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WSTĘP 

Opracowanie niniejsze sporządzono na podstawie pisma Starosty Lubaczowskiego, znak: 

RG.033.13.2015, z dnia 26.10.2015 r., skierowanego do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

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

o stanie środowiska na terenie powiatu lubaczowskiego.  

Stan środowiska przedstawiony został w oparciu o dane pozyskane w ramach realizacji zadań 

Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) w 2014 r. w ramach następujących podsystemów: 

 monitoring jakości wód powierzchniowych, 

 monitoring jakości powietrza atmosferycznego, 

 monitoring pól elektromagnetycznych, 

 monitoring hałasu 

oraz przedstawiono gospodarkę odpadami komunalnymi i działalność kontrolną w zakładach 

zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego.  

Państwowy monitoring środowiska jest systemem pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska. 

Został utworzony ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, w celu zapewnienia 

wiarygodnych informacji o stanie środowiska. 10 lat później ustawa Prawo ochrony środowiska 

wzmocniła dodatkowo rangę PMŚ, definiując system, jako obejmujący nie tylko diagnozę stanu 

środowiska, ale także jego prognozę oraz nałożyła obowiązek systematycznego gromadzenia, 

przetwarzania i rozpowszechniania danych o środowisku. Działalność PMŚ z mocy art. 24 ustawy 

z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony 

Środowiska. 

Celem jego jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz ochrony środowiska poprzez zbieranie, 

analizowanie i udostępnianie danych dotyczących stanu środowiska i zmian w nim zachodzących. 

Badaniami o charakterze monitoringowym są pomiary spełniające następujące warunki: cykliczności, 

unifikacji metodyk, unifikacji sprzętu, unifikacji interpretacji. Do podstawowych zadań Państwowego 

monitoringu środowiska należy:  

 dostarczanie informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych 

komponentów środowiska dla oceny skuteczności realizacji programów ochrony środowiska,  

 analizowanie procesów i zjawisk zachodzących w środowisku przyrodniczym,  

 informowanie społeczeństwa o zagrożeniach ekologicznych,  

 dostarczanie informacji o przewidywanych skutkach użytkowania środowiska.  

1. INFORMACJE OGÓLNE O POWIECIE LUBACZOWSKIM 

Powiat lubaczowski utworzony został w 1999 roku. Powierzchnia powiatu wynosi 1308 km
2
 

i zamieszkuje go około 57,057 tys. mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 8 gmin: gmina miejska 

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

Lubaczów, Stary Dzików, Wielkie Oczy. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/1999
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Powiat lubaczowski położony jest na obszarze przygranicznym w północno – wschodniej części 

województwa podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrainą, od północy z województwem lubelskim, 

od południa i zachodu z powiatem jarosławskim i przeworskim. Jest częścią makroregionu południowo-

wschodniej Polski. Powiat lubaczowski rozciąga się malowniczo w obrębie dwóch makroregionów 

geograficznych Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Obszarowo dominuje wschodnia część Kotliny 

Sandomierskiej z mezoregionami: Płaskowyżem Tarnogrodzkim i Równiną Biłgorajską. Roztocze 

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

Południowym lub Rawskim i Roztoczem Środkowym. Płaskowyż Tarnogrodzki wyodrębniający się z 

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

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

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

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

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

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

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

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

ostańców, pokryte są piaszczystymi i wapiennymi osadami morza mioceńskiego poprzecinane 

rozległymi dolinami wysłanymi grubą warstwą piasków polodowcowych. 

Charakterystyczne położenie powiatu, z dala od dużych aglomeracji miejskich i liczne bogactwa 

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

głównie na rolnictwo i turystykę. 

W powiecie lubaczowskim w Horyńcu Zdroju funkcjonują cztery Zakłady Lecznictwa 

Uzdrowiskowego oraz pomocnicze w leczeniu uzdrowiskowym Urządzenia Lecznictwa 

Uzdrowiskowego. 

 

Rys.1.1. Podział administracyjny powiatu lubaczowskiego wg. gmin, 2014r. (źródło: [2],[5]) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/P%C5%82askowy%C5%BC_Tarnogrodzki
http://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnina_Bi%C5%82gorajska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kotlina_Sandomierska
http://pl.wikipedia.org/wiki/I%C5%82_%28ska%C5%82a%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Miocen
http://pl.wikipedia.org/wiki/Czwartorz%C4%99d
http://pl.wikipedia.org/wiki/Less
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tanew
http://pl.wikipedia.org/wiki/Roztocze_%28kraina%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Dzia%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/D%C5%82ugi_Goraj
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2. POWIETRZE 

2.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA W POWIECIE LUBACZOWSKIM W 

2014 ROKU 

Stopień zanieczyszczenia powietrza związany jest głównie z wielkością wprowadzanych do 

atmosfery strumieni zanieczyszczeń, powstających w wyniku działalności gospodarczej człowieka. 

Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę zalicza się: dwutlenek siarki, 

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

cząstek poniżej 10 mikrometrów). 

Źródła zanieczyszczeń powietrza podzielić można na naturalne oraz antropogeniczne związane 

z działalnością człowieka. Największymi antropogenicznymi źródłami emisji zanieczyszczeń do 

powietrza są: procesy energetycznego spalania paliw oraz przemysłowe procesy technologiczne 

(tzw. emisja punktowa), transport (tzw. emisja liniowa) oraz sektor komunalno-bytowy (tzw. emisja 

powierzchniowa). 

Do podstawowych źródeł zanieczyszczenia powietrza w powiecie lubaczowskim należą: procesy 

technologiczne w zakładach przemysłowych, emisja pyłów i gazów pochodząca z energetycznego 

spalania paliw, transport drogowy oraz emisja z obszarów zabudowy mieszkaniowej, ogrzewanych 

indywidualnie.  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego emisja zanieczyszczeń do powietrza w 2014 r. 

z zakładów szczególnie uciążliwych, zlokalizowanych na terenie powiatu lubaczowskiego, wyniosła 

66 Mg zanieczyszczeń gazowych (bez emisji CO2) i 2 Mg zanieczyszczeń pyłowych. Emisja pyłów 

stanowiła 0,14%, a gazów 0,45% emisji w skali województwa podkarpackiego. 

 

2.2. OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W POWIECIE LUBACZOWSKIM 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 monitoringu powietrza. Stanowiska pomiarowe zlokalizowane są w większych 

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

Przemyśl i Sanok. 

Na stacjach monitoringu prowadzone są pomiary zanieczyszczeń dwutlenku siarki, dwutlenku 

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

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

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

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

wybranych substancji w powietrzu. 

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

Sp. z o.o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie.  

