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Rzeszów, czerwiec 2016 r. 

STAN ŚRODOWISKA 



 
ZADANIA  REALIZOWANE  W  RAMACH PAŃSTWOWEGO  

MONITORINGU  ŚRODOWISKA PRZEZ WOJEWÓDZKI 
INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA: 

 
• Monitoring wód powierzchniowych 

• Monitoring jakości powietrza 

• Monitoring poziomów hałasu komunikacyjnego 

• Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych 



Zanieczyszczenia gazowe 
 

Monitoring powietrza atmosferycznego  

Wyniki modelowania wykazały, że stężenia 
średnioroczne dwutlenku siarki na 

obszarze powiatu kolbuszowskiego nie 
przekroczyły 2,7-7,6 µg/m3.  

Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki  
w powiecie kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  

dwutlenek siarki 
Na terenie powiatu kolbuszowskiego wyniki 

modelowania wykazały występowanie 
stężenia średniorocznego dwutlenku azotu  

w przedziale 3,6-12,3 μg/m3  
(9-31% poziomu dopuszczalnego).  

Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu  
w powiecie kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  

dwutlenek azotu 



Zanieczyszczenia gazowe 
 

Monitoring powietrza atmosferycznego  

Na terenie powiatu wyniki modelowania 
wykazały występowanie stężenia 

średniorocznego benzenu w przedziale  
0,02-0,2 μg/m3 (0,4-4% wartości 

dopuszczalnej). 

Rozkład stężeń średniorocznych benzenu  
w powiecie kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  

benzen 

tlenek węgla 

Wyniki modelowania stężeń tlenku 
węgla wykazały, że na terenie powiatu 
kolbuszowskiego maksymalna wartość 

8-godzinnego stężenia tlenku węgla 
wyniosła od 427,6 do 2 206,6 µg/m3  

tj. 4-22% normy. 

Rozkład maksymalnych stężeń ośmiogodzinnych tlenku węgla  
w powiecie kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  



Monitoring powietrza atmosferycznego  

Metale ciężkie w pyle PM10 

kadm 

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (As, Cd, Ni i Pb) utrzymywał się  
w regionie na niskim poziomie.  

Wyniki modelowania wykazały występowanie wartości w przedziale:  
 

-arsen: 0,1-1,0 ng/m3 tj. 2-17% poziomu docelowego,  
 

- kadm: 0,06-0,4 ng/m3 tj. 1-8% poziomu docelowego. 

Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w pyle PM10 w powiecie 
kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  

arsen 

Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w pyle PM10 w powiecie 
kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  



Monitoring powietrza atmosferycznego  

Metale ciężkie w pyle PM10 

- nikiel: 0,1-0,4 ng/m3 tj. 0,5-2% poziomu docelowego,  
 

- ołów: 0,002-0,01 μg/m3 tj. 0,4-2% poziomu dopuszczalnego. 

nikiel ołów 

Rozkład stężeń średniorocznych niklu w pyle PM10 w powiecie 
kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  

Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w pyle PM10 w powiecie 
kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  



Zanieczyszczenia pyłowe: pył zawieszony PM10 

 

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 w powiecie 
kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  

Rozkład stężeń dobowych pyłu PM2,5 w powiecie 
kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  

Monitoring powietrza atmosferycznego  

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem 
zawieszonym PM10 na terenie powiatu kolbuszowskiego wykazały występowanie stężenia 

średniorocznego pyłu PM10 w przedziale 8,5-23,4 μg/m3 tj. 21-59% wartości dopuszczalnej.  
W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 liczba dni z przekroczeniem wyniosła maksymalnie 35. 
Jedynie na niewielkim obszarze na terenie miasta Kolbuszowa ok. 0,5 km2 standard dobowy 

w zakresie pyłu PM10 został przekroczony (max 40 dni). Na obszarze tym na ponadnormatywne 
zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 narażonych jest ponad 2 tys. mieszkańców powiatu. 



Zanieczyszczenia pyłowe: pył zawieszony PM2,5 

 

Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2,5 w powiecie 
kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  

Monitoring powietrza atmosferycznego  

Wyniki modelowania 
zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM2.5 wykazały 
występowanie stężenia 

średniorocznego w przedziale  
6,8-18,8 μg/m3 tj. 27-75% wartości 

dopuszczalnej. 



Benzo(a)piren w pyle PM10 

 

Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10  
w powiecie kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  

Obszar przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu  
w powiecie kolbuszowskim w 2015 r. – wyniki modelowania  

Monitoring powietrza atmosferycznego  

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wykazały występowanie na 
terenie powiatu kolbuszowskiego stężenia średniorocznego w przedziale 0,6-2,8 ng/m3  

tj. 60-280% wartości docelowej.  
 

Wyznaczony obszar przekroczenia dla tego zanieczyszczenia obejmuje miasto Kolbuszowa  
(8,9 km2). Na obszarze tym na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza benzo(a)piranem 

narażonych jest prawie 11 tys. mieszkańców powiatu. 

