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PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

Państwowy monitoring środowiska według ustawy Prawo

ochrony środowiska (art.25 ust.2) jest systemem:

 pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska,

oraz

 gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o

środowisku.

Na obszarze województwa podkarpackiego w 2014 roku

wykonano badania i pomiary w ramach realizacji trzyletniego

cyklu monitoringu określonego w zatwierdzonym przez

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Programie

Państwowego monitoringu środowiska województwa

podkarpackiego na lata 2013-2015”.



PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA

W ramach realizacji zadań Państwowego monitoringu

środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

w Rzeszowie prowadzi badania stanu środowiska w zakresie

następujących podsystemów:

 monitoringu jakości powietrza,

 monitoringu jakości wód powierzchniowych, 

 monitoringu hałasu, 

 monitoringu pól elektromagnetycznych. 



MONITORING 

JAKOŚCI 

POWIETRZA



Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian w ramach PMŚ dokonuje się na

podstawie wyników pomiarów zanieczyszczeń, dla których określone zostały

poziomy dopuszczalne lub docelowe:

SO2, NOx, CO, benzen, ozon, pył PM10, pył PM2.5, zanieczyszczenia w pyle

PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów, benzo(a)piren).

Dopuszczalne lub docelowe poziomy dla tych zanieczyszczeń w powietrzu określone

są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Celem pomiarów jakości powietrza 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.

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia

danego roku, sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie.

MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA



MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA

Lokalizacja stacji monitoringu powietrza w województwie

podkarpackim funkcjonujących w 2014 roku

Dla potrzeb rocznej oceny jakości

powietrza województwo podkarpackie

podzielone jest na dwie strefy: miasto

Rzeszów i podkarpacka.

W 2014 r. w województwie

funkcjonowało 10 stacji pomiarowych:

jedna w strefie miasto Rzeszów,

dziewięć w strefie podkarpackiej

(Jasło, Jarosław, Przemyśl, Krosno,

Mielec, Nisko, Sanok, Tarnobrzeg,

Żydowskie).



MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA

Na terenie powiatu lubaczowskiego nie ma zlokalizowanej stacji

monitoringu powietrza atmosferycznego.

Stan powietrza na terenie powiatu określono na podstawie wyników

pracy pt. „Modelowanie jakości powietrza w województwie

podkarpackim dla 2014 roku na potrzeby oceny jakości powietrza”

wykonanej przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych

„EKOMETRIA” Sp. z o.o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie.



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE DWUTLENKU SIARKI 
W POWIETRZU W 2014 R. 

Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych obowiązujących dla dwutlenku siarki

(20 µg/m3).

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie

stężenia średniorocznego dwutlenku siarki w przedziale 1,0-6,0 µg/m3 (5-30% poziomu

dopuszczalnego).



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE DWUTLENKU AZOTU 
W POWIETRZU W 2014 R. 

Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych obowiązujących dla dwutlenku azotu

(40 µg/m3).

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie
stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale 2,0-9,0 µg/m3 (5-22,5%
poziomu dopuszczalnego).



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE BENZENU W POWIETRZU W 2014 R. 

Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej obowiązującej dla benzenu (5 µg/m3). 

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie

stężenia średniorocznego benzenu w przedziale 0,01-0,2 µg/m3 (0,2-4% poziomu

dopuszczalnego).



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE PYŁU PM10 W POWIETRZU W 2014 R.

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza

pyłem zawieszonym PM10 wykazały występowanie stężenia średniorocznego pyłu

PM10 w przedziale 6-26 µg/m3 tj. 15-65% poziomu dopuszczalnego.



STĘŻENIA DOBOWE PYŁU PM10 W POWIETRZU W 2014 R.

W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 - na prawie całym obszarze powiatu 

lubaczowskiego dotrzymana została dopuszczalna liczba dni ze stężeniem pyłu PM10 

wyższym od 50 µg/m3 (dopuszczalna liczba dni wynosi 35). Incydentalnie na niewielkim 

obszarze miasta Lubaczów liczba dobowych przekroczeń pyłu PM10 wyniosła od 36 do 

45.



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE PYŁU PM2.5 W POWIETRZU W 2014 R.

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza

pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały występowanie stężenia średniorocznego pyłu

PM2.5 w przedziale 4-21 µg/m3, tj. 16-84% poziomu dopuszczalnego.



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE BENZO(Α)PIRENU W PYLE PM10 W 2014 R.