 

Dwutlenek siarki 

 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu lubaczowskiego 

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

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

 godzinnego i dobowego. Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały 

występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku siarki w przedziale 1,0-6,0 µg/m
3 

(5-30% poziomu 

dopuszczalnego), stężenia 1-godzinnego w przedziale 12-40 µg/m
3
 tj. 3,4-11,4% wartości 

dopuszczalnej, zaś stężenia 24-godzinnego w przedziale 4-16 µg/m
3 

tj. 3,2-12,8% wartości 

dopuszczalnej. 

Na rys.2.2.1.-2.2.3. przedstawiono rozkład stężeń 1-godzinnych, 24-godzinnych i średniorocznych 

dwutlenku siarki na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 

 

 

Rys. 2.2.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 
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Rys. 2.2.2. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 

 

 

Rys. 2.2.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 



7 

 

Dwutlenek azotu 

 

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

modelowania nie wykazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego 

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

wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale 

2,0-9,0 µg/m
3 

(5-22,5% poziomu dopuszczalnego), stężenia 1-godzinnego w przedziale 12-40 µg/m
3
 

tj. 6-20% wartości dopuszczalnej.  

Na rys.2.2.4.-2.2.5. przedstawiono rozkład stężeń 1-godzinnych i średniorocznych dwutlenku azotu 

na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014 r. na podstawie modelowania 

 

Rys. 2.2.4. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 
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Rys. 2.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 

Benzen 

Stan zanieczyszczenia powietrza benzenem utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki 

modelowania nie wykazały przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego benzenu. Na 

terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego 

benzenu w przedziale 0,01-0,2 µg/m
3
 (0,2-4% poziomu dopuszczalnego). 

Na rys.2.2.6. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu 

lubaczowskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 
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Rys. 2.2.6. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 

modelowania (źródło: [1]) 

Pył zawieszony PM10  

 

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM10 wykazały występowanie stężenia średniorocznego pyłu PM10 w przedziale 6-26 

µg/m
3 

tj. 15-65% poziomu dopuszczalnego. Na prawie całym obszarze powiatu lubaczowskiego 

dotrzymana została dopuszczalna liczba dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 µg/m
3  

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

dobowych przekroczeń pyłu PM10 wyniosła od 36 do 45. 

 Na rys.2.2.7. i rys.2.2.8. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych i liczbę dni 

z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego 

w 2014r. na podstawie modelowania. 
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Rys. 2.2.7. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. 

– wyniki modelowania (źródło: [1x]) 

 

Rys. 2.2.8. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu 

lubaczowskiego w 2014r. – wyniki modelowania (źródło: [1]) 
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Pył zawieszony PM2.5  

 

Na terenie powiatu lubaczowskiego wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM2.5 wykazały występowanie stężenia średniorocznego pyłu PM2.5 w przedziale 4-21 

µg/m
3, 

tj. 16-84% poziomu dopuszczalnego. 

Na rys.2.2.9. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5 na terenie powiatu 

lubaczowskiego w 2014r. na podstawie modelowania. 

 

Rys. 2.2.9. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2.5 na terenie powiatu lubaczowskiego w 

2014r. – wyniki modelowania (źródło: [1]) 

Benzo(α)piren w pyle PM10 

 

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

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

docelowego. Stężenia średnioroczne benzo(α)pirenu w pyle PM10 zawierały się w przedziale 0,6-2,9 

ng/m
3
 tj. 60-290 % poziomu docelowego. Wyznaczony na terenie powiatu lubaczowskiego obszar 

przekroczenia stężenia średniorocznego BaP objął część miasta i gminy Lubaczów. 

Na rys.2.2.10 przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzo(α)pirenu w pyle PM10, 

natomiast na rys.2.2.11. obszar przekroczenia poziomu docelowego benzo(α)pirenu na terenie powiatu 

lubaczowskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 
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Rys. 2.2.10. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(α)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 

2014r. – wyniki modelowania (źródło: [1]) 

 

Rys. 2.2.11. Obszary przekroczeń poziomu docelowego benzo(α)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu 

lubaczowskiego w 2014r. – wyniki modelowania (źródło: [1]) 
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Arsen, kadm, nikiel, ołów w pyle PM10 

 

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

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

stężeń średniorocznych metali ciężkich wykazały występowanie wartości w przedziale: arsen 0,05-1,3 

ng/m
3
 (0,8-21,7 % poziomu docelowego), kadm 0,04-0,6 ng/m

3
 (0,8-12% poziomu docelowego), nikiel 

0,1-1,7 ng/m
3
 (0,5-8,5 % poziomu docelowego), ołów 0,0005-0,008 µg/m

3
 (0,1-1,6 % poziomu 

dopuszczalnego). 

Na rys. 2.2.12.-2.2.15 przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych metali ciężkich w pyle PM10 

na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. na podstawie modelowania. 

 

Rys. 2.2.12. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – 

wyniki modelowania (źródło: [1]) 
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Rys. 2.2.13. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – 

wyniki modelowania (źródło: [1]) 

 

Rys. 2.2.14. Rozkład stężeń średniorocznych niklu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – 

wyniki modelowania (źródło: [1]) 
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Rys. 2.2.15. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – 

wyniki modelowania (źródło: [1]) 

3. WODY POWIERZCHNIOWE. 

3.1. OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

W latach 2011-2014 monitoring wód powierzchniowych w województwie podkarpackim 

prowadzony był na podstawie „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa 

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

Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015” 

zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

Ocena stanu wód rzecznych została sporządzona na podstawie zweryfikowanego zbioru danych 

monitoringowych z lat 2012-2014, a także w wybranych częściach wód do oceny stanu wykorzystane 

zostały aktualne wyniki monitoringu diagnostycznego z 2011 r. Weryfikację wyników pomiarów 

wykonano w zakresie spełniania wymagań jakościowych, kompletności serii wyników, wykluczenia 

wyników mało wiarygodnych, uzyskanych w warunkach odbiegających od normalnych. Uwzględniono 

również zjawiska powtarzalne, charakterystyczne dla ocenianej jednolitej części wód i geogeniczny 

charakter stężeń wybranych wskaźników jakości wód. 

Podstawą wykonania oceny jest rozporządzenie 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). 

W ocenie stanu wód zastosowano procedurę dziedziczenia oceny, która polega na przeniesieniu 

do aktualnej oceny wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych, 
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hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat poprzednich (w ocenie za 2014 z lat 2012-2013 

i dla wybranych części wód z 2011 r.) w przypadku, gdy jednolita część wód nie została objęta 

monitoringiem w 2014 r., bądź była nim objęta w mniejszym zakresie. Dziedziczeniu nie podlegają 

wyniki oceny elementów jakości wód, które są monitorowane w każdym roku cyklu badawczego. 

