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1. Wstęp  

Podstawą do sporządzenia opracowania jest pismo Starosty Niżańskiego znak: 
BR.0022.1.70.2015.I, skierowane do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 
w sprawie przekazania informacji o stanie środowiska na obszarze powiatu niżańskiego.  

Celem opracowania niniejszej informacji jest przedstawienie stanu środowiska w województwie 
podkarpackim, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu niżańskiego, w oparciu o dane pozyskane w 
2014 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w ramach realizacji zadań 
Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ).  

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. Działalność PMŚ z mocy art. 24 ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska koordynują organy Inspekcji Ochrony Środowiska.  

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.  

Za badania o charakterze monitoringowym uznawane są pomiary spełniające warunki: 
cykliczności, unifikacji metodyk, unifikacji sprzętu, unifikacji interpretacji.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w ramach PMŚ, corocznie prowadzi 
badania jakości wód w rzekach oraz badania jakości powietrza, pomiary poziomów pól 
elektromagnetycznych, a także cyklicznie wykonuje pomiary hałasu komunikacyjnego (na terenie 
powiatu stalowowolskiego pomiary hałasu komunikacyjnego zostały przeprowadzone w 2012 r.). 

W rozdziałach 3, 4 i 5 „Informacji o stanie środowiska w powiecie niżańskim w 2014 roku” 
przedstawione zostały dane pochodzące z PMŚ w zakresie badań monitoringowych rzek, powietrza oraz 
pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych. Rozdział 6 dotyczy danych składowisk odpadów 
komunalnych. Rozdział 7 stanowi podsumowanie pracy. Ostatni, 8 rozdział, zawiera spis literatury, 
wykorzystanej w opracowaniu.  

Badania w zakresie jakości wód powierzchniowych i powietrza oraz pomiary poziomów pól 
elektromagnetycznych wykonało Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie, które posiada wdrożony system jakości, co jest spełnieniem wymagań wynikających  
z art. 28f, pkt. 3 ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska.  
  



 

5 
 

2. Informacje ogólne  
Powiat niżański położony jest w północnej części województwa podkarpackiego i sąsiaduje  

z następującymi powiatami tego województwa: stalowowolskim, kolbuszowskim, rzeszowskim, 
leżajskim. Od strony północnej graniczy z powiatem janowskim, a od strony wschodniej z powiatem 
biłgorajskim województwa lubelskiego.  

Powierzchnia powiatu stanowi 4,4% obszaru województwa podkarpackiego i wynosi 786 km2. 
Na terenie powiatu mieszka 67 656 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 86 mieszkańców na 1 km2 
[8].  

Powiat niżański posiada bogatą sieć rzek, kanałów oraz rowów melioracyjnych. Główną rzeką 
powiatu jest San. Drugą co do wielkości jest rzeka Tanew, mająca ujście do Sanu w m. Ulanów.  
Do większych rzek, przepływających przez teren powiatu, należą: Rudnia (lewobrzeżny dopływ Sanu), 
Głęboka (lewobrzeżny dopływ Rudni), Bukowa (prawobrzeżny dopływ Sanu), Gilówka (lewobrzeżny 
dopływ Bukowej), Barcówka (lewobrzeżny dopływ Sanu).  

Wody powierzchniowe nie stanowią źródeł zabezpieczenia w wodę pitną.  
Przemysł skupiony jest głównie w mieście Nisku i tu znajdują się najważniejsze źródła emisji 

zanieczyszczeń do wód powierzchniowych.  
Stan czystości powietrza związany jest z funkcjonowaniem na tym terenie przemysłu 

metalurgicznego i z bliskim sąsiedztwem powiatu stalowowolskiego, a także z emisją zanieczyszczeń 
 z kotłowni, indywidualnych palenisk domowych oraz z transportu drogowego.  

3. Monitoring stanu wód powierzchniowych  

Obowiązek badania i oceny stanu wód powierzchniowych w ramach Państwowego monitoringu 
środowiska wynika z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne [10], przy czym 
zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów 
fizykochemicznych, chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi badania stanu wód 
powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego zgodnie z Programem Państwowego 
Monitoringu Środowiska w województwie podkarpackim, zatwierdzanym przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska.  

Badania realizowane są w wyznaczonych, dla potrzeb planowania gospodarowania wodami, 
jednolitych częściach wód powierzchniowych (JCWP), którymi są jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub 
kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód przybrzeżnych. Każda jednolita 
część wód powierzchniowych przypisana została do jednego z wyznaczonych 26 typów wód, które 
charakteryzują warunki środowiskowe cieku i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości 
bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są warunki 
referencyjne (stan naturalny, niezakłócony działalnością człowieka) i granice klas stanu / potencjału 
ekologicznego. Na rys. 3.1 zostały zaprezentowane JCWP wydzielone w obszarze powiatu niżańskiego.  