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

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

poziomu docelowego. Stężenia średnioroczne benzo(α)pirenu w pyle PM10 zawierały się w

przedziale 0,6-2,9 ng/m3 tj. 60-290 % poziomu docelowego. Wyznaczony na terenie powiatu

lubaczowskiego obszar przekroczenia stężenia średniorocznego BaP objął część miasta i gminy

Lubaczów.



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE OŁOWIU W PYLE PM10 W 2014 R.

Nie stwierdzono przekroczeń ustalonej dla ołowiu wartości dopuszczalnej (0,5 µg/m3).

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie

stężenia średniorocznego ołowiu w przedziale 0,0005-0,008 µg/m3 (0,1-1,6 % poziomu

dopuszczalnego).



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE ARSENU W PYLE PM10 W 2014 R.

Nie stwierdzono przekroczeń ustalonej dla arsenu wartości docelowej (6 ng/m3).

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie
stężenia średniorocznego arsenu w przedziale 0,05-1,3 ng/m3 (0,8-21,7 % poziomu
docelowego).



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE KADMU W PYLE PM10 W 2014 R.

Nie stwierdzono przekroczeń ustalonej dla kadmu wartości docelowej (5 ng/m3).

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie
stężenia średniorocznego kadmu w przedziale 0,04-0,6 ng/m3 (0,8-12 % poziomu
docelowego).



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE NIKLU W PYLE PM10 W 2014 R.

Nie stwierdzono przekroczeń ustalonej dla niklu wartości docelowej (20 ng/m3).

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie
stężenia średniorocznego niklu w przedziale 0,1-1,7 ng/m3 (0,5-8,5 % poziomu
docelowego).



OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 
ZA 2014 R.

STREFA PODKARPACKA

KLASA  A: 

w zakresie zanieczyszczeń: 

 dwutlenku siarki, 

 dwutlenku azotu, 

 tlenku węgla, 

 benzenu, 

 ozonu, 

 arsenu, 

 kadmu, 

 niklu, 

 ołowiu. 

KLASA  C: 

w zakresie zanieczyszczeń: 

 pyłu PM10, 

 pyłu PM2.5, 

 benzo(α)pirenu

Działania wynikające z tej klasyfikacji, to:

 wdrażanie dla rejonów przekroczeń w województwie

podkarpackim naprawczych Programów Ochrony

Powietrza w zakresie pyłu PM10, pyłu PM2.5 i

benzo(α)pirenu w pyle PM10,

monitorowanie, w kolejnych latach przez WIOŚ w

Rzeszowie stopnia zanieczyszczenia powietrza pyłem

PM10, pyłem PM2.5 i benzo(α)pirenem w pyle w

województwie podkarpackim, szczególnie na

obszarach przekroczeń.

Ponadto monitorowanie stopnia zanieczyszczenia

powietrza w zakresie substancji zaklasyfikowanych w

ocenie jakości powietrza do strefy A oraz utrzymanie

jakości powietrza w zakresie tych zanieczyszczeń na

tym samym lub lepszym poziomie.



POWIETRZE ATMOSFERYCZNE

Aktualne dane o jakości powietrza można znaleźć na stronie internetowej WIOŚ Rzeszów

http://stacje.wios.rzeszow.pl/

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, aby ułatwić dostęp do aktualnych danych o stanie powietrza w 

Polsce, przygotowuje mobilną aplikację na telefony komórkowe (wersja testowa aplikacji pod adresem: 

powietrze.gios.gov.pl/pjp/home).



MONITORING

JAKOŚCI

WÓD

POWIERZCHNIOWYCH



Osiągnięcie celu RDW (dobrego stanu wód) będzie możliwe m.in. przez odpowiedni system monitoringu.

RAMOWA DYREKTYWA WODNA

wprowadza 4 formy monitoringu wód:

 diagnostyczny,

 operacyjny,

 badawczy,

obszarów chronionych

Eutrofizacja

komunalna 

i rolnicza

NATURA 2000

siedliska i gatunki 

Wody do picia Cele rekreacyjne

- kąpieliska

Rzeki podzielone zostały na tzw. jednolite części wód, dla których wykonuje się ocenę stanu/potencjału

ekologicznego (badanie elementów biologicznych) i/lub ocenę stanu chemicznego (badanie substancji

priorytetowych).

Jednolite części wód powierzchniowych są to m.in. cieki wodne (strugi, strumienie, potoki, rzeki, 

kanały) lub ich części. 

