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1. Wstęp 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizuje na terenie 

województwa podkarpackiego zadania ustawowe Inspekcji Ochrony Środowiska związane  
z badaniem stanu środowiska i kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. 
Podstawowym źródłem informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia 
poszczególnych komponentów środowiska jest system Państwowego monitoringu 
środowiska.  

Powiat jasielski położony jest w południowo-zachodniej części województwa 
podkarpackiego. Zajmuje powierzchnię 831 km2, którą zamieszkuje 115 185 osób. W skład 
powiatu wchodzi gmina miejska Jasło, gmina miejsko-wiejska Kołaczyce i 8 gmin wiejskich: 
Brzyska, Dębowiec, Jasło, Krempna, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski, Skołyszyn, Tarnowiec. 
Podstawowe informacje o jednostkach administracyjnych powiatu jasielskiego przedstawia  
tab. 1.1.  
Tab. 1.1. Podstawowe dane o gminach powiatu jasielskiego - stan na dzień 31 grudnia 2014 r. [10] 

Ludność Użytki rolne w ha 
Gmina Powierzchnia 

w km2 ogółem na  
1 km2 ogółem 

w tym  
grunty  
orne  
w % 

Lesistość 
w % 

Podmioty 
gospodarki 
narodowej  
w rejestrze 
REGON 

Gmina miejska  
Jasło 

 
37 

 
36260 

 
993 

 
2162 

 
64,3 

 
5,0 

 
3726 

Gmina miejsko-wiejska 
Kołaczyce 

miasto 
wieś 

 
61 
7 

54 

 
9028 
1437 
7591 

 
148 
201 
141 

 
3287 
435 

2852 

 
68,1 
70,1 
67,8 

 
34,3 
21,5 
36,0 

 
445 
103 
345 

Gminy wiejskie 
Brzyska 

 
45 

 
6487 

 
145 

 
3004 

 
75,5 

 
25,0 

 
304 

Dębowiec 86 8701 101 4927 65,4 34,3 437 
Jasło 93 16406 176 6579 70,9 18,5 963 

Krempna 205 1934 9 4041 21,5 74,8 115 
Nowy Żmigród 104 9263 89 6737 73,3 29,2 486 
Osiek Jasielski 60 5392 89 3746 63,7 29,3 260 

Skołyszyn 78 12500 159 5255 73,6 22,3 653 
Tarnowiec 62 9214 147 4786 70,0 17,7 492 

POWIAT JASIELSKI 831 115185 139 44524 65,6 37,3 7881 
WOJEWÓDZTWO 
PODKARPACKIE 17846 2129187 119 937196 64,4 38,0 162556 

Mieszkańcy miasta Jasła stanowią 31,5 % ludności powiatu. Powiat jasielski znajduje 
się na piątym miejscu w województwie podkarpackim pod względem zaludnienia. Średnia 
gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 139 osób na km2. Wśród gmin wiejskich najmniejsze 
zaludnienie posiada gmina Krempna (9 osób na km2), natomiast największe gmina Jasło  
(176 osób na km2) i gmina Skołyszyn (159 osób na km2).  

Duży udział w formach pokrycia terenu w powiecie jasielskim mają użytki rolne  
(53,6 %). Przeważają grunty orne, które w gminach: Brzyska, Skołyszyn, Nowy Żmigród  
i Jasło stanowią ponad 70 % powierzchni użytków rolnych.  
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Lasy w powiecie jasielskim zajmują 37,3 % powierzchni. Największe obszary leśne 
znajdują się w gminie Krempna (74,8 %), Dębowiec (34,3 %) i Kołaczyce (34,3 %). Gmina 
Krempna wraz z gminami Cisna i Lutowiska należy do gmin o najwyższym wskaźniku 
lesistości w województwie podkarpackim.  

Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione stanowią 37,3 % 
powierzchni powiatu jasielskiego [10]. Należą do nich: 
- Magurski Park Narodowy (gminy: Krempna, Dębowiec, Nowy Żmigród, Osiek Jasielski; 

powierzchnia 16367,8 ha), 
- parki krajobrazowe (powierzchnia 657 ha): Jaśliski Park Krajobrazowy (gmina Krempna) 

i Park Krajobrazowy Pasma Brzanki (gminy: Brzyska, Skołyszyn), 
- rezerwaty przyrody (powierzchnia 272,4 ha): Liwocz (gminy Skołyszyn i Brzyska), 

Golesz (gmina Kołaczyce), Łysa Góra (gmina Nowy Żmigród), 
- Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (gminy: Dębowiec, Nowy Żmigród, 

Osiek Jasielski; powierzchnia 13665,2 ha).  
W granicach administracyjnych powiatu jasielskiego znajdują się obszary objęte 

ochroną w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 takie, jak [9]: 
- obszar specjalnej ochrony ptaków Beskid Niski, 
- specjalne obszary ochrony siedlisk: Bednarka, Golesz, Józefów-Wola Dębowiecka, 

Kościół w Skalniku, Las Niegłowicki, Liwocz, Łąki nad Młynówką, Łysa Góra, Ostoja 
Jaśliska, Ostoja Magurska, Wisłoka z Dopływami. 
  Podstawowe wskaźniki jakości środowiska, czyli estetyka krajobrazu, poziom 

zapylenia i zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi substancjami chemicznymi, klimat 
akustyczny, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, różnorodność biologiczna, itp. 
kształtuje przede wszystkim działalność ludzka, w szczególności na terenach 
zurbanizowanych. Stopień antropopresji zależy głównie od sposobów użytkowania 
przestrzeni oraz natężenia procesów społeczno-gospodarczych.  
Do głównych źródeł presji na środowisko na obszarze powiatu jasielskiego należą:  
- gospodarka komunalna i gospodarstwa domowe, które są źródłem ścieków 

wymagających oczyszczania, odpadów i zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza 
(tzw. niska emisja); 

- transport samochodowy, który wpływa przede wszystkim na wzrost zanieczyszczenia 
powietrza produktami spalania paliw i powoduje pogorszenie klimatu akustycznego,  

- sektor przemysłu i usług, w tym ciepłownictwo, które są źródłem zanieczyszczeń 
powietrza i wody;  

- rolnictwo, które oddziałuje na znaczny obszar powiatu i może stanowić przyczynę  
niekorzystnych zjawisk, takich jak: zakwaszanie i chemizacja gleb, erozja 
powierzchniowa, eutrofizacja rzek, ograniczenie bioróżnorodności;  

- urbanizacja i suburbanizacja, powodujące m.in. zmianę dotychczasowego charakteru 
wykorzystania przestrzeni, pogorszenie klimatu akustycznego, lokalne zaburzenia 
stosunków wodnych, a także fragmentację ekosystemów i spadek różnorodności 
biologicznej.  
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Stan środowiska powiatu jasielskiego oraz skala i charakter problemów ekologicznych 
są zróżnicowane przestrzennie. Miasto Jasło i tereny położone w sąsiedztwie są obszarami  
o znacznym stopniu przekształcenia środowiska naturalnego. Ponad 47 % podmiotów 
gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w powiecie jasielskim prowadzi 
działalność na terenie Jasła [10].  

Najkorzystniejsze warunki ekologiczne cechują obszary położone w południowej 
części powiatu, o niewielkim zaludnieniu, pozbawione źródeł emisji przemysłowych do 
środowiska. 

W opracowanej przez WIOŚ w Rzeszowie informacji przedstawiony został stan 
środowiska w powiecie jasielskim w oparciu o dane, pozyskane w ramach realizacji zadań 
Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ), jak również z przeprowadzonych przez 
Inspektorat kontroli w zakładach korzystających ze środowiska na terenie powiatu. 

W 2015 r. na terenie powiatu jasielskiego WIOŚ w Rzeszowie realizował Państwowy 
monitoring środowiska (PMŚ) w zakresie następujących podsystemów: 
- monitoring jakości wód powierzchniowych, 
- monitoring jakości powietrza atmosferycznego, 
- monitoring pól elektromagnetycznych. 

W opracowaniu zamieszczono także dane dotyczące gospodarki odpadami  
komunalnymi w powiecie jasielskim za 2015 r. 

Upowszechnianie wyników badań monitoringowych wykonywanych na terenie 
województwa podkarpackiego odbywa się poprzez zamieszczanie ich w raportach, 
komunikatach i informacjach o stanie środowiska. Materiały dostępne są także na stronie 
internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie: 
http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-o-srodowisku/. 
2. Jakość wód powierzchniowych 

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych realizowane są w ramach systemu 
Państwowego monitoringu środowiska. W 2015 r. badania wykonane zostały na podstawie  
Programu monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015 [6], 
opracowanego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie  
i zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE, ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie [13], nakłada na wszystkie 
kraje członkowskie obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód. Podstawowym 
celem prowadzenia badań monitoringowych wód powierzchniowych jest dostarczenie 
zarządzającemu wodami spójnej i pełnej informacji o stanie ekologicznym (lub potencjale 
ekologicznym w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanie chemicznym wód  
w obrębie każdego dorzecza dla potrzeb planowania oraz oceny ustalonych celów 
środowiskowych.  

Badania monitoringowe prowadzone są w wyznaczonych jednolitych częściach wód 
powierzchniowych (JCWP). Jednolitą część wód może tworzyć jeden lub więcej cieków 
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(rzek, potoków). W wyniku przeglądu zmian i warunków hydromorfologicznych wyróżniono 
jednolite części wód powierzchniowych naturalne, silnie zmienione i sztuczne.  

Program monitoringu wód powierzchniowych jest realizowany w okresie objętym 
planami gospodarowania wodami, w ciągu dwóch trzyletnich cykli monitoringowych. 
Wspólną regułą dla wszystkich rodzajów i programów monitoringu jest to, że ich wyniki są 
ważne do momentu, gdy badanie zostanie powtórzone, nie dłużej jednak niż 6 lat w 
przypadku monitoringu diagnostycznego i maksymalnie 3 lata w przypadku monitoringu 
operacyjnego i monitoringu obszarów chronionych. 