W programach badań monitoringu środowiska dla województwa podkarpackiego [11, 12, 13], 
znalazło się pięć JCWP z terenu powiatu niżańskiego, w których, w latach 2011-2014, prowadzono 
badania w wyznaczonych punktach pomiarowo-kontrolny (ppk):  

− San od Złotej do Rudni (kod JCWP: PLRW20002122779); ppk San - Krzeszów,  
− Tanew od Łady do ujścia (kod JCWP: PLRW20001922899); ppk Tanew - Wólka Tanewska,  
− Barcówka (kod JCWP: PLRW20001722929); ppk Barcówka - Stalowa Wola,  
− Bukowa od Rakowej do ujścia (kod JCWP: PLRW200019229499); ppk Bukowa - Chłopska 

Wola,  
− San od Rudni do ujścia (kod JCWP: PLRW20002122999); ppk San - Wrzawy.  

W punktach pomiarowo-kontrolnych Tanew - Wólka Tanewska i San - Wrzawy realizowano 
program badań przewidziany dla monitoringu diagnostycznego. Zadaniem monitoringu 
diagnostycznego, wykonywanego co 6 lat, jest kompleksowy przegląd stanu wód w obszarze dorzecza.  

W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych realizowano program badań przewidziany dla 
monitoringu operacyjnego. Monitoring operacyjny prowadzony jest co 3 lata w jednolitych częściach 
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wód zagrożonych niespełnieniem ustanowionych dla nich celów środowiskowych, wyznaczonych na 
podstawie oceny wpływu znaczących oddziaływań na stan wód lub monitoringu diagnostycznego oraz 
w celu kontroli zmian ich stanu.  

We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych, w ramach programu monitoringu obszarów 
chronionych, prowadzono również badania w zakresie umożliwiającym ocenę eutrofizacji wód, 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.  

Monitoring obszarów chronionych prowadzony jest w: 
− jednolitych częściach wód przeznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności  

w wodę przeznaczoną do spożycia,  
− obszarach przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym oraz 

w obszarach ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie o ochronie przyrody, dla 
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie,  

− jednolitych częściach wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,  
− obszarach wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych oraz obszarach narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 
(Zgodnie ze stanowiskiem Polski, przyjętym w Traktacie Akcesyjnym, obszar całego kraju został 
uznany za zagrożony eutrofizacją ze źródeł komunalnych, co oznacza, że wszystkie jednolite części 
wód rzecznych stanowią obszar chroniony.)  
 

Oceniane części wód na terenie powiatu niżańskiego reprezentują trzy typy abiotyczne rzek polskich 
charakterystycznych dla krajobrazu nizinnego (tabela 3.1).  

 

Tabela 3.1. Typy abiotyczne rzek reprezentowanych przez jednolite części wód rzecznych w obszarze powiatu niżańskiego, 
ocenione w 2013 r. (źródło: [15])  

Typ abiotyczny rzeki 
Liczba ocenionych JCWP 

Ogółem 
w tym: 

JCWP naturalne JCWP silnie zmienione 

Krajobraz nizinny 

17 Potok nizinny piaszczysty 1 - 1 

19 Rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta 2 2 - 

21 Wielka rzeka nizinna 2 1 1 

Razem 5 3 2 
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Rys. 3.1. Jednolite części wód powierzchniowych wydzielone w obszarze powiatu niżańskiego (źródło: [20]) 
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3.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych  
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach systemu 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Ocena stanu wód powierzchniowych w 2014 r. została 
wykonana w zakresie wynikającym ze zrealizowanego w 2014 r. programu badawczego,  
z uwzględnieniem zasady dziedziczenia oceny i obejmuje jednolite części wód powierzchniowych 
(JCWP) badane w latach 2012-2014. W wybranych częściach wód do oceny stanu wykorzystane zostały 
aktualne wyniki monitoringu diagnostycznego z 2011 r. 

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 w oparciu o zweryfikowany zbiór danych 
monitoringowych. 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 w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(2014). 

W ocenie stanu wód zastosowano procedurę dziedziczenia oceny. Procedura ta polega na 
przeniesieniu do aktualnej oceny wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych, 
hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat poprzednich (w ocenie za 2014 r. z lat 2012-
2013 i dla wybranych części wód z 2011 r.) wówczas, gdy jednolita część wód nie została objęta 
monitoringiem w 2014 r. lub 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. 

Ocenę stanu wód wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód rzecznych, na podstawie 
wyników klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych  
i sztucznych) oraz stanu chemicznego, uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-
kontrolnym.  

Stan ekologiczny / potencjał ekologiczny jest określeniem jakości struktury  
i funkcjonowania ekosystemu wód powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie wyników badań 
elementów biologicznych oraz wspierających je wskaźników fizykochemicznych  
i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się 
poprzez nadanie jednolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza 
bardzo dobry stan ekologiczny / maksymalny potencjał ekologiczny, klasa druga – dobry stan / potencjał 
ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – stan / potencjał ekologiczny umiarkowany, 
słaby i zły (rys. 3.1.1). W przypadku klasyfikacji elementów biologicznych obowiązuje zasada, że klasa 
stanu / potencjału ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego.  

Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych dokonuje się na 
podstawie analizy wyników pomiarów zanieczyszczeń chemicznych, w tym tzw. substancji 
priorytetowych. Podstawą analizy jest porównanie uzyskanych wyników ze środowiskowymi normami 
jakości [3]. Przyjmuje się, że jednolita część wód jest w dobrym stanie chemicznym, jeżeli żadna z 
obliczonych wartości stężeń nie przekracza dopuszczalnych stężeń maksymalnych  
i średniorocznych. Jeżeli woda nie spełnia tych wymagań, stan chemiczny ocenianej jednolitej części 
wód określa się jako „poniżej dobrego”.  
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Rys. 3.1.1. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego (źródło: Poradnik REFCOND, CIS-WFD, Guidance No 10)  

Stan jednolitej części wód ocenia się poprzez porównanie wyników klasyfikacji stanu / 
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód może być oceniona jako będąca  
w „dobry stanie”, jeśli jednocześnie jej stan / potencjał ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej 
jako dobry, a stan chemiczny sklasyfikowany jest jako „dobry”. W pozostałych przypadkach, tj. gdy 
stan chemiczny jest sklasyfikowany jako „poniżej dobrego” lub stan / potencjał ekologiczny 
sklasyfikowano jako „umiarkowany”, „słaby”, bądź „zły”, jednolitą część wód ocenia się jako będącą 
w złym stanie (tabela 3.1.1).  

 
Tabela 3.1.1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych (źródło: [3])  

 
Stan chemiczny 

Dobry stan chemiczny 
Stan chemiczny poniżej 

dobrego 

S
ta

n 
ek

ol
og

ic
zn

y 
/ 

po
te

nc
ja

ł e
ko

lo
gi

cz
ny 

Bardzo dobry stan ekologiczny / 
maksymalny potencjał ekologiczny Dobry stan wód Zły stan wód 

Dobry stan ekologiczny / dobry 
potencjał ekologiczny Dobry stan wód Zły stan wód 

Umiarkowany stan ekologiczny / 
umiarkowany potencjał 
ekologiczny 

Zły stan wód Zły stan wód 

Słaby stan ekologiczny / słaby 
potencjał ekologiczny Zły stan wód Zły stan wód 

Zły stan ekologiczny / zły potencjał 
ekologiczny Zły stan wód Zły stan wód 

 
Ocenę jednolitej części wód obniża się do stanu „złego”, niezależnie od wyników stanu / 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, kiedy nie są spełnione dodatkowe wymagania 
jakościowe określone dla obszarów chronionych występujących w tej części wód. 

Z powyższych reguł wynika, że stan jednolitej części wód można ocenić jedynie na podstawie 
jednego z trzech wymienionych wyżej elementów (nawet przy braku klasyfikacji dla pozostałych), jeśli 
wskazuje on na stan zły.  

W latach 2011-2014, w granicach administracyjnych powiatu niżańskiego, badaniami 
monitoringowymi zostały objęte JCWP Tanew od Łady do ujścia i San od Rudni do ujścia, w których 
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realizowano program monitoringu diagnostycznego oraz JCWP San od Złotej do Rudni, Barcówka, 
Bukowa od Rakowej do ujścia, w których realizowano program monitoringu operacyjnego. 
Wymienione JCWP objęte zostały również programem monitoringu obszarów chronionych.  

Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych na terenie powiatu niżańskiego, 
wykonana na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2011-2014 [15], przedstawia się 
następująco:  

− San od Złotej do Rudni – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach chronionych 
DOBRY, stan chemiczny DOBRY, stan JCWP DOBRY. Decydujące znaczenie w ocenie stanu 
wód miały wskaźniki biologiczne (fitoplankton) oraz wskaźnik fizykochemiczny z grupy 3.1 - 
3.5 (zasadowość ogólna), które zostały sklasyfikowane w klasie II.  

− Tanew od Łady do ujścia – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach 
chronionych DOBRY, stan chemiczny DOBRY, stan JCWP DOBRY. Decydujące znaczenie  
w ocenie stanu wód miały wskaźniki biologiczne (fitobentos, makrofity) oraz wskaźnik 
fizykochemiczny z grupy 3.1 - 3.5 (ChZT-Mn) i wskaźniki z grupy 3,6 – specyficzne 
zanieczyszczenia  syntetyczne i niesyntetyczne (cynk, węglowodory ropopochodne - indeks 
oleju mineralnego), które zostały sklasyfikowane w klasie II.  

− Barcówka – potencjał ekologiczny UMIARKOWANY, potencjał ekologiczny w obszarach 
chronionych UMIARKOWANY, stan JCWP ZŁY. Decydujące znaczenie w ocenie stanu wód 
miał wskaźnik biologiczny (fitobentos), który sklasyfikowano w klasie III oraz wskaźnik 
fizykochemiczny z grupy 3.1 - 3.5 (ogólny węgiel organiczny), który został sklasyfikowany 
poniżej potencjału dobrego.  

− Bukowa od Rakowej do ujścia – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach 
chronionych DOBRY. O ocenie stanu ekologicznego zadecydował wskaźnik biologiczny 
(fitobentos), wskaźniki fizykochemiczne z grupy 3.1 - 3.5 (ogólny węgiel organiczny, azot 
Kjeldahla) i elementy hydromorfologiczne, które sklasyfikowano w II klasie jakości.  

− San od Rudni do ujścia – potencjał ekologiczny UMIARKOWANY, potencjał ekologiczny  
w obszarach chronionych UMIARKOWANY, stan chemiczny DOBRY, stan JCWP ZŁY. 
Decydujące znaczenie w ocenie stanu wód miały wskaźniki biologiczne (makrofity  
i makrobezkręgowce bentosowe), które sklasyfikowano w klasie III.  
 