MONITORING JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Zasady polityki wodnej w państwach Unii Europejskiej określa dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW).



Monitoring diagnostyczny – prowadzony jest w celu dokonania oceny

długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód, uzupełnienie wiedzy o

presjach w częściach wód, a także zaprojektowania przyszłych programów

monitoringu.

Monitoring operacyjny – prowadzony jest w celu ustalenia stanu jednolitych

części wód powierzchniowych, które uznano za zagrożone niespełnieniem

określonych dla nich celów środowiskowych, a także w celu oceny skuteczności

podejmowanych programów działań naprawczych.

Monitoring badawczy – prowadzony jest w celu wyjaśnienia przyczyn

jakichkolwiek przekroczeń i nieosiągnięcia celów środowiskowych, na potrzeby

zebrania dodatkowych informacji o stanie wód w związku z uwarunkowaniami

lokalnymi, a także określenia wielkości i wpływów przypadkowego

zanieczyszczenia (awarie).

Monitoring obszarów chronionych – prowadzony jest w celu ustalenia stanu

jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych oraz ustalenia

czy dana jednolita część wód spełnia wymagania dodatkowe określone dla tych

obszarów w odrębnych przepisach (wody dla wodociągów, dla rekreacji,

eutrofizacja, NATURA 2000).



OCENA STANU WÓD POLEGA NA: 

KLASYFIKACJI STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO 
/pod uwagę brane są elementy biologiczne, a także jako wskaźniki wspierające 

elementy fizykochemiczne i hydromorfologiczne tj.: reżim hydrologiczny wód, 

ciągłość rzeki, charakter podłoża/

KLASYFIKACJI STANU CHEMICZNEGO
/oceniany na podstawie wskaźników chemicznych, charakteryzujących 

występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym 

tzw. substancji priorytetowych/

OCENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ DODATKOWYCH OKREŚLONYCH 

DLA OBSZARÓW CHRONIONYCH

Oceny stanu wód powierzchniowych (osiąga/nie osiąga stan dobry) dokonuje się

poprzez porównanie wyniku klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu

chemicznego z uwzględnieniem spełniania wymogów jakości na obszarach

chronionych.

Stan wód wyznaczany jest przez gorszy ze stanów. 



Jednolite części wód powierzchniowych na obszarze powiatu lubaczowskiego 

uwzględnione w ocenie wód za lata 2011-2014 :

JCWP „LUBACZÓWKA OD GRANICY PAŃSTWA Z SOŁOTWĄ OD GLINIANKI DO ŁUKAWCA” (punkt

pomiarowo-kontrolny: Lubaczówka – Szczutków, gmina Lubaczów)

monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny (badania w zakresie wybranych substancji)

JCWP „RATA OD ŹRÓDEŁ DO GRANIC RP” (punkt pomiarowo-kontrolny: Rata - Prusie, gmina Horyniec-

Zdrój).

monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych (eutrofizacja

komunalna)

JCWP „SOŁOTWA DO GLINIANKI” (punkt pomiarowo-kontrolny: Sołotwa – Glinianka - Basznia Górna, gmina 

Lubaczów).

monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych (eutrofizacja 

komunalna , NATURA 2000)

 JCWP „BRUSIENKA” (punkty pomiarowo-kontrolne: Brusienka - Niemstów, Brusienka – Nowe Sioło, gmina 

Cieszanów).

monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych (eutrofizacja komunalna, NATURA 2000, 

kąpieliska)

JCWP „SZKŁO OD GRANICY PAŃSTWA DO UJŚCIA” (punkt pomiarowo-kontrolny: Szkło – Węgry, gmina 

Laszki).

monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych (eutrofizacja 

komunalna)



Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski  wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

SIEĆ RZECZNA NA OBSZARZE POWIATU LUBACZOWSKIEGO



Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie

Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

JEDNOLITE CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA OBSZARZE POWIATU LUBACZOWSKIEGO



OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE 

LUBACZOWSKIM W LATACH 2011 - 2014

Klasyfikacja stanu ekologicznego

KLASA III – UMIARKOWANY STAN 

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

DOBRY STAN CHEMICZNY

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

NA OBSZARACH CHRONIONYCH

• STWIERDZONO EUTROFIZACJĘ 

KOMUNALNĄ

Klasyfikacja stanu wód

ZŁY STAN WÓD

Ocena stanu JCWP 

„Sołotwa do Glinianki”

• NIESPEŁNIONE OGÓLNE WYMAGANIA 

DLA OBSZARÓW NATURA 2000

Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego

jednolitych części wód powierzchniowych.