W celu zapewnienia co roku kompleksowej oceny stanu monitorowanych JCWP, 
stosuje się zasadę dziedziczenia oceny. Oznacza to przeniesienie wyników oceny elementów 
jakości wód na kolejny rok w przypadku, gdy nie były one badane, w ramach ograniczeń 
czasowych ich obowiązywania.  

Wyniki klasyfikacji stanu ekologicznego (dla wód silnie zmienionych potencjału 
ekologicznego), oceny stanu chemicznego i oceny stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych w województwie podkarpackim za 2015 r. są dostępne na stronie 
internetowej WIOŚ w Rzeszowie:  http://www.wios.rzeszow.pl/informator-klienta/informacje-
o-srodowisku/jakosc-wod-w-rzekach/ocena-stanu-wod-powierzchniowych-za-2015-r/. 

Monitoring diagnostyczny prowadzony jest przede wszystkim w celu dokonania oceny 
długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Zakres 
monitoringu diagnostycznego jest szeroki i obejmuje: elementy biologiczne, wskaźniki 
fizykochemiczne i chemiczne z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych  
i niesyntetycznych oraz substancje priorytetowe i inne niebezpieczne substancje chemiczne. 

Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych wód, które zostały zaliczone 
do zagrożonych nieosiągnięciem dobrego stanu do 2015 r. oraz śledzenie zmian stanu wód, 
wynikających z podjętych programów działań naprawczych. Program monitoringu 
operacyjnego zawiera wybrane elementy biologiczne najbardziej wrażliwe na presję, której 
badana jednolita część wód jest poddana i podstawowe wskaźniki fizykochemiczne. 
Oznaczane są także wybrane wskaźniki chemiczne z grupy substancji niebezpiecznych, jeśli 
występują w wodach lub których źródła znajdują się w badanej zlewni i mogą stanowić 
zagrożenie dla środowiska wodnego.  

Metodyka oceny stanu ekologicznego i stanu chemicznego wód zawarta jest  
w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014).  

W celu wykonania klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla 
silnie zmienionych i sztucznych części wód) dokonuje się interpretacji wyników badań 
wskaźników jakości wód dla elementów biologicznych, fizykochemicznych i wskaźników 
chemicznych z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych, oraz 
przypisuje się im jedną z pięciu klas jakości.  

Klasyfikacja stanu chemicznego polega na określeniu stężeń substancji priorytetowych 
i innych substancji zanieczyszczających, stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego  
i porównaniu ich ze środowiskowymi normami jakości ustalonymi w rozporządzeniu (2014). 
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W przypadku, gdy jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze  
chronionym, ocenę stanu wód (stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny) wykonuje się 
dodatkowo w punkcie monitoringu obszarów chronionych uwzględniając jednocześnie ocenę 
spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. Ocena ostateczna 
jednolitej części wód położonej w obszarze chronionym polega na porównaniu wyników 
oceny uzyskanej w punkcie reprezentatywnym i oceny wykonanej w punkcie monitoringu 
obszarów chronionych. Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód determinowana jest 
zawsze przez gorszy z uzyskanych stanów. 

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, oceny stanu chemicznego i oceny 
stanu wód w jednolitych częściach wód objętych monitoringiem na obszarze powiatu 
jasielskiego za 2015 r., przy uwzględnieniu zasady dziedziczenia oceny, przedstawia 
tab. 2.1.1 i rys. 2.1.1 – 2.1.3. 
JCWP Wisłoka do Reszówki, JCWP Krempna 

Ocenę stanu wód w JCWP Wisłoka do Reszówki i JCWP Krempna (grupa JCWP) 
wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w 2011 r. w reprezentatywnym dla obu 
JCWP punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłoka - Świątkowa (jest to jednocześnie punkt 
monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych i obszaru ochrony siedlisk lub 
gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie – 
PLB180002 Beskid Niski). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego 
i monitoringu obszarów chronionych. Ocena stanu wód w JCWP objęła klasyfikację stanu 
ekologicznego (naturalna część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód  
w obszarach chronionych (wymagania ogólne i dodatkowe) i wynikową ocenę stanu wód. 
Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były: fitobentos (I klasa), makrofity  
(II klasa), makrobezkręgowce (II klasa). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano  
w I klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne wraz ze specyficznymi 
zanieczyszczeniami syntetycznymi i niesyntetycznymi zaliczono do II klasy stanu 
ekologicznego. W 2014 r. do oceny włączono wyniki badań ichtiofauny w omawianej JCWP. 
Element biologiczny ichtiofauna zaliczono do IV klasy stanu ekologicznego. JCWP osiągnęły 
słaby stan ekologiczny, również w obszarach chronionych z uwagi na niekorzystną 
klasyfikację ichtiofauny. Stan chemiczny w JCWP, w tym w obszarach chronionych 
określono jako dobry. W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną 
stwierdzono, że wymagania dodatkowe są spełnione (brak eutrofizacji), natomiast wymagania 
ogólne nie są spełnione. Stan wód w obszarze chronionym oceniono jako zły.  
Stan wód w JCWP określono jako stan ZŁY w związku ze słabym stanem ekologicznym 
i złym stanem wód w obszarach chronionych. 
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Tab. 2.1.1. Zestawienie wyników klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, oceny stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych  
w powiecie jasielskim za 2015 r. [12] 

Klasyfikacja elementów jakości wód 
ELEMENTY BIOLOGICZNE 

Lp. Nazwa i kod ocenianej  
jednolitej części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-
kontrolnego i/lub 

punktu pomiarowo-
kontrolnego 

monitoringu obszarów 
chronionych 1/ 

Typ
 ab

ioty
czn

y 
Siln

ie z
mie

nio
na 

JCW
P (T

/N)
 

Pro
gra

m m
oni

tori
ngu

  

Fito
ben

tos
 (IO

) 
Ma

kro
fity

 (M
IR)

 
Ma

kro
bez

krę
gow

ce 
ben

tos
ow

e (M
MI

) 
Ich

tiof
aun

a 
Kla

sa e
lem

ent
ów

 BI
OL

 

Kla
sa e

lem
ent

ów
 HY

MO
 

Kla
sa e

lem
ent

ów
 FC

H 
Kla

sa e
lem

ent
ów

 FC
H-S

Z 

STAN / 
POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 
STAN 

CHEMICZNY  

Ocena  
spełniania 

wymagań dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

[MOPI, N2000, 
MOEU] 

 

STAN 
JCWP 

w punkcie 
monitoro-

wania obszarów 
chronio-

nych 

STAN 
JCWP 

1 Wisłoka do Reszówki 
PLRW2000122181334 12 N 

2 Krempna PLRW200012218136 
Wisłoka – Świątkowa 
PL01S1601_1885 12 N 

MD, 
MOC I II II IV IV I I II STAN SŁABY DOBRY NIE 

[N2000, MOEU] ZŁY ZŁY 

3 Kłopotnica 
PLRW200012218189 

Potasówka - Folusz  
PL01S1601_3266 12 N MOC I    I  I II STAN DOBRY DOBRY2/ TAK [MOPI] DOBRY   

4 Wisłoka od Ryja do Dębownicy  
PLRW2000142181959 

Wisłoka - Żółków  
PL01S1601_1887 14 N MO, 

MOC I    I I I II STAN DOBRY  TAK 
[MOEU]   

Wisłoka - Gądki 
PL01S1601_1888 

MO, 
MOC I       I I I II STAN DOBRY PSD_sr NIE [MOEU] ZŁY 

5 Wisłoka od Dębownicy  
do Ropy PLRW200014218199 Wisłoka - Żółków  

PL01S1601_1887 
14 N 

MOC I       I  I II STAN DOBRY DOBRY2/ TAK 
[MOPI] DOBRY 

ZŁY 

6 
Wisłoka od Ropy do Potoku 
Chotowskiego 
PLRW200014218199 

Wisłoka - Pilzno 
PL01S1601_1889 15 T MD, 

MOC II III    III II II II POTENCJAŁ 
UMIARKOWANY DOBRY NIE 

[MOEU] ZŁY ZŁY 

7 Ropa od Sitniczanki  
do ujścia PLRW200014218299 

Ropa - Topoliny 
PL01S1601_1891 14 T MO, 

MOC II      II II I I POTENCJAŁ 
DOBRY  TAK [MOEU]   

8 Olszynka 
PLRW2000122182899 

Olszynka - Siepietnica 
PL01S1601_1892 12 N MD, 

MOC III II II  V  V II II II STAN ZŁY DOBRY NIE 
[N2000, MOEU] ZŁY ZŁY 

9 Jasiołka od Chlebianki  
do ujścia PLRW200014218499 

Jasiołka - Jasło 
PL01S1601_1896 14 N MO, 

MOC II      II I I I  STAN DOBRY DOBRY TAK 
[MOEU] DOBRY DOBRY 

 1/ Punkty reprezentatywne MD i MO są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych  2/ Ocena stanu chemicznego w ppk monitoringu obszarów chronionych MOPI dla liczby pomiarów mniejszej niż 12 sporządzona wg zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód   
   powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014). 
 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:    
Program monitoringu - MD – monitoring diagnostyczny, MO – monitoring operacyjny,  

  MOC – monitoring obszarów chronionych 
 

Monitoring obszarów chronionych: 
IO - Multimetryczny Indeks Okrzemkowy  MOPI - jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 
MIR - Makrofitowy Indeks Rzeczny  N2000 - obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 
MMI - wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych  MOEU - obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 
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) 
   

STAN CHEMICZNY- PSD_sr - stan chemiczny poniżej dobrego, przekroczone stężenia średnioroczne    
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Rys. 2.1.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych  

częściach wód powierzchniowych ocenianych w powiecie jasielskim  
w 2015 r. [3], [4], [5], [7], [12]. 