Wyniki klasyfikacji biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych elementów 
jakości wód, wyniki klasyfikacji stanu / potencjału ekologicznego, ocena stanu chemicznego oraz ocena 
stanu wód w obszarach chronionych i ostateczna ocena stanu wód w poszczególnych jednolitych 
częściach wód rzecznych w 2014 r. zostały przedstawione w tabeli 3.1.2 oraz na rys. 3.1.3 - 3.1.5. 
Dodatkowo na rys. 3.1.2 zaprezentowano ocenę eutrofizacji wód (z okresu 2012-2014), wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.  
Szczegółowe zestawienia danych w zakresie oceny stanu wód w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych w 2014 r. dostępne są również na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod 
adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/, w zakładce Publikacje.  
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Rys. 3.1.2. Ocena występowania eutrofizacji wód powierzchniowych, spowodowanej emisją zanieczyszczeń ze źródeł 
komunalnych; województwo podkarpackie lata 2012-2014 (źródło: [17]) 
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Rys. 3.1.3. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału 
ekologicznego w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych (w tym na obszarach chronionych); 
województwo podkarpackie 2014 r. (źródło: [17])  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3.1.4. Wyniki klasyfikacji stanu  

chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych; 
województwo podkarpackie 2014 r. (źródło: [17])  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 3.1.5. Wyniki oceny stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych; województwo podkarpackie 2014 r. 

(źródło: [17])  
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Tabela 3.1.2. Zestawienie wyników klasyfikacji stanu / potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych z terenu powiatu niżańskiego, objętych 
monitoringiem wód w latach 2011-2014 r. (źródło: [17])  
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OBSZAR DORZECZA WISŁY  
Region wodny Górnej Wisły 
Zlewnia 227.San od Wisłoka do Tanwi 

1 
San od Złotej do 
Rudni 
PLRW20002122779 

San - Krzeszów 
PL01S1601_3308 

21 N MO II             II I II   DOBRY DOBRY 
TAK 

[MOEU] DOBRY DOBRY 

Zlewnia 228.Tanew 

2 
Tanew od Łady do 
ujścia 
PLRW20001922899 

Tanew - Wólka 
Tanewska 
PL01S1601_1958 

19 N MD   II II         II I II II DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000, MOEU] 
DOBRY DOBRY 

Zlewnia 229.San od Tanwi do ujścia 

3 
Barcówka 
PLRW20001722929 

Barcówka - Stalowa 
Wola 
PL01S1601_1956 

17 T MO   III          III  II PPD II UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

4 
Bukowa od Rakowej 
do ujścia 
PLRW200019229499 

Bukowa - Chłopska 
Wola 
PL01S1601_1959 

19 N MO   II           II II II   DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
  

5 
San od Rudni do 
ujścia 
PLRW20002122999 

San - Wrzawy 
PL01S1601_1955 

21 T MD II   III   III     III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[ MOEU] 
ZŁY ZŁY 
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OBJAŚNIENIA DO TABELI 3.1.2:  
 

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 

 

4. Monitoring powietrza atmosferycznego 
Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika z art. 88 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [9].  
Na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 cytowanej ustawy, do prowadzenia badań jakości 

powietrza atmosferycznego i wykonywania rocznych ocen zobowiązany jest wojewódzki inspektor 
ochrony środowiska.  

Celem funkcjonowania monitoringu jakości powietrza jest uzyskiwanie informacji i danych 
dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz wykonywanie analiz i ocen  
w zakresie przestrzegania standardów jakości powietrza. Oceny jakości powietrza wykonuje się zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny 
poziomów substancji w powietrzu [6].  

Od 2002 r., w oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza, Podkarpacki Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska sporządza roczne oceny jakości powietrza w województwie 
podkarpackim. Ocena i wynikające z niej działania odnoszone są do obszarów nazywanych strefami. 
Województwo podkarpackie podzielone zostało na dwie strefy. Strefę stanowią miasto Rzeszów  
(o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 tys.) oraz pozostała część województwa jako strefa 
podkarpacka. Powiat stalowowolski należy do strefy podkarpackiej. Podział województwa 
podkarpackiego na strefy przedstawiono na rys. 4.1.  
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Rys. 4.1. Podział stref jakości powietrza w województwie podkarpackim (źródło: [14])  

 

Wyniki oceny poziomów substancji w strefach stanowią dla zarządu województwa podstawę 
określenia naprawczych Programów Ochrony Powietrza dla stref, w których przekroczone zostały 
standardy jakości powietrza.  

4.1 Emisja do powietrza 
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. 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. 

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 
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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, który powstaje 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.  

4.2 Ocena jakości powietrza 
Na terenie powiatu niżańskiego WIOŚ 

w Rzeszowie prowadzi pomiary jakości powietrza 
atmosferycznego na stacji monitoringu zlokalizowanej  
w Nisku przy ul. Szklarniowej. W 2014 r. na stacji 
prowadzone były automatyczne pomiary dwutlenku 
siarki, tlenków azotu i tlenku węgla, manualne pomiary 
pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 i benzo(a)pirenu  
w pyle PM10, a także pasywne pomiary benzenu. 