W zakresie tych elementów, oceny aktualizowane są o dane najnowsze. Zastosowanie dziedziczenia 

jest możliwe przy jednoczesnym zachowaniu terminów ważności wyniku. Przyjmuje się, że 

dziedziczone mogą być wyniki nie starsze niż 6 lat, przy czym w przypadku uznania jednolitej części 

wód za zagrożoną niespełnieniem celów środowiskowych lub objęcia jej z innych przyczyn 

monitoringiem operacyjnym, okres ważności danych biologicznych, fizykochemicznych 

i hydromorfologicznych (w każdym przypadku w zakresie wskaźników wybranych do monitoringu 

operacyjnego) skraca się do 3 lat. 

W 2014 r., na podstawie wyników badań wód, uzyskanych w ramach realizacji programu 

monitoringu diagnostycznego, operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych w reprezentatywnych 

punktach pomiarowo-kontrolnych i punktach monitoringu obszarów chronionych, wykonano ocenę stanu 

wód dla 5 jednolitych części wód rzecznych, w tym 4 naturalnych i 1 silnie zmienionej. Wykaz punktów 

pomiarowo-kontrolnych załączono w tabeli nr 3.1.2. niniejszego opracowania. 

Jednolite części wód dla których sporządzono ocenę, położone są w 3 zlewniach (zlewnie 

3 poziomu wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski), z czego 2 zlewnie znajdują się w obszarze 

Dorzecza Górnej Wisły, 1 zlewnia w obszarze Dorzecza Środkowej Wisły. Badania wód wykonano 

ogółem w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych, w których został zrealizowany program monitoringu 

diagnostycznego, operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych. Program monitoringu 

diagnostycznego zrealizowano w 4 reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych położonych 

w 4 jednolitych częściach wód powierzchniowych.  

Jednolite części wód poddane ocenie reprezentowały 3 typy abiotyczne rzek polskich 

charakterystycznych dla krajobrazu wyżynnego i nizinnego, które przedstawiono w tab. 3.1.1. 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się na podstawie wyników klasyfikacji stanu 

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

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

jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym, ocenę stanu wód wykonuje 

się dodatkowo w punkcie monitoringu obszarów chronionych uwzględniając ocenę spełniania wymagań 

dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. Ocena jednolitej części wód położonej w obszarze 

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

wykonanej w punkcie monitoringu obszarów chronionych. Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód 

zawsze jest determinowana przez gorszy z uzyskanych stanów.  
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Tab. 3.1.1. Typy abiotyczne rzek reprezentowane przez jednolite części wód rzecznych na obszarze 
powiatu lubaczowskiego, ocenione w 2014 r. (źródło: [6], [12]) 

Typ abiotyczny rzeki 

Liczba ocenionych JCW 

Ogółem 

w tym 

JCW naturalne 
JCW silnie 
zmienione 

Krajobraz wyżynny 

6 
Potok wyżynny węglanowy z substratem 
drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych 

1 1 - 

Krajobraz nizinny 

16 Potok nizinny lessowy lub gliniasty 2 2 - 

19 Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 2 1 1 

Razem 5 4 1 

Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych 
przedstawia rys. 3.1.1. 

 
Rys. 3.1.1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych (źródło: [12]) 

Przy projektowaniu sieci monitoringu wód powierzchniowych dąży się do takiej lokalizacji punktu 

reprezentatywnego w jednolitej części wód, aby zapewniała 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. 

Wyniki klasyfikacji biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych elementów jakości 

wód, wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, ocena stanu chemicznego, ocena stanu wód 

w obszarach chronionych i ostateczna ocena stanu wód w poszczególnych jednolitych częściach wód 

rzecznych w 2014 r. zostały przedstawione w tab. 3.1.2. 

Szczegółowe zestawienia danych do oceny i wyniki oceny stanu w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych w 2014 r. dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: 

http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,84,52 6/2/w_2014_roku.html 

http://www.wios.rzeszow.pl/pl/14,54,84,52%206/2/w_2014
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Tab. 3.1.2. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych przepływających przez teren powiatu 
lubaczowskiego - 2014 rok. (źródło: [6], [12]) 
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OBSZAR DORZECZA WISŁY 

Region wodny Górnej Wisły 

Zlewnia 225.San od Wiaru do Wisłoka 

55 

Szkło od granicy państwa 

do ujścia 

PLRW200019225499 

Szkło - Węgry 

PL01S1601_1947 
19 N MD   II III   III     III II PSD II UMIARKOWANY DOBRY 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

56 
Sołotwa do Glinianki 

PLRW2000162256469 

Sołotwa - Glinianka - 

Basznia Górna 

PL01S1601_3246 

16 N MD   III  III   III    III III II II  II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
ZŁY ZŁY 

57 

Lubaczówka od granicy 

państwa z Sołotwą od 

Glinianki do Łukawca 

PLRW200019225659 

Lubaczówka - 

Szczutków 

PL01S1601_1948 

19 T MD   I II         II II II II DOBRY DOBRY   DOBRY 

Zlewnia 228.Tanew 

86 
Brusienka 

PLRW200016228249 

Brusienka - Niemstów 

PL01S1601_3269 
16 N 

MO   III           III II II   UMIARKOWANY  
NIE 

[N2000, MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Brusienka - Nowe Sioło 

PL01S1601_3269 
MOC   I           I  I   BARDZO DOBRY  

TAK 

[MORE] 
DOBRY 

Region wodny Środkowej Wisły 

Zlewnia 266.Bug 

93 

Rata od źródeł do granic 

RP  

PLRW20007266123 

Rata - Prusie 

PL01S1601_1962 
6 N MD   II III 

  

III     III I II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

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

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

 
 

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 

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 

MMI 

- wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców 

bentosowych 

EFI+_PL 

- wskaźnik ichtiologiczny, obrazujący strukturę 

zespołów ryb występujących w jednolitej części 

wód powierzchniowych (z wyjątkiem dużych rzek 

nizinnych) 

IBI_PL 

- wskaźnik integralności biotycznej, określa 

biologiczny stan ichtiofauny, stosowany dla 

dużych rzek nizinnych 

  

Klasa elementów BIOL - klasa elementów biologicznych 

Klasa elementów HYMO - klasa elementów hydromorfologicznych 

Klasa elementów FCH 

- klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-

3.5) 

Klasa elementów FCH-SZ 

- klasa elementów fizykochemicznych - 

specyficzne zanieczyszczenia  syntetyczne i 

niesyntetyczne (gr. 3.6) 

Monitoring obszarów chronionych:  

MOPI 

- jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na 

potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

N2000  - obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla 

których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  

MORE 

- jednolite części wód przeznaczone do celów 

rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych 

MOEU 

- obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 
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3.1.1. KLASYFIKACJA STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH 

Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych określa się na podstawie 

badań elementów biologicznych, charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów 

organizmów (fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, fitoplankton, ichtiofauna) 

i wspierających elementów hydromorfologicznych i 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. 