           Rys. 2.1.2. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych  
             częściach wód powierzchniowych ocenianych w powiecie 

jasielskim w 2015 r. [3], [4], [5], [7], [12]. 
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Rys. 2.1.3. Wyniki klasyfikacji stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych  
ocenianych w powiecie jasielskim w 2015 r. [3], [4], [5], [7], [12]. 

JCWP Wisłoka od Ryja do Dębownicy 
Ocenę stanu wód w JCWP Wisłoka od Ryja do Dębownicy wykonano na podstawie 

zbioru danych uzyskanych w latach 2013 i 2015 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-
kontrolnym Wisłoka - Żółków (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego 
wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych). W JCWP wykonano program monitoringu operacyjnego i monitoringu 
obszaru chronionego. W JCWP dokonano klasyfikacji stanu ekologicznego (naturalna część 
wód), w tym klasyfikacji stanu ekologicznego wód w obszarze chronionym (wymagania 
ogólne i dodatkowe). Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP był fitobentos (I klasa). 
Elementy hydromorfologiczne i  elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu 
ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne sklasyfikowano  
w II klasie stanu ekologicznego. Stan ekologiczny określono jako dobry. Wskaźniki 
chemiczne do oceny stanu chemicznego nie były badane. W ocenianej JCWP nie stwierdzono 
występowania zjawiska eutrofizacji wód.  
JCWP Wisłoka od Dębownicy do Ropy 

Ocenę stanu wód w JCWP Wisłoka od Dębownicy do Ropy wykonano na podstawie 
zbioru danych uzyskanych w latach 2013 i 2015 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-
kontrolnym Wisłoka - Gądki (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego 
wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
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komunalnych) i w punkcie monitorowania obszarów chronionych przeznaczonych do 
zaopatrzenia ludności w wodę pitną Wisłoka - Żółków. Badania wykonano w ramach 
monitoringu operacyjnego i monitoringu obszaru chronionego. Ocena stanu JCWP objęła 
klasyfikację stanu ekologicznego (naturalna część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę 
stanu wód w obszarze chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe) i wynikową ocenę stanu 
wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP w punkcie reprezentatywnym był 
fitobentos (I klasa). Elementy hydromorfologiczne i  elementy fizykochemiczne 
sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne  
i niesyntetyczne zaliczono do II klasy stanu ekologicznego. JCWP osiągnęła dobry stan 
ekologiczny i jednocześnie dobry stan ekologiczny w obszarze chronionym wrażliwym na 
eutrofizację komunalną. Stan chemiczny JCWP, w tym stan chemiczny w obszarze 
chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną, określono jako poniżej dobrego ze 
względu na przekroczenie środowiskowych norm jakości we wskaźniku wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA).  

Stan chemiczny wód rzeki Wisłoki w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłoka - 
Gądki w cyklu badawczym 2010-2015 był kontrolowany corocznie, z częstotliwością raz  
w miesiącu, w zakresie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) z uwagi 
na stwierdzone występowanie tych substancji w wodach Wisłoki. Stężenia średnioroczne 
ocenianych wskaźników WWA, tj. benzo(a)pirenu, sumy benzo(b)fluorantenu  
i benzo(k)fluorantenu oraz sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu  zmieniały się 
w kolejnych latach. Przekroczenia środowiskowych norm jakości w zakresie WWA 
stwierdzono w latach 2012, 2013 i 2015 (tab.2.1.2). Obecność WWA w wodach Wisłoki 
związana jest zarówno z występowaniem w zlewni złóż ropy naftowej, jak i wieloletnim 
funkcjonowaniem w Jaśle zakładu przetwórstwa ropy naftowej. 
Tab. 2.1.2.  Wyniki badań wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w punkcie pomiarowo-
kontrolnym Wisłoka – Gądki w latach 2010-2015 [12] 

Benzo(a)piren (µg/l) Suma: benzo(b)fluoranten, 
benzo(k)fluoranten (µg/l) 

Suma: benzo(g,h,i)perylen, 
indeno(1,2,3-cd)piren (µg/l) Lata 

stężenie średnie stężenie 
maksymalne stężenie średnie stężenie średnie 

2010 0,0052 0,0126 0,0074 0,0020 
2011 0,0021 0,0030 0,0037 0,0007 
2012 0,0049 0,0152 0,0064 0,0028 
2013 0,0069 0,0218 0,0097 0,0057 
2014 0,0015 0,0034 0,0012 0,0007 
2015 0,0043 0,0089 0,0061 0,0033 

Środowiskowe 
normy jakości (µg/l) 0,05 0,1 0,03 0,002 

W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną (badania w ppk 
Wisłoka - Gądki) stwierdzono, że wymagania ogólne nie są spełnione (stan chemiczny 
poniżej dobrego), natomiast spełnione są wymagania dodatkowe (brak eutrofizacji). Stan wód 
w omawianym obszarze chronionym oceniono jako zły.  

W obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej (badania w ppk 
Wisłoka - Żółków) element biologiczny (fitobentos) i elementy fizykochemiczne oceniono na 
poziomie I klasy stanu ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 
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i niesyntetyczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Stan chemiczny w obszarze 
chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej oceniono jako dobry. Wymagania 
dodatkowe określone dla obszarów chronionych  przeznaczonych do poboru wody pitnej [14] 
były spełnione (kategoria A2 dla wskaźników fizykochemicznych i kategoria A3 dla 
wskaźników bakteriologicznych). Stan wód w monitorowanym obszarze chronionym 
określono jako dobry.  
Stan wód w JCWP określono jako ZŁY w związku ze stanem chemicznym wód poniżej 
dobrego. 
JCWP Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego 

Ocenę stanu JCWP Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego wykonano na podstawie 
zbioru danych uzyskanych w latach 2011 i 2013 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-
kontrolnym Wisłoka - Pilzno (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego 
wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, 
operacyjnego i monitoringu obszaru chronionego. Ocena stanu wód w JCWP objęła 
klasyfikację potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu 
chemicznego, ocenę stanu wód w obszarze chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe)  
i wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były: 
fitobentos (II klasa) i makrofity (III klasa). Elementy hydromorfologiczne i elementy 
fizykochemiczne wraz ze specyficznymi zanieczyszczeniami syntetycznymi  
i niesyntetycznymi sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła 
umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny 
w obszarze chronionym z uwagi na niekorzystną klasyfikację makrofitów. Stan chemiczny  
w JCWP, w tym w obszarze chronionym określono jako dobry. W obszarze chronionym 
wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że wymagania dodatkowe są spełnione 
(brak eutrofizacji),  natomiast wymagania ogólne nie są spełnione. Stan wód w obszarze 
chronionym oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania ogólne (umiarkowany 
stan ekologiczny).  
Stan wód w JCWP oceniono jako stan ZŁY w związku z umiarkowanym potencjałem 
ekologicznym i złym stanem wód w obszarach chronionych. 
 JCWP Kłopotnica 

W JCWP Kłopotnica sporządzono jedynie ocenę stanu wód w obszarze chronionym 
przeznaczonym do zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Ocenę wykonano  na podstawie 
zbioru danych uzyskanych w 2015 r. w punkcie monitorowania obszaru chronionego  
Potasówka – Folusz. W ramach oceny wykonano klasyfikację stanu ekologicznego (naturalna 
część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę spełnienia wymagań dodatkowych i ocenę stanu 
wód w obszarze chronionym. Parametrem biologicznym klasyfikowanym w punkcie 
Potasówka – Folusz był fitobentos (I klasa). Elementy fizykochemiczne zaliczono do I klasy 
stanu ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne 
sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. W punkcie monitorowania obszaru 
chronionego stwierdzono dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód. Wymagania 
dodatkowe określone dla obszarów chronionych  przeznaczonych do poboru wody pitnej [14] 
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były spełnione (kategoria A1 dla wskaźników fizykochemicznych i kategoria A2 dla 
wskaźników bakteriologicznych). Stan wód w monitorowanym obszarze chronionym 
określono jako dobry.  
JCWP Ropa od Sitniczanki do ujścia 

Ocenę stanu wód w JCWP Ropa od Sitniczanki do ujścia wykonano na podstawie 
zbioru danych uzyskanych w latach 2012 (ichtiofauna) i 2014 w reprezentatywnym punkcie 
pomiarowo-kontrolnym Ropa - Topoliny (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru 
chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 
źródeł komunalnych). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego  
i monitoringu obszaru chronionego. Ocena stanu wód w JCWP objęła ocenę potencjału 
ekologicznego (silnie zmieniona część wód), w tym ocenę potencjału ekologicznego wód  
w  obszarze chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe). Parametrem biologicznym 
ocenianym w JCWP był fitobentos (II klasa). ). Elementy hydromorfologiczne i elementy 
fizykochemiczne wraz ze specyficznymi zanieczyszczeniami syntetycznymi  
i niesyntetycznymi zaliczono do I klasy potencjału ekologicznego. JCWP osiągnęła dobry 
potencjał ekologiczny i dobry potencjał ekologiczny w obszarze chronionym. Elementy 
chemiczne nie były monitorowane. W ocenianej JCWP nie stwierdzono występowania 
zjawiska eutrofizacji wód. 
JCWP Olszynka 

