanalizacyjnej w powiecie rzeszowskim w latach 2009-2014. 

Rys. 2.2.1. Lokalizacja reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych 

przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, monitorowanych w latach 2011-2014. 

Rys. 2.2.2. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód z uwzględnieniem stanu wód 

w obszarach chronionych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu 

rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 2011-2014. 

Rys. 2.2.3. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Łęg do Turka” zlokalizowany w m. Wola Raniżowska 

(gmina Raniżów, powiat kolbuszowski). 

Rys. 2.2.4. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Dynówka” zlokalizowany w m. Dynów. 

Rys. 2.2.5. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „San od Tyrawki do Olszanki” zlokalizowany w m. Krasice 

(gmina Krasiczyn, powiat przemyski). 

Rys.2.2.6. Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów biologicznych w JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika 

Rzeszów” zlokalizowane w miejscowości Zarzecze (gmina Boguchwała, powiat rzeszowski). 

Rys.2.2.7. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia” zlokalizowany w 

mieście Rzeszowie w dzielnicy Biała (M. Rzeszów). 

Rys.2.2.8. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka ” 

zlokalizowany w m. Czarna (gmina Łańcut, powiat łańcucki). 

Rys.2.2.9. Stanowisko pomiarowe na potrzeby poboru elementów biologicznych w JCWP „Mrowla” zlokalizowane 

w m. Zaczernie (gmina Trzebownisko, powiat rzeszowski). 

Rys.2.2.10. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Żyłka” zlokalizowany w m. Wola Zarczycka  (gmina 

Nowa Sarzyna, powiat leżajski). 

Rys.2.2.11. Reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny w JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” zlokalizowany w m. 

Grzęba (gmina Nowa Sarzyna, powiat leżajski). 

Rys. 2.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych Nr 126 w 2014 r. w punkcie 

pomiarowym 1219 Turza. 

Rys. 3.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania . 

Rys. 3.2. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania. 

Rys. 3.3. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania. 

Rys. 3.4. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania. 

Rys. 3.5. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania. 

Rys. 3.6. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania. 

Rys. 3.7. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania. 

Rys. 3.8. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania. 

Rys. 3.9. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania. 

Rys. 3.10. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania. 

Rys. 3.11. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu 

rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki modelowania. 

Rys. 3.12. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania. 

Rys. 3.13. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania. 

Rys. 3.14. Obszary przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu na terenie powiatu rzeszowskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania. 

Rys. 4.1. Struktura wybranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie, powiat rzeszowski  2014 r. 
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SPIS TABEL 

Tab. 2.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu rzeszowskiego, objętych monitoringiem w latach 

2011-2014 - ocena za 2014 r. 

Tab.3.1. Emisja zanieczyszczeń gazowych (bez CO2) i pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych w powiatach 

województwa podkarpackiego w 2014 r. 

Tab.4.1. Zmieszane odpady komunalne zebrane w powiecie rzeszowskim w 2014 r. 

Tab. 5.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych na obszarze gminy Trzebownisko w 2014 r. 

 
 