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.  

Ocena jakości powietrza na terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. określona została w oparciu  
o wyniki pomiarów wykonanych na stacji monitoringu powietrza w Nisku oraz 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 i pracy pt. „Wyniki modelowania stężeń 
ozonu troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2014” wykonanej na 
zlecenie GIOŚ. 

W 2014 r. nie odnotowano przekroczeń ustalonej dla dwutlenku siarki  normy 1-godzinnej  
w Nisku. Najwyższe stężenie jednogodzinne dwutlenku siarki odnotowane na stacji wyniosło 
121,0 μg/m3 (35% normy). Maksymalne stężenie średniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze stężeń 
jednogodzinnych, zmierzonych na stacji wyniosło 38,0 μg/m3 (30% normy). Wyniki modelowania 
zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki potwierdziły dotrzymanie obowiązujących norm dla 
tego zanieczyszczenia. Na terenie powiatu niżańskiego wyniki modelowania wykazały występowanie 
stężenia średniorocznego dwutlenku siarki w przedziale 1,0-8,0 μg/m3, zaś stężenia 1-godzinnego  
w przedziale 5,0-40,0 μg/m3 tj. 1,4-11,4% wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych 

 
Rys. 4.2.1. Automatyczna stacja monitoringu 

powietrza; Nisko ul. Szklarniowa (źródło: [17] 
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wyniki modelowania wykazały występowanie stężeń nie przekraczających 25,0 μg/m3 tj. 20% wartości 
dopuszczalnej.  

Na rys. 4.2.2.-4.2.3. przedstawiono rozkład stężeń 1-godzinnych i średniorocznych dwutlenku 
siarki na terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 

 

 

  

 

 

Rys. 4.2.2. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na 
terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania 

(źródło: [17], [18]) 

Rys. 4.2.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na 
terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania 

(źródło: [17], [18]) 

 
Stężenie średnioroczne dwutlenki azotu na stacji pomiarowej wyniosło 14,0 μg/m3 i stanowiło 

35% normy. Dopuszczalne stężenie określone dla 1-godzinnych stężeń dwutlenku azotu, ustalone na 
poziomie 200 μg/m3 nie zostało przekroczone. Maksymalne stężenie jednogodzinne stwierdzone na 
stacji w Nisku wyniosło 92,0 μg/m3 (46% normy). Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza 
dwutlenkiem azotu potwierdziły dotrzymanie obowiązujących norm dla tego zanieczyszczenia. Na 
terenie powiatu niżańskiego wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego 
dwutlenku azotu w przedziale 2,0-16,0 μg/m3 tj. 5-40%, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale  
10,0-65,0 μg/m3 tj. 5-33% wartości dopuszczalnej.  

Na rys. 4.2.4.-4.2.5. przedstawiono rozkład stężeń 1-godzinnych i średniorocznych dwutlenku 
azotu na terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 

 

 

 

  

 

 

Rys. 4.2.4. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na 
terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania 

(źródło: [17], [18]) 

Rys. 4.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na 
terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania 

(źródło: [17], [18]) 

 
Stężenie średnioroczne benzenu na stacji pomiarowej wyniosło 1,7 μg/m3 i stanowiło 34% 

poziomu dopuszczalnego. Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzenem potwierdziły 
dotrzymanie ustalonej dla tego zanieczyszczenia normy. Wartości stężeń średniorocznych benzenu nie 
przekroczyły 0,5 μg/m3 tj. 10% wartości dopuszczalnej.  

Na rys. 4.2.6. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu 
niżańskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 
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Rys. 4.2.6. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania  
(źródło: [17], [18]) 

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) 
utrzymywał się w regionie na niskim poziomie (rys. 4.2.7.-4.2.10.).  

 

 

 

 

 

Rys. 4.2.7. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na 
terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania  

(źródło: [17], [18]) 

Rys. 4.2.8. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na 
terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania  

(źródło: [17], [18]) 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.2.9. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na 
terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania 

(źródło: [17], [18]) 

Rys. 4.2.10. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na 
terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania 

(źródło: [17], [18]) 

 
Wyniki modelowania rozkładu stężeń średniorocznych metali ciężkich na terenie powiatu 

niżańskiego w 2014 r. wykazały występowanie wartości w przedziale: arsen: 0,1-2,0 ng/m3 tj. 2-33% 
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poziomu docelowego, kadm: 0,05-0,9 ng/m3 tj. 1-18% poziomu docelowego, nikiel: 0,3-3,0 ng/m3  

tj. 2-15% poziomu docelowego, ołów: 0,0007-0,02 μg/m3 tj. 0,1-4% poziomu dopuszczalnego.  
Stężenie średnioroczne pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Nisku wyniosło 32,0 μg/m3  

i stanowiło 80% dopuszczalnej normy. Na obszarze Niska nie stwierdzono przekroczenia 
dopuszczalnego stężenia średniorocznego pyłu PM10. Wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10 na 
terenie powiatu niżańskiego określone w modelowaniu wykazały występowanie stężeń w przedziale 
8,0-40,0 μg/m3 tj. 20-100% wartości dopuszczalnej (lokalnie na terenie miasta Niska norma została 
przekroczona).  