Ocenę stanu wód w JCWP Olszynka wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych 
w 2012 r. w punkcie pomiarowo-kontrolnym Olszynka - Święcany oraz w latach 2014 
(ichtiofauna) i 2015 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym Olszynka - 
Siepietnica (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych i punkt 
monitorowania obszarów chronionych NATURA 2000 – PLH180052 Wisłoka z Dopływami). 
Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego 
i monitoringu obszarów chronionych. Ocena stanu wód w JCWP objęła klasyfikację stanu 
ekologicznego (naturalna część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód  
w obszarach chronionych (wymagania ogólne i dodatkowe) i wynikową ocenę stanu wód. 
Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były: fitobentos (III klasa), makrofity  
(II klasa), makrobezkręgowce bentosowe (II klasa) i ichtiofauna (V klasa). Elementy 
hydromorfologiczne i elementy fizykochemiczne wraz ze specyficznymi zanieczyszczeniami 
syntetycznymi i niesyntetycznymi zaliczono do II klasy stanu ekologicznego. JCWP 
osiągnęła zły stan ekologiczny i jednocześnie zły stan ekologiczny w obszarach chronionych 
z uwagi na niekorzystną klasyfikację ichtiofauny. Stan chemiczny w JCWP, w tym 
w obszarach chronionych, określono jako dobry. W obszarze chronionym wrażliwym na 
eutrofizację komunalną wymagania dodatkowe nie zostały  spełnione (eutrofizacja). Stan wód 
we wszystkich obszarach chronionych oceniono jako zły.   
Stan JCWP określono jako ZŁY w związku ze złym stanem ekologicznym i złym stanem wód 
w obszarach chronionych. 
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JCWP Jasiołka od Chlebianki do ujścia 
Ocenę stanu wód w JCWP Jasiołka od Chlebianki do ujścia wykonano na podstawie 

zbioru danych uzyskanych w latach 2013 i 2015 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-
kontrolnym Jasiołka - Jasło (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego 
wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 
komunalnych). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu 
obszaru chronionego. Ocena stanu wód w JCWP objęła klasyfikację stanu ekologicznego 
(naturalna część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w obszarze chronionym 
(wymagania ogólne i dodatkowe) i wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi 
ocenianymi w JCWP był fitobentos (II klasa). Elementy hydromorfologiczne i elementy 
fizykochemiczne wraz ze specyficznymi zanieczyszczeniami syntetycznymi  
i niesyntetycznymi zaliczono do I klasy stanu ekologicznego. JCWP osiągnęła dobry stan 
ekologiczny i jednocześnie dobry stan ekologiczny w obszarze chronionym. Stan chemiczny 
w JCWP, w tym w obszarze chronionym, oceniono jako dobry. W obszarze chronionym 
wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że wymagania dodatkowe  
są spełnione (brak eutrofizacji). Wymagania ogólne również są spełnione. Stan wód  
w obszarze chronionym oceniono jako dobry. 
Stan wód w JCWP określono jako DOBRY. 

W 2015 r. na obszarze powiatu jasielskiego poddano ocenie stan wód ogółem  
w 9 jednolitych częściach wód rzecznych, w tym w 7 naturalnych częściach wód i 2 silnie 
zmienionych częściach wód. W JCWP Kłopotnica dokonano jedynie oceny stanu wód  
w obszarze chronionym wykorzystywanym do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia. Spośród badanych elementów biologicznych najniekorzystniejsze wyniki 
klasyfikacji uzyskano w przypadku ichtiofauny. W 5 JCWP określono dobry stan/potencjał 
ekologiczny. W pozostałych JCWP stwierdzono stan/potencjał ekologiczny niższy niż dobry 
(umiarkowany, słaby lub zły), a o wyniku klasyfikacji decydowały elementy biologiczne. Nie 
stwierdzono przekroczenia dobrego stanu/potencjału ekologicznego (II klasy) w przypadku 
elementów fizykochemicznych i specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych  
i niesyntetycznych. Stan chemiczny ocenianych JCWP był dobry, z wyjątkiem JCWP 
Wisłoka od Dębownicy do Ropy. W punkcie reprezentatywnym dla tej JCWP (Wisłoka – 
Gądki) stwierdzono przekroczenie środowiskowych norm jakości dla wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych (WWA).  

W ocenie ogólnej stanu wód, uwzględniającej spełnienie wymagań dla obszarów 
chronionych, w JCWP Jasiołka od Chlebianki stwierdzono stan wód dobry. Dla pozostałych 
monitorowanych częściach wód na obszarze powiatu jasielskiego określono zły stan wód.  

W dwóch JCWP: Wisłoka od Dębownicy do Ropy i Kłopotnica dokonano oceny 
spełnienia wymagań dodatkowych określonych dla jednolitych części wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Wyniki oceny, wykonanej  
w oparciu o rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody  
 



STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2015 R. 
 

 

14 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia (2002) zestawiono w tab. 2.1.3.   
Tab. 2.1.3.  Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. [12]. 

Nazwa i kod 
ocenianej JCWP,  

nazwa i kod punktu 
pomiarowo-kontrolnego 

(ppk) 

Kategoria     
wg 

wskaźników 
fizyko-

chemicznych 

Wskaźniki decydujące  
o kategorii gorszej niż 

A1 w grupie 
wskaźników 

fizykochemicznych 

Kategoria     
wg 

wskaźników 
mikrobio-
logicznych  

Wskaźniki decydujące  
o kategorii w grupie 

wskaźników 
bakteriologicznych 

Kategoria 
jakości 

wód 

JCWP Kłopotnica 
PLRW200012218189 
Ppk Potasówka - Folusz 
PL01S1601_3266 

A1  - A2 
liczba bakterii grupy coli, 
liczba bakterii grupy coli 
typu kałowego, paciorkowce 
kałowe 

A2 

JCWP Wisłoka od 
Dębownicy do Ropy 
PLRW200014218199 
Ppk Wisłoka - Żółków 
PL01S1601_1887  

A2 mangan A3 liczba bakterii grupy coli A3 
 

3. Jakość powietrza  
Celem pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach Państwowego 

monitoringu środowiska jest uzyskanie informacji o poziomach substancji w powietrzu  
w odniesieniu do standardów jakości powietrza, identyfikacja obszarów wymagających 
poprawy jakości powietrza, a następnie monitorowanie skuteczności programów 
naprawczych. Nadrzędnym celem działań podejmowanych na rzecz ochrony powietrza jest 
ochrona zdrowia ludzkiego, a priorytetowym obszarem dla monitoringu powietrza są miasta  
i aglomeracje miejskie.  

W oparciu o wyniki monitoringu jakości powietrza WIOŚ sporządza roczne oceny 
jakości powietrza w województwie, które dla Zarządu Województwa Podkarpackiego są 
źródłem informacji na temat jakości powietrza w regionie na potrzeby zarządzania jakością 
powietrza, w tym opracowywania programów ochrony powietrza i monitorowania efektów 
wdrażania działań zawartych w tych Programach.  

Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze 
względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla 
których w rozporządzeniu w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012) 
określono wartości dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu. Lista 
zanieczyszczeń, które uwzględnia się w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia 
kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia, obejmuje: dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek 
siarki (SO2), tlenek węgla (CO), benzen (C6H6), ozon (O3), pył zawieszony o średnicy ziaren 
poniżej 10 µm (PM10), pył zawieszony o średnicy ziaren poniżej 2,5 µm (PM2.5), ołów (Pb), 
kadm (Cd), nikiel (Ni), arsen (As), benzo(a)piren (B(a)P).  
Do zanieczyszczeń, które uwzględnia się w ocenie rocznej dokonywanej pod kątem 
spełnienia kryteriów określonych w celu ochrony roślin, należą: dwutlenek siarki (SO2), 
tlenki azotu (NOx), ozon (O3).  
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Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Zaliczenie strefy do określonej klasy 
w odniesieniu do danego zanieczyszczenia zależy od najwyższych stężeń tego 
zanieczyszczenia występujących na obszarze strefy i wiąże się z określonymi wymaganiami  
w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione 
odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeśli spełnia ona przyjęte 
standardy).  

Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2015 została 
opracowana w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń wykonanych  
w 2015 r. na stacjach pomiarowych rozmieszczonych na obszarze województwa 
podkarpackiego, działających w ramach Państwowego monitoringu środowiska. Dodatkowo 
w ocenie jakości powietrza wykorzystano wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza, 
które zostało wykonane na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie przez Biuro Studiów i Pomiarów 
Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. 
Wyniki rocznej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim  
za 2015 r. są udostępnione na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu  
Ochrony Środowiska w Rzeszowie http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2015/05/ 
ocena_jakosci_pow_2015.pdf. 
3.1. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza  
za 2015 r.  

Wartości kryterialne dla substancji podlegających ocenie określone zostały  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji  
w powietrzu (2012). Wartości te dla substancji ocenianych wg kryterium ochrony zdrowia  
i ochrony roślin, zestawiono w tab. 3.1.1 - 3.1.4. 

 
Tab. 3.1.1.  Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza w 2015 r. - 
ochrona zdrowia [19]. 

Zanieczyszczenie Okres uśredniania 
wyników 

Dopuszczalny 
poziom substancji 

w powietrzu 
(g/m3) 

Dopuszczalna częstość 
przekraczania 

dopuszczalnego poziomu  
w roku kalendarzowym 

jedna godzina 350 24 razy Dwutlenek siarki 24 godziny 125 3 razy 
jedna godzina 200 18 razy Dwutlenek azotu rok kalendarzowy 40 nie dotyczy 

24 godziny 50 35 razy Pył PM 10 rok kalendarzowy 40 nie dotyczy 
Pył PM2,5 rok kalendarzowy 25 nie dotyczy 
Ołów w pyle PM10 rok kalendarzowy 0,5 nie dotyczy 
Benzen rok kalendarzowy 5 nie dotyczy 

 
 



STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2015 R. 
 

 

16 

Tab. 3.1.2. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza w 2015 r. - ochrona 
zdrowia [19]. 

Zanieczyszczenie Okres uśredniania 
wyników pomiarów 

Docelowy  
poziom  

substancji  
w powietrzu 

Dopuszczana liczba dni  
z przekroczeniami poziomu 

docelowego w roku 
kalendarzowym 

Arsen rok kalendarzowy 6 ng/m3  nie dotyczy 
Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3  nie dotyczy 
Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3  nie dotyczy 
Nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m3  nie dotyczy 
Ozon 8 godzin 120 µg/m3 1/ 25 dni 

   1/ wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego 
Kryterium oceny jakości powietrza pod kątem ochrony roślin stanowią poziomy 

dopuszczalne dla stężeń długookresowych SO2 i NOx (sumy dwutlenku azotu i tlenku azotu  
w przeliczeniu na dwutlenek azotu) oraz poziom docelowy i poziom celu długoterminowego 
dla ozonu (AOT40) 
Tab. 3.1.3. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla SO2 i NOx - ochrona roślin [19]. 