Elementy biologiczne 

W ramach monitoringu diagnostycznego, w jcwp na terenie powiatu lubaczowskiego badaniami 

objęto następujące elementy biologiczne: fitobentos, makrofity i makrobezkręgowce bentosowe. 

W programie monitoringu operacyjnego głównym badanym elementem biologicznym był fitobentos. 

W jcwp „Sołotwa do Glinianki” w klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego uwzględniono dodatkowo 

wyniki badań ichtiofauny przeprowadzonych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. 

Fitobentos okrzemkowy jest podstawowym elementem biologicznym przyjętym do klasyfikacji 

ekosystemów wodnych. Wskaźnik odzwierciedla działanie dwóch głównych presji na wody 

powierzchniowe: eutrofizacji i zanieczyszczeń organicznych. Do określenia klasy stanu lub potencjału 

ekologicznego na podstawie fitobentosu okrzemkowego służy indeks okrzemkowy IO, który 

porównywany jest z wartościami granicznymi określonymi dla poszczególnych typów abiotycznych wód 

rzecznych. 

 

Rys. 3.1.1.1. Pobieranie próbek makrofitów do badań. Rzeka Sołotwa, m. Basznia Górna, powiat lubaczowski 

2013r. (źródło: [5]) 
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Metoda klasyfikacji wód na podstawie makrofitów opiera się na ilościowej i jakościowej ocenie 

składu gatunkowego roślin występujących w wodach. Wynik oceny prezentowany jest przez 

Makrofitowy Indeks Rzeczny MIR, który odniesiony do wartości granicznych dla określonego typu rzeki 

pozwala na klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego wód. 

W klasyfikacji na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, czyli organizmów zwierzęcych 

zasiedlających dno ekosystemów wodnych, wykorzystuje się wskaźnik wielometryczny MMI_PL. 

Tab. 3.1.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, powiat lubaczowski 

2014 r. (źródło: [6],[13]) 

Jednolite części wód (JCW) 

Klasa 
Liczba JCW 

% 
naturalne silnie zmienione 

I - - - 

II - 1 20 

III 4 - 80 

IV - - - 

V - - - 

RAZEM 5 100 

Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych na terenie powiatu 

lubaczowskiego wykazała II klasę czystości (dobry potencjał ekologiczny) w 1 ocenianej jcwp silnie 

zmienionej „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca”, a w pozostałych 

4 badanych jcwp naturalnych III klasę czystości (umiarkowany stan ekologiczny). Wyniki klasyfikacji 

elementów biologicznych w jednolitych częściach wód przedstawiono w tab. 3.1.2. 

Elementy hydromorfologiczne 

Elementy hydromorfologiczne to m. in.: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki oraz charakter 

podłoża, czyli pewne elementy środowiska, które wpływają na warunki bytowania organizmów żywych. 

W jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych w latach 2010-2012, które na podstawie 

przeglądu warunków hydromorfologicznych zostały wyznaczone jako sztuczne lub silnie zmienione, 

elementom hydromorfologicznym nadano II klasę (dobry potencjał ekologiczny). Elementom 

hydromorfologicznym w naturalnych jednolitych częściach wód rzecznych została przypisana I klasa 

(bardzo dobry stan ekologiczny). Kryterium oceny elementów hydromorfologicznych stanowi lokalizacja 

JCWP na głównym ciągu szlaku ryb wędrownych oraz istnienie drożnej przepławki dla ryb w budowlach 

piętrzących. 

W przypadku jednolitych części wód monitorowanych w latach 2013-2014 ocenę elementów 

hydromorfologicznych wykonano na podstawie rozporządzenia w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 

jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (2014) w oparciu o wyniki obserwacji przeprowadzonych przez WIOŚ podczas poboru 

prób elementów biologicznych i na podstawie analizy dostępnych materiałów KZGW i PIG. Klasyfikacja 

elementów hydromorfologicznych w powiecie lubaczowskim wykazała 1 jcwp o statusie I klasy stanu 

ekologicznego oraz 4 jcwp w II klasie stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego. 
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Elementy fizykochemiczne 

Do elementów fizykochemicznych zalicza się wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny wód, 

warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne oraz 

wskaźniki chemiczne z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych. Zakres 

wskaźników ujętych w programie monitoringu operacyjnego jest mniejszy, niż w przypadku monitoringu 

diagnostycznego. W przypadku zanieczyszczeń należących do grupy syntetycznych i niesyntetycznych 

substancji specyficznych, w monitoringu operacyjnym badane są tylko substancje odprowadzane 

w zlewni JCWP lub substancje, co do których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że 

występują w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia. 

Klasyfikacja wskaźników fizykochemicznych została wykonana przez porównanie średniorocznych 

wartości stężeń badanych wskaźników (średnia arytmetyczna) z wartościami dopuszczalnymi 

określonymi dla dwóch klas jakości: dla klasy I, która oznacza stan bardzo dobry i dla klasy II, która 

oznacza stan dobry. Wskaźniki, których średnioroczne stężenia przekroczyły wartości dopuszczalne dla 

II klasy, zostały określone jako będące poniżej stanu/potencjału dobrego. 

Dla wskaźników z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych został ustalony 

jeden zakres wartości dopuszczalnych dla stanu bardzo dobrego i dobrego (I i II klasa). Zgodnie 

z definicją stanu bardzo dobrego, określoną w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji stanu 

ekologicznego, potencjału ekologicznego i  stanu chemicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych (2011 ze zm.), stan bardzo dobry oznacza stan, w którym stężenia zanieczyszczeń 

syntetycznych są bliskie zeru lub poniżej granicy wykrywalności, natomiast stężenia zanieczyszczeń 

niesyntetycznych odpowiadają warunkom niezakłóconym - poziomowi tła geochemicznego określonego 

dla wód. 