Na rys. 4.2.11. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie powiatu 
niżańskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 

 

 

 

 

Rys. 4.2.11. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie powiatu niżańskiego w 2014 r.  
- wyniki modelowania (źródło: [17], [18]) 

W 2014 r. na stacji pomiarowej w Nisku odnotowano 47 dni z przekroczeniem dobowego stężenia 
dopuszczalnego pyłu PM10 (przy dopuszczalnej liczbie dni z przekroczeniem nie większej niż 35 w 
ciągu roku). Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 wykazały występowanie 
na terenie powiatu niżańskiego do 90 dni ze stężeniem wyższym od 50 μg/m3. Wyznaczony na 
podstawie modelowania obszar przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na 
terenie powiatu wyniósł 12 km2 i swoim zasięgiem objął miasto Nisko i obszar przyległy do miasta od 
strony północno-zachodniej.  

Na rys. 4.2.12.-4.2.13. przedstawiono rozkład liczby dni z przekroczeniem oraz wyznaczony 
obszar przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu niżańskiego 
w 2014 r. na podstawie modelowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.2.12. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego 
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu 

niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania (źródło: [17], [18]) 

Rys. 4.2.13. Obszar przekroczenia dobowego poziomu 
dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu niżańskiego 

w 2014 r. - wyniki modelowania (źródło: [17], [18]) 
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Średnioroczne stężenie pyłu PM2.5 na stacji pomiarowej wyniosło 25,0 μg/m3 i stanowiło 100% 
normy rocznej. W 2014  r. dopuszczalne stężenie średnioroczne pyłu PM2.5, powiększone o margines 
tolerancji wynosiło podobnie jak w 2013 r. 26 μg/m3. Stężenie średnioroczne pyłu PM2.5 na stacji 
pomiarowej stanowiło 96% poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. Wyniki 
modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 wykazały wystąpienie na terenie powiatu 
niżańskiego średniorocznego stężenia pyłu PM2.5 w przedziale 5,0 μg/m3 do 32,0 μg/m3 tj. 20-128% 
poziomu dopuszczalnego. Wyznaczony na podstawie modelowania obszar przekroczenia 
średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 na terenie powiatu wyniósł 2,5 km2 i swoim 
zasięgiem objął część miasta Niska.  

Na rys. 4.2.14.-4.2.15. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 
oraz wyznaczony obszar przekroczenia na terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. na podstawie 
modelowania. 

 

 

 

  

 

 

 

Rys. 4.2.14. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 na 
terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. - wyniki modelowania 

(źródło: [17], [18]) 

Rys. 4.2.15. Obszar przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu 
PM2,5 na terenie powiatu niżańskiego w 2014 r.  

- wyniki modelowania (źródło: [17], [18]) 

 
Stężenie średnioroczne  bezno(a)pirenu na stacji wyniosło 3,4 ng/m3 i stanowiło 340% poziomu 

docelowego. Również wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wykazały 
występowanie na terenie powiatu obszaru przekroczenia obowiązującej dla tego zanieczyszczenia 
normy. Wyniki modelowania wykazały występowanie na terenie powiatu stężenia średniorocznego w 
przedziale 0,6 ng/m3 do 3,5 ng/m3 (60-350% normy). Wyznaczony na podstawie modelowania obszar 
przekroczenia wyniósł 20 km2 i swoim zasięgiem objął miasto Nisko i obszar przyległy do miasta od 
strony północno-zachodniej.  

Na rys. 4.2.16. przedstawiono rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu, zaś na rys. 4.2.17. 
przedstawiono wyznaczony obszar przekroczenia poziomu docelowego bezno(a)pirenu na terenie 
powiatu niżańskiego w 2014 r. na podstawie modelowania.  

 

 

 

  

 

 

 

Rys. 4.16. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu 
w pyle PM10 na terenie powiatu niżańskiego w 2014 r.  

- wyniki modelowania (źródło: [17], [18]) 

Rys. 4.17. Obszar przekroczenia poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu na terenie powiatu niżańskiego w 2014 r.  

-wyniki modelowania (źródło: [17], [18]) 
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Obliczone maksymalne 8-godzinne kroczące stężenia tlenku węgla na stacji pomiarowej w Nisku   
nie przekraczały dopuszczalnej normy w żadnej dobie pomiarowej. Maksymalna wartość 8-godzinnego 
stężenia tlenku węgla wyniosła 2 130 µg/m3 (21% normy). Wyniki modelowania potwierdziły 
dotrzymanie poziomu dopuszczalnego tlenku węgla w regionie. Wyniki modelowania wykazały, że na 
terenie powiatu maksymalna wartość 8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła od 400 do 2 500 
µg/m3 (tj. 4-25% normy).  

Na rys. 4.2.18. przedstawiono rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku węgla na 
terenie powiatu niżańskiego w 2014 r. na podstawie modelowania. 

 
 

 

 

Rys.4.2.18. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku węgla na terenie powiatu niżańskiego w 2014 r.  
-wyniki modelowania (źródło: [17], [18]) 

Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego wykazały, że na terenie powiatu 
niżańskiego liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej nie przekroczyła 25 dni tj. dopuszczalnej 
ilości dni ze stężeniem 8-godzinnym kroczącym wyższym od 120 μg/m3. Wyniki modelowania 
wykazały występowanie na terenie powiatu od 0 do 9 dni z przekroczeniem wartości docelowej ozonu. 