Substancja Okres uśredniania stężeń Poziom dopuszczalny substancji w powietrzu 
(μg/m3) 

rok kalendarzowy 20 Dwutlenek siarki pora zimowa 
(okres od 1 X do 31 III) 20 

Tlenki azotu rok kalendarzowy 30 
Tab. 3.1.4. Kryteria obowiązujące w rocznych ocenach jakości powietrza dla ozonu (AOT40) - ochrona roślin 
[19]. 

Kryterium Okres uśredniania stężeń Dopuszczalna wartość parametru 
AOT40 dla O2 w powietrzu 

Poziom docelowy okres wegetacyjny (1V – 31 VII) 18000 (μg/m3).h 
Poziom celu długoterminowego okres wegetacyjny (1V – 31 VII) 6000 (μg/m3).h  

3.2. Ocena jakości powietrza w powiecie jasielskim na podstawie  
       modelowania rozkładu stężeń zanieczyszczeń w powietrzu  

Ocenę jakości powietrza na obszarach gmin powiatu jasielskiego w 2015 r. 
sporządzono na podstawie wyników modelowania zanieczyszczenia powietrza, wykonanego 
na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza województwa podkarpackiego za 2015 r. przez 
Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. Obliczenia 
rozkładów stężeń zostały wykonane w oparciu o dane dotyczące emisji zanieczyszczeń do 
powietrza i dane meteorologiczne za 2015 r.  

Wartości stężeń średnich rocznych substancji podlegających ocenie jakości powietrza 
dla poszczególnych gmin powiatu jasielskiego zestawiono w tab. 3.2.1.  
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      Tab. 3.2.1. Wartości stężeń średniorocznych zanieczyszczeń powietrza określone na podstawie wyników modelowania jakości powietrza na obszarach gmin powiatu  
      jasielskiego w 2015 r. [1].  

Gmina 
Dwutlenek 

siarki 
(µg/m3) 

Dwutlenek 
azotu 

(µg/m3) 

Pył 
zawieszony 

PM10 
(µg/m3) 

Liczba 
przekroczeń 
dobowych 

stężeń PM10   

Pył 
zawieszony 

PM2.5 
(µg/m3) 

Benzen 
(µg/m3) 

Ołów  
w pyle 
PM10 

(µg/m3) 

Arsen  
w pyle 
PM10 

(ng/m3) 

Kadm  
w pyle 
PM10 

(ng/m3) 

Nikiel  
w pyle 
PM10 

(ng/m3) 

Benzo(a)piren 
w pyle PM10 

(ng/m3) 
Miasto Jasło 3,9-14,7 5,6-20,8 15,6-55,5 9-123 11,7-42,6 0,06-0,6 0,006-0,03 0,49-2,8 0,18-0,98 0,27-11,6 1,45-7,2 
Brzyska 3,1-4,6 4,7-7,3 11,0-17,2 1-18 8,6-13,3 0,02-0,08 0,003-0,007 0,3-0,6 0,1-0,2 0,2-0,7 0,9-1,8 
Dębowiec 2,1-4,6 3,1-6,8 7,4-17,4 1-28 6,2-13,9 0,01-0,07 0,001-0,007 0,09-0,7 0,05-0,3 0,15-0,5 0,5-1,95 
Jasło 2,99-8,1 4,2-13,3 11,1-29,9 3-65 9,1-23,7 0,02-0,3 0,003-0,02 0,3-1,4 0,13-0,5 0,26-6,2 1,03-3,6 
Kołaczyce 3,5-6,0 4,5-11,2 12,0-26,2 1-54 9,2-19,3 0,02-0,2 0,004-0,01 0,3-1,0 0,1-0,4 0,3-1,7 0,97-2,79 
Krempna 1,7-2,1 2,7-4,3 6,9-8,3 0 5,8-6,8 0,005-0,02 0,001-0,002 0,03-0,15 0,04-0,08 0,06-0,15 0,4-0,6 
Nowy 
Żmigród 1,9-3,5 3,0-5,6 7,4-13,1 1-9 6,2-10,8 0,009-0,05 0,001-0,005 0,09-0,4 0,05-0,2 0,1-0,4 0,5-1,3 
Osiek 
Jasielski 2,0-3,7 3,1-5,9 7,4-14,5 1-12 6,2-11,5 0,01-0,06 0,001-0,006 0,09-0,5 0,05-0,2 0,15-0,4 0,5-1,48 
Skołyszyn 3,6-5,0 5,0-10,3 12.2-18,9 1-25 9,7-14,6 0,03-0,1 0,004-0,008 0,3-0,7 0,14-0,28 0,3-1,1 1,08-1,98 
Tarnowiec 2,8-5,4 3,8-6,0 10,5-20,3 2-30 8,8-16,4 0,02-0,08 0,003-0,009 0,3-0,9 0,2-0,3 0,3-2,7 0,99-2,4 
Wartości 
dopuszczalne/ 
docelowe 20 40 40 35 25 5 0,5 6 5 20 1 

 
 występowanie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych 
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Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu jasielskiego 
utrzymywał się na niskim poziomie. Wyniki modelowania nie wykazały przekroczenia 
zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego 
stężenia 1-godzinnego i dobowego (rys. 3.2.1 – 3.2.3).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rys. 3.2.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki 
na terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. - wyniki 

modelowania [1], [12]. 
      Rys. 3.2.2. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku 
siarki na terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. - wyniki 

modelowania [1], [12]. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 3.2.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. - wyniki  

modelowania  [1], [12]. 
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Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia dopuszczalnego stężenia 
średniorocznego dwutlenku azotu i dopuszczalnego stężenia 1-godzinnego (rys. 3.2.4-3.2.5). 
Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu w Jaśle wynosiły 5,6-20,8 g/m3 tj. 14-52% poziomu 
dopuszczalnego. Na pozostałym obszarze powiatu wynosiły 2,7-13,3 g/m3, czyli 7-33% 
poziomu dopuszczalnego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3.2.4. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na 
terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. - wyniki modelowania  

[1], [12]. 
Rys. 3.2.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu 

na terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. - wyniki 
modelowania [1], [12]. 

 
 
 
Na podstawie wyników modelowania 

średnioroczne stężenie benzenu na terenie miasta 
Jasła wynosiło 0,06-0,6 g/m3 tj. 1-12% poziomu 
dopuszczalnego. Na pozostałym obszarze powiatu 
jasielskiego średnioroczne stężenie benzenu nie 
przekroczyło wartości 0,3 g/m3, czyli 6 % wartości 
dopuszczalnej (rys. 3.2.6). 

 
 
 
 
 
 

Rys. 3.2.6. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na 
terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. - wyniki modelowania 

[1], [12].  
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 wykazały w powiecie 
jasielskim przekroczenia poziomów dopuszczalnych obowiązujących dla tego 
zanieczyszczenia (rys. 3.2.7).  

W Jaśle wartości stężeń średniorocznych 
pyłu PM10 określone w modelowaniu zawierały 
się w przedziale 15,6-55,5 g/m3 (39-139% 
poziomu dopuszczalnego). W zakresie stężeń 
dobowych określono liczbę dni z przekroczeniem 
dopuszczalnego dobowego poziomu wynoszącego  
50 g/m3. W Jaśle stwierdzono takich przypadków 
od 9 do 123 (przy dopuszczalnej liczbie 35). Na 
pozostałym obszarze powiatu jasielskiego 
wartości stężeń średniorocznych pyłu PM10 nie 
przekroczyły wartości dopuszczalnej i wynosiły 
od 6,9 do 29,9 g/m3 (17-75% poziomu 
dopuszczalnego). Na terenie dwóch gmin: Jasło  
i Kołaczyce wyniki modelowania wykazały 
przekroczenie dopuszczalnej liczby dni  
z przekroczeniami stężeń dobowych.   

Rys. 3.2.7. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na 
terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. - wyniki modelowania 

[1], [12].  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3.2.8. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego 
poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu 
jasielskiego w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [12]. 

Rys. 3.2.9. Obszar przekroczenia dobowego poziomu 
dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu jasielskiego 

w 2015 r. - wyniki modelowania [1], [12]. 
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Na terenie miasta Jasła wyniki modelowania jakości powietrza wskazały obszary 
przekroczenia obowiązującego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5 (25 g/m3). Stężenia 
średnioroczne tego zanieczyszczenia wynosiły od 11,7 do 42,6 g/m3 (59-170% poziomu 
dopuszczalnego). Na pozostałym terenie powiatu jasielskiego norma w zakresie pyłu PM2.5  
została dotrzymana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rys. 3.2.10. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. - wyniki 
modelowania [1], [12]. 

 
Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (arsenem, 

kadmem, niklem i ołowiem) utrzymywał się w powiecie jasielskim na niskim poziomie. 
Wyniki modelowania wykazały występowanie wartości nie przekraczających: dla arsenu 47% 
poziomu docelowego w Jaśle i 23% poziomu docelowego na pozostałym obszarze powiatu, 
dla kadmu 20% poziomu docelowego,  dla niklu 58% poziomu docelowego w Jaśle i 31% 
poziomu docelowego na pozostałym obszarze powiatu, dla ołowiu 6% poziomu 
dopuszczalnego. 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wskazały 
przekroczenie obowiązującego poziomu docelowego na obszarze miasta Jasła i następujących 
gmin powiatu jasielskiego (rys. 3.2.11): Brzyska, Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Skołyszyn, 
Tarnowiec. 
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Wyniki modelowania stężeń tlenku węgla wykazały, że na terenie powiatu  
maksymalne wartości 8-godzinnego stężenia tlenku węgla nie przekroczyły normy  
(rys. 3.2.12). Jedynie w Jaśle wystąpiły wartości stężeń powyżej 50% normy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Rys. 3.2.11. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w pyle PM10 na terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. –  
wyniki modelowania [1], [12]. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3.2.12. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku węgla na terenie powiatu jasielskiego w 2015 r. - wyniki 
modelowania [1], [12]. 
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3.3. Ocena jakości powietrza w Jaśle na podstawie pomiarów stężeń 
       zanieczyszczeń w powietrzu 

W 2015 r. pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza prowadzone były na stacji 
pomiarów automatycznych Jasło-Sikorskiego i na stanowiskach pomiarów manualnych  
i metody pasywnej, zlokalizowanych również przy ul. Sikorskiego. 