W klasyfikacji elementów fizykochemicznych (tab. 3.1.2.) bardzo dobry stan ekologiczny stwierdzono 

w jcwp „Brusienka” w ppk Nowe – Sioło, gdzie realizowany był monitoring obszarów chronionych 

przeznaczonych do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych MORE (elementy fizykochemiczne w 

ppk reprezentatywnym sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego). W jcwp „Lubaczówka od 

granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca” elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II 

klasie potencjału ekologicznego. W jcwp „Sołotwa do Glinianki” i w jcwp „Rata od źródeł do granicy RP” 

elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. W jcwp „Szkło od granicy 

państwa do ujścia” elementy fizykochemiczne sklasyfikowano poniżej dobrego stanu ekologicznego. 

Przekroczenia wartości granicznych określonych dla dobrego stanu ekologicznego wód rz. Szkło 

dotyczyły siarczanów (wskaźnika z grupy zasolenia). 

Tab. 3.1.1.2. Klasyfikacja elementów fizykochemicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, powiat 

lubaczowski 2014 r. (źródło: [6], [13]) 

Jednolite części wód (JCW) 

Klasa 
Liczba JCW 

% 
naturalne silnie zmienione 

I - - - 

II 3 1 80 

Poniżej stanu dobrego 1 - 20 

RAZEM 5 100 
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Stan i potencjał ekologiczny 

Ocena stanu i potencjału ekologicznego w naturalnych i silnie zmienionych jednolitych częściach 

wód rzecznych została sporządzona na podstawie wyników klasyfikacji elementów biologicznych, 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego 

w jednolitych częściach wód przedstawiono w tab. 3.1.2., tab. 3.1.1.3. oraz na rys. 3.1.1.2. 

 

Tab. 3.1.1.3. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych, powiat 

lubaczowski 2014 r. (źródło: [6],[13]) 

 

Jednolite części wód (JCW) 

Stan/Potencjał 

ekologiczny 

Liczba JCW 
% 

naturalne silnie zmienione 

Bardzo dobry/ Maksymalny - - - 

Dobry - 1 20 

Umiarkowany 4 - 80 

Słaby - - - 

Zły - - - 

RAZEM 5 100 

Dobry potencjał ekologiczny stwierdzono w 1 badanej jcwp, stan ekologiczny umiarkowany 

charakteryzował 4 badane jcwp. O klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego decydowały elementy 

biologiczne, a w przypadku rzeki Szkło (jcwp „Szkło od granicy państwa do ujścia”) także elementy 

fizykochemiczne. 

 

Rys. 3.1.1.2. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych, 

powiat lubaczowski 2014 r. (źródło: [7], [13]) 
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3.1.2. KLASYFIKACJA STANU CHEMICZNEGO W JEDNOLITYCH CZĘŚCIACH WÓD 

POWIERZCHNIOWYCH 

Klasyfikacja stanu chemicznego została sporządzona na podstawie wyników badań substancji 

priorytetowych i innych substancji zanieczyszczających, wymienionych w rozporządzeniu w sprawie 

sposobu klasyfikacji jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla 

substancji priorytetowych (2014). 

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

prowadzonych w reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do 

środowiskowych norm jakości określonych w w/w rozporządzeniu dla stężeń średniorocznych 

i maksymalnych. Dopuszczalny poziom stężeń średniorocznych chroni wody przed zanieczyszczeniami 

długotrwałymi, natomiast dopuszczalny poziom stężeń maksymalnych chroni przez zanieczyszczeniami 

krótkotrwałymi przy zrzutach stałych. Jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeśli 

wartości średnioroczne stężeń i stężenia maksymalne wyrażone jako 90.percentyl badanych substancji 

chemicznych nie przekraczają środowiskowych norm jakości.  

Dla wybranych substancji chemicznych został ustalony jedynie dopuszczalny poziom stężeń 

średniorocznych, co oznacza że wartości stężeń średniorocznych chronią również przed 

krótkoterminowym wzrostem stężeń przy stałych zrzutach zanieczyszczeń. Warunkiem koniecznym 

dokonania klasyfikacji stanu chemicznego w JCWP jest uzyskanie w punkcie reprezentatywnym nie 

mniej niż 12 wyników pomiarów substancji chemicznych. 

Substancje priorytetowe i inne substancje zanieczyszczające, stanowiące podstawę oceny stanu 

chemicznego jednolitych części wód monitorowane były w 4 jednolitych częściach wód rzecznych w 

ramach monitoringu diagnostycznego. Stan chemiczny dobry stwierdzono we wszystkich badanych 

JCWP w 3 naturalnych i w 1 silnie zmienionej. 

Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych w pow. 

lubaczowskim w 2014 r. zostały przedstawione w tab. 3.1.2. oraz na rys. 3.1.2.1. 
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Rys. 3.1.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych, powiat lubaczowski 

2014 r. (źródło: [7], [13]) 

3.1.3. OCENA STANU WÓD W OBSZARACH CHRONIONYCH 

Ocena stanu jednolitych części wód występujących na obszarach chronionych wykonywana jest na 

podstawie wyników badań zrealizowanych w reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych 

i w punktach monitorowania obszarów chronionych. Sposób dokonania oceny został określony 

w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014). 

Ocenę stanu wód wykonuje się w kilku etapach. W etapie I sporządza się ocenę stanu/potencjału 

ekologicznego i stanu chemicznego w JCWP na podstawie danych uzyskanych w reprezentatywnym 

punkcie pomiarowo-kontrolnym. W etapie II sporządza się analogiczną ocenę jak w etapie I, ale na 

podstawie danych uzyskanych w JCWP w punkcie monitorowania obszarów chronionych (ppk MOC). 

W etapie III na podstawie danych uzyskanych w punkcie monitorowania obszarów chronionych 

wykonuje się ocenę spełnienia dodatkowych wymagań określonych dla obszaru chronionego. 

W przypadku, gdy punkt reprezentatywny pełni równocześnie rolę punktu monitorowania obszarów 

chronionych, ocena wykonywana jest na podstawie danych uzyskanych wyłącznie w punkcie 

reprezentatywnym i polega na określeniu odpowiednio stanu lub potencjału ekologicznego, stanu 

chemicznego i ocenie spełnienia wymagań dodatkowych. Jeżeli w ocenianej części wód występującej 

na obszarach chronionych zlokalizowanych jest więcej niż jeden punkt monitoringu obszarów 

chronionych, ocenę stanu i ocenę spełnienia wymagań określonych dla obszaru chronionego wykonuje 

się osobno dla każdego takiego punktu. Przyjmuje się, że jednolita część wód występująca w obszarze 

chronionym jest w dobrym stanie, gdy wyniki oceny jej stanu wykonanej na podstawie danych z punktu 
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reprezentatywnego i wyniki oceny stanu wykonanej na podstawie danych z punktu monitoringu 

obszarów chronionych wskazują na stan dobry. W przypadku gdy jednolita część wód występuje na 

kilku obszarach chronionych, przyjmuje się, że osiąga ona dobry stan, gdy ocena wykonana na 

podstawie danych z punktu reprezentatywnego wskazuje na stan dobry i gdy spełnione są jednocześnie 

wszystkie warunki dobrego stanu wód określone dla tych obszarów chronionych. 