5. Pola elektromagnetyczne 
Promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem powszechnie występującym w środowisku 

naturalnym. W najprostszy sposób promieniowanie można opisać jako wzajemne oddziaływanie pola 
elektrycznego i magnetycznego spowodowane ruchem ładunku elektrycznego w przestrzeni. 
Oddziaływanie to powoduje powstanie fali elektromagnetycznej, która rozchodzi się od drgającego 
ładunku. Promieniowanie elektromagnetyczne ma dwoisty charakter, ponieważ możemy traktować go 
zarówno jako falę elektromagnetyczną lub jako strumień małych porcji energii (kwantów) zwanych 
fotonami. W zależności od częstotliwości promieniowanie może mieć właściwości jonizujące lub 
niejonizujące i może pochodzić od źródeł naturalnych (procesy i zjawiska występujące w kosmosie i na 
Ziemi) oraz sztucznych (wszelkie urządzenia zasilane energią elektryczną). Podział źródeł pól 
elektromagnetycznych przedstawiono na rys. 5.1. 
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Ustawa Prawo ochrony środowiska (2001) definiuje pola elektromagnetyczne jako pola 

elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 do 300 GHz (promieniowanie 
niejonizujące).  

Monitoring i ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku jest zadaniem Inspekcji 
Ochrony Środowiska realizowanym na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska (2001) 
w celu zapewnienia ochrony ludności i środowiska przed ponadnormatywnym oddziaływaniem 
promieniowania niejonizującego. 

Zgodnie z ww. ustawą ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu środowiska poprzez utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 
poziomów dopuszczalnych lub co najmniej na tych poziomach i w przypadku gdy dopuszczalne normy 
nie są dotrzymane, na zmniejszaniu poziomów co najmniej do dopuszczalnych. Dopuszczalne poziomy 
pól elektromagnetycznych określa rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). 

Szczegółowe zasady prowadzenia obserwacji zmian poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku zostały określone w rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia 
okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (2007). Badania polegają na 
pomiarze natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego (parametr charakteryzujący 

 

 
 

Rys. 5.1. Podział źródeł promieniowania elektromagnetycznego (źródło: [21]) 
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oddziaływanie pola) w miejscach dostępnych dla ludności w przedziale częstotliwości co najmniej  
od 3 MHz do 3 000 MHz. 

Program badań poziomów pól elektromagnetycznych na terenie województwa podkarpackiego 
realizowany jest w trzyletnim cyklu pomiarowym, łącznie w 135 punktach pomiarowych 
rozmieszczonych równomiernie na następujących obszarach: 

1) w centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców większej od 50 tys., 
2) w pozostałych miastach, 
3) na terenach wiejskich. 

W 2014 r. na obszarze województwa WIOŚ w Rzeszowie wykonał badania poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku w 45 punktach pomiarowych zlokalizowanych w miejscach 
dostępnych dla ludności w trzech wyżej wymienionych kategoriach obszarów. Badania wykonano  
w ramach „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 
2013-2015". 

Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych sporządzono na podstawie rozporządzenia  
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Zgodnie z ww. rozporządzeniem w miejscach 
dostępnych dla ludności dopuszczalna wartość składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości  
od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz wynosi 7V/m.  

Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych na obszarze województwa w roku 2014, nie 
wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.  

W 2014 roku, na terenie powiatu niżańskiego WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził pomiarów 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Badania poziomów PEM na obszarze powiatu 
przeprowadzono w 2013 roku (miejscowość Harasiuki) i w 2012 roku (miejscowość Wólka Tanewska). 
Pomierzone poziomy PEM w środowisku na w/w obszarach były bardzo niskie, niższe od progu czułości 
sondy pomiarowej. 

 
 

Rys. 5.2. Rozmieszczenie punktów monitoringu poziomów pól elekromagnetycznych oraz wyniki badań poziomów pól 
elektromagnetycznych na obszarze województwa podkarpackiego w 2014 r. (źródło: [17]) 
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6. 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 niżańskiego zebrano łącznie 5 897,48 Mg odpadów 

komunalnych zmieszanych, które objęły odpady z handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz usług 
komunalnych i  gospodarstw domowych. W tabeli 6.1. przedstawiono ilość ww. odpadów  
z  wyszczególnieniem rodzaju gmin, w których zostały wytworzone. 

 

Tabela 6.1. Zmieszane odpady komunalne zebrane w powiecie niżańskim w 2014 r. (źródło: GUS) 

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 wiejskie - 
razem 817,05 113,85 43,47 659,73 25,3 

gminy miejsko-
wiejskie - razem 5 080,43 1 392,60 66,31 3 621,52 87,7 

Powiat łącznie: 5 897,48 1 506,45 109,78 4 281,25 63,5 
 
Z zebranych ogółem na terenie powiatu zmieszanych odpadów komunalnych 2 467,38 Mg  

(41,8 %) zostało poddanych składowaniu, 1 451,69 Mg (24,6 %) zostało termicznie przekształconych  
a 1 978,41 Mg (33,5 %) poddano procesowi recyklingu. 