Rejestrowane na stacjach automatycznych wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń 
powietrza i dane meteorologiczne udostępniane są na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ 
http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-pomiarowe/automatyczne/stacja/4/parametry/wszystkie. 

Wyniki pomiarów uzyskane w Jaśle wykorzystane zostały do oceny rocznej jakości 
powietrza i klasyfikacji strefy podkarpackiej za 2015 r. według kryterium ustalonego dla 
ochrony zdrowia ludzi.  

W 2015 r. stężenia dwutlenku siarki zmierzone na stacji automatycznej Jasło-
Sikorskiego utrzymywały się na niskim poziomie, podobnie jak zmierzone na pozostałych 
stacjach pomiarowych w województwie podkarpackim. Nie odnotowano przekroczeń normy 
średniodobowej i normy ustalonej dla 1 godziny. Najwyższe stężenie jednogodzinne wynosiło 
93 g/m3 (27% normy). Maksymalne stężenie średniodobowe dwutlenku siarki obliczone ze 
stężeń jednogodzinnych, wynosiło 48 g/m3 (38 % normy).  

Średnie roczne stężenie dwutlenku siarki na stacji Jasło-Sikorskiego wynosiło  
7,2 µg/m3 i było nieco wyższe niż w 2014 r. (tab. 3.3.1) Wartości stężeń dwutlenku siarki 
utrzymują się od wielu lat na niskim poziomie. Różnice pomiędzy poszczególnymi latami są 
niewielkie i w większości zależą od panujących w danym roku warunków meteorologicznych. 
Tab. 3.3.1. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki w Jaśle w latach 2010-2015 [11], [12]. 

Rok  Typ pomiarów 
Średnie roczne 
stężenie SO2 (µg/m3) 

Zmiany stężeń rocznych SO2 (µg/m3) 
w latach 2010-2015 

2010 automatyczny1/ 12,1 
2011 automatyczny1/ 7,2 
2012 automatyczny2/ 10,0 
2013 automatyczny2/ 8,4 
2014 automatyczny2/ 6,6 
2015 automatyczny2/ 7,2 

 

       1/  pomiary na stacji Jasło-Floriańska                     2/  pomiary na stacji Jasło-Sikorskiego 
 
W 2015 r. na stacji Jasło-Sikorskiego nie stwierdzono przekroczenia normy 

średniorocznej dla pomiarów dwutlenku azotu. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu 
wynosiło 12,5 g/m3 (30,3 % normy) i było nieco wyższe niż w 2014 r. (tab. 3.3.2). 

 
 
 

0
2
4
6
8

10
12

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15



STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2015 R. 
 

 

24 

    Tab. 3.3.2. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu w Jaśle w latach 2005-2015 [11], [12]. 

Rok  Typ pomiarów 
Średnie roczne 
stężenie NO2 (µg/m3) 

Zmiany stężeń rocznych NO2 (µg/m3) 
w latach 2010-2015 

2010 automatyczny1/ 17,1 
2011 automatyczny1/ 18,0 
2012 automatyczny2/ 15,8 
2013 automatyczny2/ 12,8 
2014 automatyczny2/ 12,1 
2015 automatyczny2/ 12,5 

 

1/  pomiary na stacji Jasło-Floriańska           2/  pomiary na stacji Jasło-Sikorskiego 
 
W Jaśle, podobnie jak na wszystkich podkarpackich stacjach pomiarowych, nie 

odnotowano przekroczenia dopuszczalnej normy 1-godzinnej dla dwutlenku azotu, 
wynoszącej 200 µg/m3. Maksymalne zanotowane stężenie jednogodzinne wynosiło 82 µg/m3 
(41% normy). 

Benzen jest najprostszym węglowodorem aromatycznym, zaliczanym do grupy 
lotnych związków organicznych. W 2015 r. w Jaśle pomiary stężeń w powietrzu prowadzone 
były metodą pasywną na stanowisku Jasło-Sikorskiego. 

Uzyskane wyniki wskazują na dotrzymanie dopuszczalnego poziomu średniorocznego 
benzenu w powietrzu. Średnie roczne stężenie tej substancji wynosiło 1,7 μg/m3 (34 % 
poziomu dopuszczalnego) i było wyższe niż w 2014 r. (rys. 3.3.1).  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Rys. 3.3.1.  Średnie roczne stężenia benzenu w Jaśle w latach 2010-2015 [3], [7]. 

  
Pył zawieszony PM10 o średnicy równoważnej ziaren do 10 µm jest 

zanieczyszczeniem powstającym głównie w procesach spalania paliw do celów 
energetycznych (wytwarzanie energii i ciepła na potrzeby komunalne i technologiczne). 
Źródłem zanieczyszczeń pyłowych jest również komunikacja drogowa i procesy produkcyjne. 
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W pyle zawieszonym mogą być przenoszone agresywne związki chemiczne, w tym m.in. 
metale ciężkie i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.  

Klasyfikacja dla pyłu PM10 w rocznej ocenie jakości powietrza opiera się na dwóch 
wartościach kryterialnych: stężeniach 24-godzinnych i średnich rocznych. Dodatkowo dla 
stężeń 24-godzinnych dopuszczalna jest możliwość przekraczania danego poziomu  
z częstością nie większą niż 35 razy w roku. 

W 2015 r. stężenie średnioroczne pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Jaśle wyniosło  
30,1 µg/m3 i stanowiło 75,3 % wartości dopuszczalnej. Odnotowano 45 przypadków stężenia 
dobowego PM10 przekraczającego dopuszczalną wartość 50 µg/m3. Przekroczenia normy 
dobowej pyłu PM10 występowały w okresie grzewczym, najwięcej ich zanotowano w lutym. 
   Zmiany stężeń średnich rocznych pyłu zawieszonego PM10 w Jaśle na stacji Jasło-
Sikorskiego w latach 2010-2015 i odnotowaną w tym okresie liczbę przekroczeń dobowych 
stężeń PM10 przedstawiono na rys. 3.3.2-3.3.3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3.3.2. Stężenia średnioroczne pyłu PM10 w Jaśle w latach 2010-2015 [11], [12]. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Rys. 3.3.3. Liczba przekroczeń dobowych stężeń PM10 w Jaśle w latach 2010-2015 [11], [12]. 
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Klasyfikacja dla pyłu PM2.5, o średnicy ziaren poniżej 2.5 m,  w rocznej ocenie 
jakości powietrza opiera się na stężeniach średnich rocznych. 

Na stacji Jasło-Sikorskiego w 2015 r. średnioroczne stężenie pyłu PM2.5 wyniosło 
24,1 µg/m3 i stanowiło 96,4 % normy rocznej. Maksymalne dobowe stężenie pyłu PM2.5 
odnotowano na poziomie 111 µg/m3. W rocznej serii pomiarowej liczba dni ze stężeniem 
dobowym PM2.5 wyższym od 25 µg/m3 wynosiła 102.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 3.3.4. Stężenia średnioroczne pyłu PM2.5 w Jaśle w latach 2012-2015 [11], [12]. 

Analiza pyłu zawieszonego PM10 pod kątem zawartości metali ciężkich - arsenu, 
kadmu, niklu i ołowiu wykonana została w Jaśle na stanowisku pomiarowym przy  
ul. Sikorskiego. Dla wymienionych substancji, z wyjątkiem ołowiu, jako kryterium jakości 
wprowadzony został poziom docelowy, czyli poziom substancji ustalony w celu unikania 
dalszego długoterminowego szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie i środowisko.  

Pomiary wykonane w 2015 r. w Jaśle i nie wykazały przekroczeń wartości granicznych 
ustalonych dla arsenu, kadmu, niklu i ołowiu w pyle PM10. Zmierzone wartości 
średnioroczne wynosiły: dla arsenu 26,7 % poziomu docelowego, dla kadmu 18 % poziomu 
docelowego,  dla niklu 5,5 % poziomu docelowego dla ołowiu 6% poziomu dopuszczalnego. 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), występujące w środowisku, 
pochodzą głównie ze źródeł antropogenicznych. Do najgroźniejszych ze względu na jego 
rozpowszechnienie w środowisku naturalnym i bardzo silną aktywność rakotwórczą należy 
benzo(a)piren. Na obszarach miejskich benzo(a)piren w powietrzu pochodzi głównie ze 
spalania paliw stałych na cele grzewcze oraz z emisji zanieczyszczeń przez środki transportu. 

Badania benzo(a)pirenu prowadzone w 2015 r. w wojewódzkiej sieci monitoringu 
jakości powietrza wykazały przekroczenie wartości docelowej na wszystkich stanowiskach 
pomiarowych na obszarze województwa podkarpackiego. Najwyższe średnioroczne stężenie 
benzo(a)pirenu, wynoszące 785 % poziomu odniesienia, odnotowano w Dębicy.  

Na stanowisku pomiarowym w Jaśle średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu wynosiło  
4,7 ng/m3 i było wyższe niż w 2014 r. (tab. 3.3.3). 

 
 
 

 

29,8
22,4 24,1

0

10

20

30

40

2012 2013 2014 2015

py
ł PM

2.5
 (ug

/m
3 )

niepełna 
seria 

pomiarowa 



STAN ŚRODOWISKA W POWIECIE JASIELSKIM W 2015 R. 
 