W 2014 r. w powiecie lubaczowskim ocenę wykonano dla 4 jednolitych części wód występujących 

na obszarach chronionych, dla których określono dodatkowe wymagania jakościowe. Wyniki oceny 

spełniania wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych 

w monitoringu obszarów chronionych w 2014 r. przedstawiono w tab. 3.1.2. i 3.1.3.1. 

Tab.3.1.3.1. Wyniki oceny spełnienia wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części wód rzecznych 

w monitoringu obszarów chronionych, powiat lubaczowski 2014 r. (źródło: [6], [13]) 

Obszar chroniony 

Liczba 

ocenianych 

JCWP 

Ocena spełnienia wymagań 

dodatkowych określonych dla 

obszarów chronionych 

Wymagania 

spełnione 

Wymagania 

niespełnione 

Obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000 dla 

których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  

Liczba JCWP 2 
Dla obszarów chronionych Natura2000 

nie określono wymagań dodatkowych. 
% 100 

Jednolite części wód przeznaczone  

do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych 

Liczba JCWP 1 1 0 

% 100 100 0 

Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

Liczba JCWP 4 - 4 

% 100 - 100 

Obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 

stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, Natura 2000 

Dla jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach ochrony 

siedliski gatunków NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie, nie określono szczegółowych wymagań na potrzeby oceny stanu wód. 

Do czasu ukazania się wymagań szczególnych dla tych obszarów, przyjmuje się, że wymagania dla 

tych obszarów są spełnione, jeżeli ocena stanu jednolitych części wód wskazuje na dobry stan wód.  

Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, 

w tym kąpieliskowych 

Ocena stanu jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych, ujętych w rejestrze obszarów chronionych sporządzonym w KZGW na potrzeby planów 

gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy, obejmuje: 

1. klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego oraz klasyfikację stanu chemicznego w punkcie 

monitorowania obszarów chronionych, 

2. ocenę występowania przyspieszonej eutrofizacji wywołanej czynnikami antropogenicznymi, 

wskazującej na możliwość zakwitu glonów na podstawie wyników uzyskanych w punkcie 

monitorowania obszarów chronionych. 

Ocena spełniania wymagań dla obszarów chronionych w powiecie lubaczowskim została 

wykonana w jednolitej części wód „Brusienka”, w oparciu o zasady określone w rozporządzeniu 

w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 

norm jakości dla substancji priorytetowych (2014). Na podstawie wyników uzyskanych w punkcie 
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monitorowania obszaru chronionego (Nowe Sioło) stwierdzono, że badana jednolita część wód 

rzecznych spełnia wymagania określone dla omawianego obszaru chronionego. 

Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 

źródeł komunalnych i rolniczych 

Zgodnie z ustawą Prawo wodne (2001) eutrofizacja jest to proces wzbogacania wody biogenami, 

w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz 

wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych 

stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.  

Według oceny RZGW w Krakowie, w regionie wodnym Górnej i Środkowej Wisły nie występuje 

zagrożenie zanieczyszczenia wód związkami azotu ze źródeł rolniczych, w związku z czym nie 

wyznaczono obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi 

z tych źródeł. Ocena stanu wód w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną 

obejmuje: 

1. klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego oraz klasyfikację stanu chemicznego jednolitych 

części wód stanowiących obszar chroniony, 

2. ocenę występowania zjawiska eutrofizacji wywołanej antropogenicznie w oparciu o zasady 

określone w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

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

W ocenie eutrofizacji uwzględniono wyniki badań elementu biologicznego - fitobentosu oraz 

dodatkowo makrofitów w wybranych rzekach nizinnych. Ocenione wskaźniki fizykochemiczne 

charakteryzują warunki biogenne i tlenowe oraz zanieczyszczenia organiczne. Jako wartość graniczną, 

powyżej której występuje eutrofizacja, przyjęto stężenie wskaźnika właściwe dla dobrego stanu wód 

(II klasa). 

Ocena występowania zjawiska eutrofizacji w powiecie lubaczowskim została wykonana 

w 4 jednolitych częściach wód rzecznych. We wszystkich badanych jednolitych częściach wód 

stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji. Najczęściej o wyniku oceny decydowały elementy 

biologiczne - fitobentos (indeks okrzemkowy IO) lub makrofity (Makrofitowy Indeks Rzeczny). 

3.1.4. OCENA STANU WÓD JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Stan jednolitej części wód powierzchniowych ocenia się przez porównanie wyników klasyfikacji 

stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód powierzchniowych jest 

oceniana jako będąca w dobrym stanie, jeśli równocześnie jej stan/potencjał ekologiczny jest co 

najmniej dobry i stan chemiczny jest dobry. W pozostałych przypadkach jednolita część wód oceniana 

jest jako będącą w złym stanie.  

Ocena stanu jednolitych części wód wykonywana jest na podstawie wyników badań 

przeprowadzonych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym.  

W przypadku, gdy jednolita cześć wód występuje na jednym lub kilku obszarach chronionych, 

w ocenie stanu jednolitej części wód wykonanej na podstawie danych z reprezentatywnego punktu 

pomiarowo-kontrolnego, uwzględnia się ocenę spełniania wszystkich wymagań określonych dla 

obszarów chronionych wykonaną na podstawie wyników badań przeprowadzonych w punkcie 
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monitoringu obszarów chronionych (ppk. MOC). Jednolita część wód występująca na obszarze 

chronionym jest w dobrym stanie, jeżeli łącznie spełnione są dla niej wszystkie warunki dobrego stanu, 

to jest ocena wykonana na podstawie danych z punktu reprezentatywnego wskazuje na stan dobry oraz 

ocena stanu na obszarach chronionych wykonana na podstawie danych uzyskanych w punktach 

monitoringu obszarów chronionych wskazuje na stan dobry. 

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.  

Ocena stanu wód w powiecie lubaczowskim została wykonana dla 5 jednolitych części wód 

powierzchniowych, w tym 4 jcwp zostały ocenione na podstawie kompletu elementów składowych 

oceny, tj. wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, a 1 jcwp 

„Brusienka” została oceniona w niepełnym zakresie elementów.  