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski  wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Ocena stanu JCWP

„Lubaczówka od granicy państwa z 

Sołotwą od Glinianki do Łukawca”

Klasyfikacja potencjału ekologicznego

KLASA II - POTENCJAŁ EKOLOGICZNY 

DOBRY 

Klasyfikacja stanu chemicznego

DOBRY STAN CHEMICZNY

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

NA OBSZARACH CHRONIONYCH

WPMŚ NIE UWZGLĘDNIAŁ OCENY 

Klasyfikacja stanu wód

DOBRY STAN WÓD

OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE 

LUBACZOWSKIM W LATACH  2011 - 2014

Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego

jednolitych części wód powierzchniowych.

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski  wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE 

LUBACZOWSKIM W LATACH 2011 - 2014

Klasyfikacja stanu ekologicznego

KLASA III – UMIARKOWANY STAN 

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

NA OBSZARACH CHRONIONYCH

• STWIERDZONO EUTROFIZACJĘ 

KOMUNALNĄ

Klasyfikacja stanu wód

ZŁY STAN WÓD

Ocena stanu JCWP 

„Rata od źródeł do granic RP”

DOBRY STAN CHEMICZNY

Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego

jednolitych części wód powierzchniowych.

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski  wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE 

LUBACZOWSKIM W LATACH 2011 - 2014

Klasyfikacja stanu ekologicznego

KLASA III – UMIARKOWANY STAN 

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

NA OBSZARACH CHRONIONYCH

• STWIERDZONO EUTROFIZACJĘ 

KOMUNALNĄ

• NIESPEŁNIONE OGÓLNE WYMAGANIA 

DLA OBSZARÓW NATURA 2000

• SPEŁNIONE WYMAGANIA WÓD 

PRZEZNACZONYCH DO CELÓW 

REKREACYJNYCH, W TYM 

KĄPIELISKOWYCH

Klasyfikacja stanu wód

ZŁY STAN WÓD

Ocena stanu JCWP 

„Brusienka”

WPMŚ NIE UWZLĘDNIAŁ OCENY 

Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego

jednolitych części wód powierzchniowych.

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski  wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



OCENA STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POWIECIE 

LUBACZOWSKIM W LATACH 2011 - 2014

Klasyfikacja stanu ekologicznego

KLASA III – UMIARKOWANY STAN 

EKOLOGICZNY

Klasyfikacja stanu chemicznego

OCENA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

NA OBSZARACH CHRONIONYCH

• STWIERDZONO EUTROFIZACJĘ 

KOMUNALNĄ

Klasyfikacja stanu wód

ZŁY STAN WÓD

Ocena stanu JCWP 

„Szkło od granicy państwa do 

ujścia”

Rozmieszczenie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego

jednolitych części wód powierzchniowych.

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski  wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

DOBRY STAN CHEMICZNY



MONITORING

PÓL

ELEKTROMAGNETYCZNYCH



MONITORING PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
W 2014 roku badania poziomów pól elektromagnetycznych wykonano w 2 punktach pomiarowych 

(Lubaczów - osiedle Jagiellonów, Stary Dzików)

W Lubaczowie wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep wyniosła 0,53 V/m

(+/- 0,11 V/m), natomiast w Starym Dzikowie była niższa od wartości 0,4 V/m, to jest od wartości

odpowiadającej progowi czułości przyrządu pomiarowego.

Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

(7 V/m).
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MONITORING HAŁASU

W 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził pomiary

poziomu hałasu drogowego na terenie miasta Lubaczowa.

Oceny stanu akustycznego środowiska i obserwacji zmian dokonuje się na podstawie wyników

pomiarów hałasu określonych wskaźnikami hałasu: LDWN i LN.

Pomiary zostały wykonane w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych.

Równoważny poziom hałasu oznaczono w 4 punktach (LAeqD, LAeqN), zaś długookresowe wskaźniki hałasu

(LDWN, LN) wyznaczono w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym.

Pomiary realizowano w rejonie ulic: 

1. Kościuszki

2. Słowackiego

3. Mickiewicza

4. Wyszyńskiego

5. Sobieskiego



MONITORING HAŁASU

Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego w Lubaczowie



MONITORING HAŁASU

Rozkład poziomów dźwięku w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych

W czterech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów

akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.
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Poziomy dopuszczalne określone są dla pory dziennej i nocnej, zależą od rodzaju źródeł, sposobu

zagospodarowania i funkcji urbanistycznych terenu



MONITORING HAŁASU

LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia

(rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz

pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).

LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (rozumianej jako przedział

czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00).
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[dB]

ul.Kościuszki 61 66,0 5,0 56 55,3 0

ul.Mickiewicza 61 63,4 2,4 56 56,0 0

ul.Słowackiego 65 60,1 0 56 53,4 0

ul.Wyszyńskiego 61 67,3 6,3 56 60,2 4,2

Hałas komunikacyjny w Lubaczowie w 2014 r. – długookresowy poziom dźwięku

Hałas komunikacyjny w Lubaczowie w 2014 r. – równoważny poziom dźwięku
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ul.Sobieskiego 68 68,9 0,9 59 59,6 0,6



MONITORING HAŁASU

 W porze dnia najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 219 poj/h odnotowano przy ul. Słowackiego,

zaś najniższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 5,2 % przy ul.Mickiewicza.

Najwyższe natężenie 674 poj/h i najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 11,6 %

odnotowano przy ul.Wyszyńskiego.

 W porze nocy najniższe natężenie ruchu pojazdów ogółem 53 poj/h i najniższy udział pojazdów ciężkich w

strumieniu ruchu 7,5 % odnotowano przy ul.Słowackiego.

Najwyższe natężenie 134 poj/h i najwyższy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu 11,2 %

odnotowano przy ul.Wyszyńskiego.
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Natężenie ruchu pojazdów w Lubaczowie, 2014 r



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

znajduje się 158 podmiotów zlokalizowanych na terenie powiatu

lubaczowskiego, które nie są zakładami dużego lub zwiększonego ryzyka

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W 2014r. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w

Rzeszowie przeprowadzili 32 kontrole z wyjazdem w teren w jednostkach

zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego w tym 28 kontroli

planowych i 4 kontrole pozaplanowe.

Ponadto inspektorzy wykonali 56 kontroli polegających na analizie

dokumentacji dostarczanej obligatoryjnie do Inspektoratu (badania

automonitoringowe: pomiarów emisji gazów lub pyłów do powietrza; jakości i

ilości ścieków wprowadzanych do wód lub ziemi; ilości pobranej wody

podziemnej; ze składowisk odpadów (wody podziemne /piezometry/, wody

powierzchniowe, odcieki); weryfikacja raportów PRTR).



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono podczas 13 kontroli, w tym:

naruszenia 1 kategorii – podczas 9 kontroli,

naruszenia 2 kategorii – podczas 3 kontroli,

naruszenia 3 kategorii – podczas 1 kontroli.

Na podstawie ustaleń kontroli dokonuje się stwierdzenia o występowaniu naruszenia wymagań

ochrony środowiska oraz zaklasyfikowania naruszenia do jednej z niżej określonych kategorii.

 kategoria 1. Brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych z bezpośrednim

oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji administracyjnych

(np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak wykonywania pomiarów).

 kategoria 2. Naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających

warunki korzystania ze środowiska.

 kategoria 3. Brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska,

nieprzestrzeganie przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania lub ograniczania

skutków poważnych awarii przemysłowych.

 kategoria 4. Zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji

instalacji chroniących środowisko lub innymi działaniami użytkownika instalacji.



Podczas kontroli przeprowadzonych w 2014 r. stwierdzono naruszenia 
wymagań ochrony środowiska, które dotyczyły  między innymi:

 niedotrzymywania warunków pozwoleń wodnoprawnych,

 brak realizacji obowiązków nałożonych decyzją,

 brak pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,

 nieterminowego przedłożenia i nieprzedłożenia Marszałkowi Województwa

Podkarpackiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości

odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i

urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

 nie wprowadzenia do „Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i

innych substancji” informacji o emisji.

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W czasie prowadzonych kontroli nałożono 1 mandat karny oraz udzielono 2

pouczeń.

W wyniku działań pokontrolnych:

 wydano 10 zarządzeń zobowiązujących do usunięcia stwierdzonych

nieprawidłowości,

 skierowano 8 wystąpień do organów ochrony środowiska,

 wydano 2 decyzje administracyjne wymierzające kary pieniężne.



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Rozmieszczenie podmiotów skontrolowanych przez WIOŚ Rzeszów na obszarze powiatu lubaczowskiego w 2014r.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