 

27 

      Tab.3.3.3.  Stężenie benzo(a)pirenu w pyle PM10 w Jaśle w latach 2010-2015 [11], [12]. 

Rok  Typ pomiarów 
Średnie roczne 

stężenie 
(ng/m3) 

Zmiany stężeń rocznych benzenu (ng/m3) 
w latach 2010-2014 

2010 pasywny 5,4 
2011 pasywny 5,5 
2012 pasywny 5,3 
2013 pasywny 3,6 
2014 pasywny 3,0 
2015 pasywny 4,7 

 

3.4. Ocena jakości powietrza w Magurskim Parku Narodowym na 
        podstawie pomiarów stężeń zanieczyszczeń 

Ocenę jakości powietrza wykonano w oparciu o wyniki pomiarów dwutlenku siarki  
i dwutlenku azotu w powietrzu, prowadzonych na automatycznej stacji w Krempnej  
i stanowisku pomiarowym Żydowskie (gmina Krempna).  

Dane pomiarowe stanowiły podstawę do klasyfikacji strefy podkarpackiej ze względu 
na ochronę roślin w ocenie za 2015 r. Strefa podkarpacka zaliczona została do klasy A 
zarówno w zakresie dwutlenku siarki, jak i tlenków azotu.  

Pomiary jakości powietrza na automatycznej stacji pomiarowej w Krempnej 
uruchomione zostały od 1 stycznia 2015 r. Jednostkowe wyniki stężeń udostępniane są na 
bieżąco na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie: http://stacje.wios.rzeszow.pl/dane-
pomiarowe/automatyczne/stacja/2/parametry/wszystkie. 
 W 2015 r. średnia roczna wartość stężenia dwutlenku siarki na stanowisku 
pomiarowym Żydowskie wynosiła 1,9 µg/m3 (tab. 3.4.1), co stanowi 9,5 % wartości stężenia 
dopuszczalnego. W porze zimowej, tj. od 1 października do 31 marca  średnia wartość  
stężenia osiągnęła poziom 4 g/m3, czyli 20 % wartości dopuszczalnej (20 g/m3).  

 
Tab.3.4.1. Średnie roczne stężenia dwutlenku siarki na stanowisku pomiarowym Żydowskie w latach 2010-2015 
[11], [12]. 

Średnie stężenie SO2 (µg/m3) Rok  Typ 
pomiarów dla 

roku 
dla pory 

zimowej (X-III) 
Zmiany stężeń rocznych SO2 (µg/m3) 

w latach 2010-2015 
2010  pasywny 3,7 4,3 
2011  pasywny 3,5 3,3 
2012  pasywny 2,7 4,5 
2013  pasywny 2,9 4,2 
2014  pasywny 2,7 4,4 
2015  pasywny 1,9 4,0 
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Na stacji pomiarowej w Krempnej stężenie średnioroczne wynosiło 4 µg/m3, co 
stanowi 20 % wartości stężenia dopuszczalnego. Najwyższe stężenia miesięczne SO2  
w Krempnej wystąpiły w styczniu i grudniu. 

Dopuszczalne stężenie średnioroczne dla tlenków azotu (sumy dwutlenku azotu  
i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu)ustalone zostało na poziomie 30 µg/m3.  
W 2015 r. stężenie średnioroczne dwutlenku azotu na stanowisku Żydowskie wynosiło  
2,4 µg/m3 (tab. 3.5.2), co stanowi zaledwie 8 % poziomu dopuszczalnego. Od maja do 
października stężenia NO2 były niższe od granicy oznaczalności stosowanej metody 
pomiarowej. Dla miesięcy, w których stężenia NO2 nie przekroczyły poziomu granicy 
oznaczalności metody (2 g/m3), do obliczenia stężenia średniego rocznego przyjęto połowę 
tej wartości. 
Na stacji pomiarowej w Krempnej średnioroczne stężenie dwutlenku azotu wyniosło  
5 g/m3. 
   Tab. 3.4.2. Średnie roczne stężenia dwutlenku azotu na stanowisku pomiarowym Żydowskie w latach 2010- 
   2015 [11], [12]. 

Rok  Typ pomiarów Średnie roczne 
stężenie NO2 (µg/m3) 

Zmiany stężeń rocznych NO2 (µg/m3) 
w latach 2010-2015 

2010  pasywny 4,7 
2011  pasywny 4,3 
2012  pasywny 1,8 
2013  pasywny 1,9 
2014  pasywny 1,8 
2015  pasywny 2,4 

 

4. Ocena poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku  
Ustawa Prawo ochrony środowiska (2001) definiuje pola elektromagnetyczne (PEM) 

jako pola elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do  
300 GHz. Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z rodzajów zanieczyszczeń 
środowiska naturalnego. Źródła naturalne promieniowania elektromagnetycznego, jakimi są: 
promieniowanie ziemskie i kosmiczne nie stanowią zagrożenia dla zdrowia lub życia 
człowieka. W wyniku rozwoju techniki powstały liczne źródła promieniowania związane 
bezpośrednio z działalnością człowieka, które mogą powodować wzrost natężenia 
promieniowania. Głównymi źródłami pól elektromagnetycznych sztucznie wytworzonych  
w środowisku są obiekty elektroenergetyczne (linie i stacje energetyczne, elektrownie, 
elektrociepłownie) i obiekty radiokomunikacyjne (stacje bazowe telefonii komórkowych, 
systemy nadawcze radiowo-telewizyjne, bezprzewodowe sieci komputerowe).  

Obowiązek badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wynika  
z zapisów ustawy Prawo ochrony środowiska (2001). Badania prowadzone są zgodnie  
z rozporządzeniem w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku (2007). 
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Ocena poziomów pól elektromagnetycznych dokonywana jest na podstawie 
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (2003). Zgodnie  
z rozporządzeniem, dopuszczalny poziom składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 
dla zakresu częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 300 MHz do 300 
GHz wynosi 7 V/m. 
 W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie prowadził monitoringowe badania pól 
elektromagnetycznych w 3 punktach położonych na obszarze powiatu jasielskiego: 

1. Jasło, ul. Sobniowska, 
2. Jasło, ul. Rafineryjna, 
3. Krempna, gm. Krempna. 

Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych w Jaśle i Krempnej nie wykazała 
przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 
Pomierzone w obu miejscowościach wartości składowej elektrycznej pola 
elektromagnetycznego Ep (parametr charakteryzujący oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych) były niższe od wartości progu czułości sondy pomiarowej  
(<0,4 V/m).  

Badania poziomu pól elektromagnetycznych wykonane na obszarze powiatu 
jasielskiego w latach 2010-2015 nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych  
w środowisku. 
5. Gospodarka odpadami komunalnymi 

 Odpady komunalne, zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach (2012), są to 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych  
z eksploatacji, oraz 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. 

Dane dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w powiecie jasielskim, 
prezentowane w niniejszym rozdziale, zostały opracowane na podstawie sprawozdań  
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r., 
sporządzonych przez wójtów i burmistrzów miast i przekazanych do WIOŚ w Rzeszowie i do 
Marszałka Województwa Podkarpackiego (stan na dzień 15.07.2016 r.). 

W 2015 r. w powiecie jasielskim odebrano od mieszkańców i zebrano ogółem  
19670,6 Mg odpadów komunalnych, w tym: 
 zmieszanych odpadów komunalnych - 14605,3 Mg, 
 selektywnie zebranych odpadów komunalnych takich, jak: papier, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło (pmts) – 2761,7 Mg, 
 selektywnie zebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (bioodpadów) – 

825,7 Mg, 
 zmieszanych odpadów opakowaniowych – 518,1 Mg, 
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 innych (odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i 
elektroniczny, itp.) – 959,7 Mg.  

Odpady budowlane i rozbiórkowe zebrano w ilości 306,6 Mg. 
 
Udział procentowy poszczególnych rodzajów odpadów w strumieniu odpadów 

komunalnych przedstawia rys. 5.1. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Rys.5.1. Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych w powiecie  jasielskim 
w 2015 r. (źródło: [8]) 

 
Tab. 5.1. Odpady komunalne odebrane z obszarów poszczególnych gmin powiatu jasielskiego w 2015 r. [8]. 

Odebrane zmieszane odpady komunalne  Gmina Łączna ilość odebranych 
odpadów komunalnych w Mg*  w Mg % łącznej masy odpadów 

Miasto Jasło 10626,2 8752,9 82,4 
Miasto i gmina 
Kołaczyce 1063,5 356,1 33,5 
Brzyska 511,7 309,1 60,4 
Dębowiec 978,0 674,4 69,0 
Jasło 2278,3 1690,6 74,2 
Krempna 198,9 122,9 61,8 
Nowy Żmigród 958,4 643,9 67,2 
Osiek Jasielski 576,8 378,6 65,6 
Skołyszyn 1470,7 973,6 66,2 
Tarnowiec 1008,1 703,2 69,8 

RAZEM 19670,582 14605,3 74,2 
   * bez odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

 
Największą ilość odpadów komunalnych zebrano i odebrano z terenu miasta Jasła 

(10626,2 Mg) i gmin: Jasło (2278,3 Mg), Skołyszyn (1470,7 Mg). 
Ilość odpadów komunalnych w powiecie jasielskim w 2015 r. w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca wyniosła 166 kg/rok, podobnie jak w 2014 r. 
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Rys. 5.2. Ilość odpadów komunalnych w gminach powiatu jasielskiego w 2015 r. [8]. 
 

W powiecie jasielski wszystkie odebrane zmieszane odpady komunalne poddano 
procesom mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Zostały one przekazane do: 
 Sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Krośnie, będącej Regionalną 

Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla Regionu Południowo-
Zachodniego w województwie podkarpackim,  

 Sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy, pełniącej funkcję 
instalacji zastępczej dla Regionu Południowo-Zachodniego. 