Dane dotyczące odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych  
z gospodarstw domowych w powiecie zebrane zostały na podstawie sprawozdań z realizacji zadań  
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanych przez wójtów i burmistrzów. 

Na terenie powiatu niżańskiego zebrano selektywnie i wysegregowano łącznie 2 013,06 Mg 
odpadów komunalnych. Największą ilość stanowiły opakowania ze szkła: 687,2 Mg i selektywnie 
zebrane odpady ulegające biodegradacji - 460,4 Mg  oraz odpady z tworzyw sztucznych 397,2 Mg.  
W zebranych selektywnie odpadach 138,8 Mg stanowiły papier i tektura, 135,0 Mg odpady z  budowy 
i remontów, 75,5 Mg  odpady wielkogabarytowe a 63,7 Mg zużyte opony. Pozostałe odpady to: 38,7 Mg 
metale i zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne - 16,56 Mg . Strukturę odpadów komunalnych 
zebranych selektywnie w powiecie niżańskim w 2014 r. przedstawiono na rys. 6.1. 
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Rys. 6.1. Struktura wybranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie, powiat niżański  2014 r. (źródło: WIOŚ) 

 
W regionie zlokalizowane jest jedno składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 2,4 ha 

w Krzeszowie.  
Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi opierają się na danych Głównego 

Urzędu Statystycznego i obejmują jedynie największych wytwórców odpadów przemysłowych 
(powyżej 1,0 tys. Mg odpadów w ciągu roku).  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 niżańskiego wytworzono ogółem 14,6 tys. Mg odpadów przemysłowych, co 
stanowiło ok. 3,8 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2014 r. na terenie całego 
województwa.  

Większość wytworzonych odpadów przemysłowych w powiecie niżańskim przekazano innym 
odbiorcom (11,8 tys. Mg), poddano odzyskowi 0,8 tys. Mg. Pozostałą ilość (2,0 tys. Mg) 
unieszkodliwiono. 

7. Podsumowanie  

Przedmiotem opracowania jest syntetyczna informacja o stanie środowiska w powiecie niżańskim 
w 2014 r., w zakresie jakości wód powierzchniowych płynących i powietrza atmosferycznego, 
poziomów pól elektromagnetycznych oraz emisji zanieczyszczeń do środowiska, sporządzona na 
podstawie badań monitoringowych przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie.  

Wyniki wykonanych pomiarów i analiz monitorowanych elementów środowiska są następujące:  

1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych, badanych w latach 2011-2014, 
przedstawia się następująco:  

− San od Złotej do Rudni – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach 
chronionych DOBRY, stan chemiczny – DOBRY, stan JCWP – DOBRY,  

− Tanew od Łady do ujścia – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach 
chronionych DOBRY, stan chemiczny – DOBRY, stan JCWP – DOBRY,  

− Barcówka – potencjał ekologiczny UMIARKOWANY, potencjał ekologiczny  
w obszarach chronionych UMIARKOWANY, stan JCWP ZŁY,  

− Bukowa od Rakowej do ujścia – stan ekologiczny DOBRY, stan ekologiczny w obszarach 
chronionych DOBRY,  

6,9%
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22,9%
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− San od Rudni do ujścia – potencjał ekologiczny UMIARKOWANY, potencjał ekologiczny  
w obszarach chronionych UMIARKOWANY, stan chemiczny DOBRY, stan JCWP ZŁY.  

2. Ocena jakości powietrza za rok 2014 wykonana została w oparciu o wyniki pomiarów wykonanych 
na stacjach monitoringu powietrza w województwie podkarpackim. Do oceny jakości powietrza za 
rok 2014 wykorzystano również wyniki modelowania matematycznego rozkładu stężeń 
poszczególnych zanieczyszczeń w województwie podkarpackim.  

3. Zanieczyszczenia gazowe (dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ozon, benzen), pyłowe 
dla pyłu PM10, pyłu PM2.5 oraz metale w pyle PM10 (arsen, kadm, nikiel, ołów) osiągały na 
terenie województwa niskie wartości stężeń i nie przekroczyły wartości 
dopuszczalnych/docelowych. 

4. Przekroczenia standardów imisyjnych, określonych dla benzo(a)pirenu (w kryterium ochrony 
zdrowia) zostały zarejestrowane na wszystkich stanowiskach pomiarowych.  

5. W 2014 r., WIOŚ w Rzeszowie kontynuował badania poziomów pól elektromagnetycznych  
w środowisku, na wyznaczonych obszarach województwa podkarpackiego. W ocenie wyników nie 
stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych.  

6. Z zebranych ogółem na terenie powiatu zmieszanych odpadów komunalnych 2 467,38 Mg  
(41,8 %) zostało poddanych składowaniu, 1 451,69 Mg (24,6 %) zostało termicznie 
przekształconych a 1 978,41 Mg (33,5 %) poddano procesowi recyklingu. 

7. Na terenie powiatu niżańskiego wytworzono ogółem 14,6 tys. Mg odpadów przemysłowych, co 
stanowiło ok. 3,8 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2014 r. na terenie 
całego województwa.  
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