 



Zanieczyszczenie wtórne - ozon 

 

Monitoring powietrza atmosferycznego  

Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych ozonu w powiecie 
kolbuszowskim za lata 2013-2015 - wyniki modelowania  

Na obszarze powiatu kolbuszowskiego  
w 2015 r. wystąpiło 25-33 dni  

z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym 
ozonu ponad 120 µg/m3.  

Rok 2015 był nietypowy pod względem 
meteorologicznym w okresie letnim, co 

sprzyjało tworzeniu się ozonu 
troposferycznego.  

 
Średnia trzyletnia liczba dni 

z maksymalnym stężeniem 8-godzinnym 
ozonu ponad 120 µg/m3 za lata 2013-2015 
wyniosła na obszarze powiatu od 15 do 20 

dni, co oznacza dotrzymanie poziomu 
docelowego. 

Nie został dotrzymany poziom celu długoterminowego ozonu.  
Termin osiągnięcia celu długoterminowego ozonu określony został na 2020 r. 



Monitoring stanu wód powierzchniowych 

   
 

 

  

Lokalizacja reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych 
częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu 

kolbuszowskiego, monitorowanych w latach 2011-2014  

1. JCWP „Łęg do Turka”, 
 

2. JCWP „Przyrwa do Dąbrówki”, 
 

3. JCWP „Łęg od Przywry (z Przywrą od 
Dąbrówki do ujścia) do Murynia”, 
 

4. JCWP „Łęg od Murynia do ujścia”, 
 

5. JCWP „Babulówka”, 
 

6. JCWP „Trześniówka do Karolówki” , 
 

7. JCWP „Koniecpólka”, 
 

8. JCWP „Mrowla”. 



Monitoring stanu wód powierzchniowych 

   
 

 

  

JCWP „Łęg do Turka” przepływa w kierunku północnym przez obszar gminy Raniżów.  

 
Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2012 r. w reprezentatywnym punkcie 
pomiarowo-kontrolnym „Łęg-Wola Raniżowska”, zlokalizowanym we wsi Wola Raniżowska w gminie Raniżów 
(jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych).  
 
Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w obszaru chronionego. 
 
Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu wód  
w w/w obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu wód w JCWP.  
 
JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny  
w obszarze chronionym (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny – fitobentos oraz wskaźniki 
fizykochemiczne - azot amonowy i azot Kjeldahla).  
 
JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych - stwierdzono eutrofizację wód).  
 
W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód.  
 
JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód 
w obszarze chronionym. 



Monitoring stanu wód powierzchniowych 

   
 

 

  

JCWP „Przywra do Dąbrówki” przepływa w kierunku północno-wschodnim przez obszar gminy 

Kolbuszowa.  

 
Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w 2014 r. w reprezentatywnym punkcie 
pomiarowo-kontrolnym „Przyrwa-Dubas”.  
 
Punkt reprezentatywny zlokalizowany w miejscowości Dubas jest jednocześnie punktem monitorowania 
obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych. 
 
Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz 
monitoringu w/w obszaru chronionego.  
 
JCWP osiągnęła słaby potencjał ekologiczny i jednocześnie słaby potencjał ekologiczny w obszarze chronionym 
(w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny - fitobentos).  
Stan chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny (nie 
stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń). 
JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych - stwierdzono eutrofizację wód).  
 
W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód.  
 
JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na słaby potencjał ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód  
w obszarze chronionym. 



Monitoring stanu wód powierzchniowych 

   
 

 

  

JCWP „Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia” przepływa  

w kierunku północno-wschodnim przez obszar gmin Kolbuszowa i Dzikowiec.  

 
Ocenę stanu JCWP wykonano w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Łęg-Spie”. Punkt 
reprezentatywny jest jednocześnie punktem monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz obszaru specjalnej ochrony 
ptaków „Puszcza Sandomierska” (PLB180005).  
 
Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz 
monitoringu w/w obszarów chronionych.  
 
JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny i jednocześnie umiarkowany stan ekologiczny w obszarach 
chronionych (w klasyfikacji zadecydował parametr biologiczny - fitobentos).  
 
Stan chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarach chronionych oceniono jako dobry stan chemiczny (nie 
stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń). 
 
JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych z uwagi na umiarkowany stan 
ekologiczny. W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi 
ze źródeł komunalnych, stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji).  
 
W obszarach chronionych stwierdzono zły stan wód.  
 
JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód  
w obszarach chronionych. 



Monitoring stanu wód powierzchniowych 

   
 

 

  

JCWP „Łęg od Murynia do ujścia” przepływa na niewielkim odcinku w północnej części gminy 

Dzikowiec.  
 
Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym 
„Łęg-Gorzyce” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych), zlokalizowanym poza obszarem 
powiatu kolbuszowskiego w miejscowości Gorzyce (gmina Gorzyce, powiat tarnobrzeski).  
 
Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w obszaru chronionego. 
 
JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w 
obszarze chronionym.  
 
Stan chemiczny w JCWP nie podlegał ocenie.  
 
JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych - stwierdzono eutrofizację wód).  
 
W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód.  
 
JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz z uwagi na zły stan 
wód w obszarze chronionym. 



Monitoring stanu wód powierzchniowych 

   
 

 

  

JCWP „Babulówka” w powiecie kolbuszowskim przepływa przez obszary gmin Niwiska i Cmolas.  

 
 
Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w reprezentatywnym punkcie 
pomiarowo-kontrolnym „Babulówka-Suchorzów”, zlokalizowanym poza obszarem powiatu kolbuszowskiego, 
we wsi Suchorzów w gminie Baranów Sandomierski (powiat tarnobrzeski).  
 
Punkt reprezentatywny jest jednocześnie punktem monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Badania przeprowadzono 
w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w obszaru chronionego.  
 
JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w 
obszarze chronionym. 
 
Stan chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny.  
 
 
JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych - stwierdzono eutrofizację wód).  
 
W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód.  
 
JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz z uwagi na zły stan 
wód w obszarze chronionym. 



Monitoring stanu wód powierzchniowych 

   
 

 

  

JCWP „Koniecpólka” przepływa wzdłuż północno-zachodniej granicy gminy Majdan Królewski.  

 
Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w reprezentatywnym punkcie 
pomiarowo-kontrolnym „Koniecpólka-Ślęzaki”, zlokalizowanym poza obszarem powiatu kolbuszowskiego we wsi 
Ślęzaki (gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski).  
 
Punkt reprezentatywny jest jednocześnie punktem monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych.  
 
Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w obszaru chronionego. 
 
JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny i jednocześnie umiarkowany stan ekologiczny w obszarze 
chronionym.  
 
Stan chemiczny w JCWP oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny. 
 
JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych - stwierdzono eutrofizację wód.  
 
W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód.  
 
JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny oraz z uwagi na zły stan wód 
w obszarze chronionym. 



Monitoring stanu wód powierzchniowych 

   
 

 

  

JCWP „Mrowla” - przez południową część obszaru powiatu kolbuszowskiego przepływa niewielki 
odcinek potoku Osina, lewostronnego dopływu potoku Mrowla, który wraz z potokiem Mrowla i kilkoma 
innymi potokami w zlewni został włączony do JCWP „Mrowla”.  
 
Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w reprezentatywnym punkcie 
pomiarowo-kontrolnym „Mrowla-Nowa Wieś” zlokalizowanym poza obszarem powiatu kolbuszowskiego w 
miejscowości Nowa Wieś (gmina Trzebownisko). Punkt reprezentatywny jest jednocześnie punktem 
monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych.  
 
Badania JCWP przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w obszaru 
chronionego.  
 
JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w 
obszarze chronionym.  
 
JCWP nie spełniła wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych - stwierdzono eutrofizację wód.  
 
W obszarze chronionym stwierdzono zły stan wód.  
 
JCWP nie osiągnęła dobrego stanu z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny oraz z uwagi na zły stan 
wód w obszarze chronionym. 



Monitoring stanu wód powierzchniowych 

   
 

 

  

JCWP „Trześniówka do Karolówki” przepływa w kierunku północno-zachodnim przez obszar gminy 

Cmolas.  
 
Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie badań przeprowadzonych w reprezentatywnym punkcie 
pomiarowo-kontrolnym „Trześniówka-Durdy”, zlokalizowanym poza obszarem powiatu kolbuszowskiego w 
miejscowości Durdy (gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski). Punkt reprezentatywny jest 
jednocześnie punktem monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków „Puszcza 
Sandomierska” (PLB180005).  
 
Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu 
w/w obszarów chronionych.  
 
JCWP osiągnęła dobry potencjał ekologiczny i jednocześnie dobry potencjał ekologiczny w obszarach 
chronionych.  
 
Stan chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarach chronionych oceniono jako dobry stan chemiczny (nie 
stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń).  
 
JCWP spełniła wymagania określone dla obszarów chronionych.  
 
W obszarach chronionych stwierdzono dobry stan wód. Nie stwierdzono eutrofizacji wód.  
 

JCWP OSIĄGNĘŁA DOBRY STAN W ZWIĄZKU Z DOBRYM POTENCJAŁEM EKOLOGICZNYM, DOBRYM STANEM 
CHEMICZNYM ORAZ DOBRYM STANEM WÓD W OBSZARACH CHRONIONYCH. 



Monitoring pól elektromagnetycznych 

      W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie na obszarze powiatu kolbuszowskiego badania poziomów 
pól elektromagnetycznych przeprowadził na obszarze gminy Raniżów w miejscowości 

Raniżów (punkt pomiarowy zlokalizowany przed budynkiem Urzędu Gminy w Raniżowie, 
ul. Rynek 6). 

 

 Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych na obszarze gminy Raniżów w 2015 r.  
nie wykazała przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych  

w środowisku.  
 

Pomierzona wartość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego Ep (wartość 
charakteryzująca oddziaływanie pól elektromagnetycznych) była niższa od wartości 

dolnego progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]). 



DZIĘKUJEMY  ZA  UWAGĘ  