Stan DOBRY stwierdzono w 1 jednolitej części wód - „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą 

od Glinianki do Łukawca”, natomiast stan ZŁY stwierdzono w pozostałych 4 jednolitych częściach wód. 

Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w 2014 r. zostały przedstawione 

w tab. 3.1.2. oraz na rys. 3.1.4.1. 

 

Rys. 3.1.4.1. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych, powiat lubaczowski 2014 r. (źródło: [7], 

[13]) 
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4. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE  

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo ochrony środowiska, oceny poziomów pól 

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

monitoringu środowiska, a wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi okresowe badania 

poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

W 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie na obszarze powiatu 

lubaczowskiego badania poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadził w Lubaczowie na osiedlu 

Jagiellonów i w Starym Dzikowie. 

Pomiary poziomów pól elektromagnetycznych prowadzono zgodnie z rozporządzeniem w sprawie 

zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku 

(2007). Przedmiotem badań monitoringowych jest poziom pola elektromagnetycznego, określony przez 

wartość składowej elektrycznej pola, w miejscach dostępnych dla ludności na trzech kategoriach 

obszarów: w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., 

w pozostałych miastach oraz na terenach wiejskich. 

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku sporządzono na podstawie 

rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Zgodnie z rozporządzeniem 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 powiatu lubaczowskiego w 2014r. nie 

wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

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. 

Na rys. 4.1 przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu poziomów pól 

elektromagnetycznych oraz wyniki badań poziomów pól elektromagnetycznych przeprowadzonych 

w środowisku na obszarze powiatu lubaczowskiego w 2014 r. 
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Rys. 4.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowych monitoringu pól elektromagnetycznych oraz rozkład poziomów pól 

elektromagnetycznych, powiat lubaczowski 2014 r. (źródło: [6], [13]) 

 

5. HAŁAS DROGOWY 

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

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

Monitoringowe pomiary hałasu stanowią istotną informację o klimacie akustycznym i są przydatne m.in. 

w procesie tworzenia map akustycznych w ramach realizacji oceny stanu akustycznego środowiska. 

W 2014 r. na terenie powiatu lubaczowskiego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie przeprowadził pomiary natężenia hałasu drogowego w Lubaczowie.  

Klimat akustyczny miasta Lubaczowa kształtowany jest głównie przez ciągi komunikacyjne: drogę 

wojewódzką Nr 866 (Dachnów-Budomierz), drogę wojewódzką Nr 867 (Sieniawa-Hrebenne), jak 

również drogi powiatowe i gminne.  

Obszary objęte badaniami to: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 

mieszkaniowo-usługowe, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

teren domu opieki społecznej, teren rekreacyjno-wypoczynkowy. 

Pomiary hałasu drogowego prowadzono w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych. Badania 

monitoringowe objęły wyznaczenie czterech rodzajów wskaźników hałasu: LAeqD, LAeqN, LDWN i LN. 

W 4 punktach (ulice:  Kościuszki, Mickiewicza, Słowackiego, Wyszyńskiego) określano równoważny 
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poziom hałasu LAeq zarówno dla pory dnia jak i dla pory nocy oraz prowadzono ewidencję natężenia 

i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Wartość 

długookresowego średniego poziomu dźwięku: LDWN i LN wyznaczono w 1 punkcie (ul. Sobieskiego). 

Łączna długość przebadanych odcinków reprezentatywnych dróg wyniosła 1,62 km, co stanowi ok. 3 % 

długości dróg w mieście. Uzyskane wyniki pomiarów zestawiono w tab. 5.1. – 5.2. natomiast na rys.5.1. 

- 5.2. przedstawiono rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu hałasu oraz rozkład 

poziomów dźwięku w Lubaczowie w 2014 r. 

Podstawowym kryterium oceny hałasu w środowisku są dopuszczalne poziomy hałasu określone 

w rozporządzeniu w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2007), zmienionym 

w 2012 r. Poziomy dopuszczalne określone są dla pory dziennej i nocnej, zależą od rodzaju źródeł, 

sposobu zagospodarowania i funkcji urbanistycznych terenu.  

W czterech punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych 

standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

W porze dnia wartości równoważnego poziomu hałasu kształtowały się w przedziale od 60,1 dB do 

67,3 dB, a wartości przekroczeń dopuszczalnego poziomu dźwięku wynosiły 2,4 dB (ul. Mickiewicza), 

5,0 dB (ul.Kościuszki) i 6,3 dB (ul. Wyszyńskiego). 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 wartość wyznaczonego równoważnego poziomu hałasu kształtowała się od 53,4 dB 

do 60,2 dB, zaś wartość przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku wyniosła 4,2 dB 

(ul. Wyszyńskiego). 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. 

Natężenie ruchu pojazdów w Lubaczowie w 2014 r. przedstawiono w tab.5.3 oraz na rys.5.3. 

Długookresowy średni poziom dźwięku LDWN wyniósł 68,9 dB, zaś LN 59,6 dB. W punkcie tym 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych standardów akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej 

przez teren. Wielkość przekroczenia dla LDWN wyniosła 0,9 dB, zaś dla LN 0,6 dB. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że emisja hałasu z dróg wojewódzkich (Kościuszki, 

Wyszyńskiego, Sobieskiego) jest wyższa (przedział 65 – 70 dB) niż z dróg powiatowych (60 – 65 dB). 

Tereny położone wzdłuż dróg dojazdowych do przejść granicznych są najbardziej narażone na hałas.  

Tab. 5.1. Wyniki pomiarów równoważnego poziomu dźwięku, Lubaczów 2014 r. (źródło: [13]) 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqD 

Wynik 
pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LAeqN 

Wynik 
pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

[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 

LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 22.00). 

LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00  do godz. 6.00). 
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Tab. 5.2. Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu dźwięku, Lubaczów 2014 r. (źródło: [13]) 

Lokalizacja 
punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Dopuszczalny 
poziom 

LDWN 

Wynik  

pomiaru 

LDWN 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 
poziom 

LN 

Wynik 
pomiaru 

LN 

Wielkość 

przekroczenia 

[dB] 

ul.Sobieskiego 68 68,9 0,9 59 59,6 0,6 

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). 

 

 

Rys. 5.1. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych hałasu komunikacyjnego, Lubaczów 2014 r. (źródło: [5]) 

[14]) 
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Tab. 5.3. Natężenie ruchu i procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu pojazdów, Lubaczów 2014 r. 