Pozostałości z sortowania zmieszanych odpadów komunalnych i odpady nieulegające 
biodegradacji trafiły na składowiska odpadów w Krośnie i Kozodrzy. Odpady zielone i inne 
bioodpady zostały przekazane do kompostowni w Krośnie.  

Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach oraz niektórych innych ustaw (1996) gminy mają obowiązek prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania. Gminy są obowiązane osiągnąć do 31 
grudnia 2020 r. określone poziomy: 
 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50 % 
wagowo,  

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych  w wysokości co najmniej 70 % 
wagowo. 

Do dnia 16 lipca 2020 r. gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, do nie więcej niż 
35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
kierowanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
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  Na terenie powiatu jasielskiego zebrano selektywnie łącznie 3894 Mg odpadów 
komunalnych. Największą ilość wśród odpadów wysegregowanych przez mieszkańców 
powiatu stanowiły: opakowania z tworzyw sztucznych (1166,5 Mg), opakowania ze szkła 
(1049,6 Mg) i odpady podlegające biodegradacji (825,7 Mg). 
Strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie jasielskim w 2015 r. 
przedstawiono na rys. 5.3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys.5.3. Procentowy udział poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych zebranych selektywnie  

w powiecie  jasielskim w 2015 r. (źródło: [8]) 
  W tab. 5.2 zestawiono poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 
następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 
osiągnięte przez poszczególne gminy powiatu jasielskiego w 2015 r.  
Tab. 5.2. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty w gminach powiatu jasielskiego w 2015 r. [8]. 

Gmina Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia (%) 
Miasto Jasło 37,15 
Miasto i gmina Kołaczyce 57,31 
Jasło 24,4 
Brzyska 20,93 
Dębowiec 27,11 
Krempna 80,45 
Nowy Żmigród 40,42 
Osiek Jasielski 28,65 
Skołyszyn 28,3 
Tarnowiec 41,99 
Poziom ustalony na 2015 r. 16 
   
  W tab. 5.3 zestawiono poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych osiągnięte przez poszczególne gminy powiatu jasielskiego w 2015 r.  

27,0%

30,0%

1,6%

12,4%

21,2%
7,9%

szkło tworzywa sztuczne metal papier i tektura bioodpady odpady budowlane 
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Tab. 5.3. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami  
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych osiągnięty w gminach powiatu jasielskiego  
w 2015 r. [8]. 

Gmina Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia  
i odzysku  (%) 

Miasto Jasło 67,06 
Miasto i gmina Kołaczyce 99,09 
Jasło 100 
Brzyska 100 
Dębowiec 89 
Krempna 89 
Nowy Żmigród 88,46 
Osiek Jasielski 100 
Skołyszyn 95,4 
Tarnowiec 100 
Poziom ustalony na 2015 r. 40 
 

W tab. 5.4 zestawiono poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania odpadów osiągnięte przez gminy 
powiatu jasielskiego w 2015 r. 
Tab. 5.4. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  
do składowania osiągnięty w gminach powiatu jasielskiego w 2015 r. [8]. 

Gmina Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania (%) 

Miasto Jasło 37,8 
Miasto i gmina Kołaczyce 0 
Jasło 45,3 
Brzyska 0 
Dębowiec 0 
Krempna 35 
Nowy Żmigród 0,28 
Osiek Jasielski 0,39 
Skołyszyn 44,35 
Tarnowiec 42,15 
Poziom ustalony na 2015 r. 50 

 
Na podstawie analizy sprawozdań wójtów i burmistrzów gmin z realizacji zadań  

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. stwierdzono, że wszystkie 
gminy powiatu jasielskiego osiągnęły wymagany poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, określony  
w rozporządzeniu w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów (2012). Gminy te osiągnęły również wymagany poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 
komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz wymagany poziom 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, określone w rozporządzeniu  
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w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (2012).  
6. Działalność kontrolna 
 W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się 311 zakładów zlokalizowanych na terenie 
powiatu jasielskiego, co stanowi ok. 22 % zakładów ujętych w ewidencji. Zgodnie z zasadą 
podziału wg kategorii ryzyka rozumianego jako możliwość wystąpienia niekorzystnego 
wpływu na środowisko, zakłady na terenie powiatu jasielskiego zakwalifikowano do pięciu 
kategorii: 
 kategoria I – ryzyko najwyższe, kontrole co roku (10 zakładów), 
 kategoria II – ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej (17 zakładów), 
 kategoria III – ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej (19 zakładów), 
 kategoria IV – ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej (127 zakładów), 
 kategoria V – pozostałe instalacje nie objęte systemem planowania rocznego  

(128 zakładów).  
  W powiecie jasielskim funkcjonują trzy zakłady, które ze względu na posiadane ilości  
i rodzaje substancji niebezpiecznych zostały zakwalifikowane do zakładów z grupy Dużego 
Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii Przemysłowej (LOTOS Infrastruktura S.A., ORION 
Engineered Carbons Sp. z o.o., Zakład Produkcji Specjalnej GAMRAT Sp. z o.o.) oraz jeden 
zakład zakwalifikowany do grupy Zwiększonego Ryzyka Wystąpienia Poważnej Awarii 
Przemysłowej (AIM Energy Spółka z o.o. Zakład Rafineryjny w Jaśle).  
Sześć podmiotów eksploatuje instalacje, które podlegają obowiązkowi posiadania pozwolenia 
zintegrowanego (Orion Engineered Carbons Sp. z o.o., LOTOS ASFALT Sp. z o.o. – Zakład 
Produkcyjny Jasło, Nowy Styl Sp. z o.o. Zakład Produkcji Metalowej w Jaśle, JASCHEM 
Zakład Petrochemiczno - Rafineryjny Sp. z o.o., AIM Energy Spółka z o.o. Zakład 
Rafineryjny w Jaśle, Fabryka Armatur JAFAR S.A. - Wydział Produkcyjny Nr 1 
w Skołyszynie).  
Ponadto w powiecie funkcjonuje 5 stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,  
12 gminnych oczyszczalni ścieków, 1 zakład przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego.  
  W 2015 r. przeprowadzono ogółem 57 kontroli w zakładach działających na terenie 
powiatu jasielskiego, w tym 33 kontrole w zakładach zlokalizowanych na terenie miasta Jasła.  
Ok. 14 % wykonanych kontroli stanowiły kontrole pozaplanowe. Przeprowadzono również 
54 kontrole oparte na analizie dokumentacji przesyłanej przez zakłady prowadzące 
działalność na terenie powiatu jasielskiego. 

Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono w wyniku 25 kontroli 
podmiotów korzystających ze środowiska (45 % ogólnej liczby kontroli). Większość 
stwierdzonych naruszeń dotyczyła braku realizacji lub naruszenia obowiązków 
niezwiązanych z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa 
i decyzji administracyjnych. Stwierdzono m.in. przypadki nierzetelnego prowadzenia 
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ewidencji odpadów, nieterminowego przekazywania Marszałkowi Województwa 
Podkarpackiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach 
gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
oraz sporządzania tych zestawień niezgodnie ze stanem rzeczywistym, nie przedkładania 
Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Ochrony Środowiska wykazów zawierających informacje i dane o zakresie 
korzystania ze środowiska. 
W wyniku 6 kontroli stwierdzono brak uregulowań formalnoprawnych w zakresie korzystania 
ze środowiska lub naruszenie warunków posiadanych pozwoleń określających warunki 
korzystania ze środowiska. 
  Stwierdzone w trakcie kontroli w 2015 r. nieprawidłowości stanowiły podstawę do 
wydania 23 zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących przedsiębiorców do ich usunięcia. 
Dwóch przedsiębiorców ukarano grzywną w drodze mandatu karnego. W 12 przypadkach 
zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Wydano 5 decyzji 
administracyjnych wymierzających kary pieniężne za nieprzestrzeganie wymagań ochrony 
środowiska. Ponadto skierowano 7 wniosków do organów administracji publicznej w celu 
podjęcia działań w ramach posiadanych kompetencji.  

W 2015 r. przeprowadzono ogólnokrajowy cykl kontrolny pt. Przestrzeganie przez 
gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach oraz kontrole regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 
instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych. W ramach cyklu wykonano kontrole 4 gmin z terenu powiatu jasielskiego 
(Gminy Brzyska, Gminy Dębowiec, Gminy Nowy Żmigród i Gminy Osiek Jasielski) oraz 
instalacji zastępczej do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - Sortowni 
odpadów komunalnych zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Wolicy k. Jasła 
eksploatowanej przez firmę: Produkcja, Handel Usługi EKOMAX Kotulak Jerzy, ul. 
Hankówka 28, 38-200 Jasło. 
Raport z kontroli przeprowadzonych w ramach ww. cyklu kontrolnego zawierający wyniki 
kontroli dostępny jest na stronie internetowej WIOŚ Rzeszów http://www.wios.rzeszow.pl/wp-
content/uploads/2015/07/cykl_4_2015.pdf. 
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2015 r. otrzymał  
23 wnioski o podjęcie interwencji z terenu powiatu jasielskiego. Wnioski dotyczyły podjęcia 
działań w zakresie: 
 zanieczyszczenia powietrza - 3 wnioski, 
 wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi - 4 wnioski, 
 niewłaściwego postępowania z odpadami w tym z osadami ściekowymi - 8 wniosków, 
 nadmiernej emisji hałasu do środowiska - 4 wnioski, 
 innych zagadnień (m.in. wód opadowych, terenów  zielonych) - 10 wniosków. 
Mając na względzie  podział kompetencji organów w zakresie ochrony środowiska, a także  
w przypadku spraw wielowątkowych, 6 wniosków przekazano do innego organu, pozostałe 
załatwiono we własnym zakresie. W 7 przypadkach przeprowadzono kontrole 
przedsiębiorców w zakresie przestrzegania wymagań ochrony środowiska.  
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Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest udostępniona w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej http://www.wios.rzeszow.pl/. 
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