(źródło: [13]) 

Lokalizacja punktu  

pomiarowo-kontrolnego 

Natężenie ruchu pojazdów 

[liczba pojazdów/godz.]*
 

Procentowy udział 

pojazdów ciężkich 

w strumieniu ruchu 

[%] 
ogółem 

pojazdy 

lekkie 

pojazdy 

ciężkie 

Pora dnia (6.00 – 22.00) 

ul.Kościuszki 286 256 30 10,5 

ul.Mickiewicza 287 272 15 5,2 

ul.Słowackiego 219 200 19 8,7 

ul.Wyszyńskiego 674 596 78 11,5 

Pora nocy (22.00 – 6.00) 

ul.Kościuszki 58 53 5 8,6 

ul.Mickiewicza 72 65 7 9,7 

ul.Słowackiego 53 49 4 7,5 

ul.Wyszyńskiego 134 119 15 11,2 

* natężenie ruchu rejestrowane w przedziale jednej godziny  
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Rys. 5.3. Natężenie ruchu pojazdów, Lubaczów 2014 r. (źródło: [13]) 

6. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI 

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach samorządy powinny zapewniać czystość i porządek na swoim terenie oraz 

tworzyć warunki niezbędne do ich utrzymania, poprzez m.in. objęcie wszystkich właścicieli 

nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

obejmującym proces segregacji. Ponadto ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

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

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

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

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

domowych. Głównymi źródłami wytwarzania odpadów komunalnych na terenach gmin powiatu 
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lubaczowskiego są gospodarstwa domowe, obiekty usługowo-handlowe, obiekty użyteczności 

publicznej. 

Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu lubaczowskiego, 

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

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 r., sporządzonych przez wójtów, 

burmistrzów miast przekazanych do WIOŚ w Rzeszowie oraz Marszałka Województwa 

Podkarpackiego.  

W 2014 r. na obszarze powiatu lubaczowskiego odpady komunalne odebrano od 13 286 właścicieli 

nieruchomości. Ogółem odebrano 8039,1 Mg odpadów komunalnych. Odpady niesegregowane 

(zmieszane) stanowiły 67,83 % (5452,7 Mg) odpadów odebranych z terenu gmin powiatu 

lubaczowskiego. Pozostała część odpadów - 32,17% (2586,4 Mg) została odebrana selektywnie.  

Na rys. 6.1. przedstawiono ilość odebranych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) z terenu 

gmin powiatu lubaczowskiego w 2014 r. 
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 Rys.6.1. Ilość odpadów niesegregowanych (zmieszanych) odebranych z terenu gmin powiatu lubaczowskiego, 

2014 r. (źródło: [8]) 

Odpady komunalne zmieszane w znikomej ilości (2,3 Mg) były unieszkodliwiane bezpośrednio 

poprzez składowanie a pozostała ilość została przekazana do regionalnych instalacji przetwarzania 

odpadów (99,86 % odpadów przekazano do Instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych w Młynach będącej Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Wschodniego w województwie podkarpackim a 0,14% odpadów 

przekazano do Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Kozodrzy będącego Regionalną Instalacją 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Zachodniego w województwie 

podkarpackim).  

Największą ilość wśród odpadów wysegregowanych przez mieszkańców gmin powiatu 

lubaczowskiego stanowiły: odpady szkła (30,29 %), odpady tworzyw sztucznych (28,21 %), odpady 

ulegające biodegradacji (14,95 %), zużyte opony (7,96 %), odpady wielkogabarytowe (6,14 %). 

Pozostałe 12,45 % stanowiły głównie: zużyte urządzenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

odpady gruzu i zmieszane odpady betonu, odpady papieru i tektury. Odpady z segregacji 



35 

 

przekazywane są specjalistycznym firmom zajmujących się odzyskiem, recyklingiem lub przetwórstwem 

odpadów.  

Na rys.6.2. przedstawiono strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie 

i wysegregowanych z odpadów komunalnych zmieszanych w 2014 r. na terenie powiatu 

lubaczowskiego 

 

 

Rys. 6.2. Struktura odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych ze zmieszanych odpadów 

komunalnych na terenie powiatu lubaczowskiego, 2014 r. (źródło: [8]) 

W 2014 roku na obszarze powiatu lubaczowskiego funkcjonowało dwa składowiska odpadów 

komunalnych, w tym jedno z wydzieloną kwaterą na odpady zawierające azbest.  

Na rys. 6.3. przedstawiono rozmieszczenie składowisk odpadów na obszarze powiatu 

lubaczowskiego w 2014r. 
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Rys. 6.3. Rozmieszczenie składowisk odpadów, powiat lubaczowski, 2014 r. (źródło: [4], [6]) 

7. 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. 

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

się na pięć kategorii ryzyka: 

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

  kategoria II (ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej) – 15 podmiotów, 

 kategoria III (ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej) – 21 podmiotów, 

 kategoria IV (ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej) – 102 podmioty, 

 kategoria V (pozostałe co do zasady nie objęte planowaniem) – 20 podmiotów. 

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). 



37 

 

 kategoria 2. Naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki 

korzystania ze środowiska. 

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

przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania lub ograniczania skutków poważnych awarii 

przemysłowych. 

 kategoria 4. Zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami w eksploatacji 

instalacji chroniących środowisko lub innymi działaniami użytkownika instalacji. 

W 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. 

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. 

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. 

 

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2014r. stwierdzono naruszenia wymagań ochrony środowiska, 

które dotyczyły między innymi: 

 nie wprowadzenia do „Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji” 

informacji o emisji, 

 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, 

 niedotrzymywania warunków pozwoleń wodnoprawnych, 

 brak realizacji obowiązków nałożonych decyzją, 

 brak pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. 

Ponadto inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie wykonali 56 kontroli w oparciu o dokumentację. 
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SPIS RYSUNKÓW 

1.1. Podział administracyjny powiatu lubaczowskiego wg. gmin, 2014r. 

2.2.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 
modelowania 

2.2.2. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 
modelowania 

2.2.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 
modelowania 

2.2.4. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 

modelowania 

2.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 

modelowania 

2.2.6. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 

modelowania 

2.2.7. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – 
wyniki modelowania 

2.2.8. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu 
lubaczowskiego w 2014r. – wyniki modelowania 

2.2.9. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2.5 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. 
– wyniki modelowania 

2.2.10. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(α)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 

2014r. – wyniki modelowania 

2.2.11. Obszary przekroczeń poziomu docelowego benzo(α)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu 
lubaczowskiego w 2014r. – wyniki modelowania 

2.2.12. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – 
wyniki modelowania 

2.2.13. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – 
wyniki modelowania 

2.2.14. Rozkład stężeń średniorocznych niklu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – wyniki 
modelowania 

2.2.15. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w pyle PM10 na terenie powiatu lubaczowskiego w 2014r. – 
wyniki modelowania 

3.1.1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w obszarach chronionych 
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