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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 oraz z kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. Podstawowym źródłem 

informacji o aktualnym stanie i stopniu zanieczyszczenia poszczególnych komponentów środowiska 

jest system Państwowego Monitoringu Środowiska. 

Powiat krośnieński położony jest w południowej części województwa podkarpackiego. 

Zajmuje powierzchnię 926 km
2
, którą zamieszkuje 112 tys. osób. Administracyjnie dzieli się na 10 

gmin, w tym 4 gminy miejsko-wiejskie (Dukla, Iwonicz-Zdrój, Jedlicze, Rymanów) i 6 gmin 

wiejskich (Chorkówka, Jaśliska, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka). 

Podstawowe informacje o jednostkach administracyjnych powiatu krośnieńskiego przedstawia tab.1.1. 

Tab.1.1. Podstawowe dane o gminach powiatu krośnieńskiego - stan na dzień 31 grudnia 2014 r. [14] 

Gmina 
Powierzchnia 

w km2 

Ludność 
Lesistość 

w % 

Podmioty 

gospodarki narodowej  

w rejestrze REGON ogółem 
na 

1 km2 

Gminy miejsko-wiejskie 

Dukla 

miasto 

wieś 

235 

5 

230 

14739 

2122 

12617 

63 

387 

55 

50,7 

36,8 

51,0 

791 

230 

561 

Iwonicz-Zdrój 

miasto 

wieś 

46 

6 

40 

10978 

1839 

9139 

241 

312 

231 

20,6 

52,4 

15,8 

833 

262 

571 

Jedlicze 

miasto 

wieś 

59 

11 

48 

15498 

5775 

9723 

265 

545 

203 

9,0 

4,5 

9,9 

952 

440 

512 

Rymanów 

miasto 

wieś 

167 

12 

155 

15756 

3715 

12041 

95 

300 

78 

36,4 

0,1 

39,3 

1223 

396 

827 

Gminy wiejskie 

Chorkówka 77 13483 174 20,0 748 

Jaśliska 99 2051 21 64,6 111 

Korczyna 93 11101 119 35,4 808 

Krościenko Wyżne 16 5544 340 3,9 494 

Miejsce Piastowe 51 13662 266 6,9 942 

Wojaszówka 83 9252 111 25,1 591 

POWIAT 

KROŚNIEŃSKI 
926 112064 121 35,8 7493 

 

Mieszkańcy miast stanowią 12 % ludności powiatu. Średnia gęstość zaludnienia wynosi 121 

osób na km
2
 i jest zróżnicowana w poszczególnych gminach. Na obszarach wiejskich najmniejsze 

zaludnienie (21 osób na km
2
) posiada gmina Jaśliska, największe – gmina Krościenko Wyżne (340 

osób na km
2
). Na obszarach miejskich najmniejszą gęstość zaludnienia posiada miasto Rymanów (300 

osób na km
2
), natomiast największą miasto Jedlicze (545 osoby na km

2
). 

Grunty leśne w powiecie krośnieńskim zajmują 35,8 % powierzchni. Do gmin  

o najwyższym wskaźniku lesistości w powiecie należą gminy: Jaśliska (64,6 %) i Dukla 

(50,7 %). Najmniej zalesione są gminy: Krościenko Wyżne (3,9 %) i Miejsce Piastowe  

(6,9 %). 

Obszar powiatu posiada dużą wartość przyrodniczo-krajobrazową i jest atrakcyjny 

turystycznie ze względu na położenie w zasięgu trzech jednostek fizjograficznych: Pogórza 

Strzyżowsko-Dynowskiego, Kotliny Jasielsko-Krośnieńskiej oraz Beskidu Niskiego. Znaczną część 
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powierzchni powiatu stanowią obszary o szczególnych walorach przyrodniczych objęte ochroną 

prawną. 

Obszar powiatu położony jest w zlewniach Wisłoki i Sanu - dwóch karpackich dopływów 

Wisły. Głównymi rzekami w powiecie są: Jasiołka (dopływ Wisłoki) oraz Wisłok (dopływ Sanu) wraz 

z Morwawą, Lubatówką i innymi mniejszymi ciekami. Na rzece Wisłok, na granicy między powiatami 

krośnieńskim i sanockim, położony jest zbiornik zaporowy Besko. Zbiornik posiada duże znaczenie 

gospodarcze dla regionu z uwagi na gromadzenie wód przeznaczonych do spożycia i funkcję 

przeciwpowodziową. W systemie zarządzania zasobami wodnymi teren powiatu krośnieńskiego 

należy do obszaru dorzecza Wisły, Regionu Wodnego Górnej Wisły. 

Szczególne znaczenie dla regionu mają zasoby wód leczniczych, które przyczyniły się do 

powstania dwóch uzdrowisk: Iwonicz-Zdrój oraz Rymanów-Zdrój. 

Do głównych źródeł presji na środowisko na obszarze powiatu krośnieńskiego należą:  

1) gospodarka komunalna i gospodarstwa domowe, które są źródłem ścieków wymagających 

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

2) transport samochodowy, który wpływa przede wszystkim na wzrost zanieczyszczenia powietrza 

produktami spalania paliw oraz powoduje pogorszenie klimatu akustycznego,  

3) rolnictwo, które oddziałuje na duży obszar powiatu i może stanowić przyczynę  niekorzystnych 

zjawisk, takich jak: zakwaszanie i chemizacja gleb, erozja powierzchniowa, eutrofizacja rzek, 

ograniczenie bioróżnorodności;  

4) sektor przemysłu i usług, w tym ciepłownictwo, które są źródłem zanieczyszczeń powietrza 

i wody;  

5) 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.  

Stan środowiska powiatu krośnieńskiego oraz skala i charakter problemów ekologicznych są 

zróżnicowane przestrzennie. Najkorzystniejsze warunki ekologiczne cechują obszary położone 

w południowej i północno-wschodniej części powiatu, o niewielkim zaludnieniu i dużym zalesieniu, 

pozbawione źródeł emisji przemysłowych do środowiska. Obszarami o większym stopniu 

przekształcenia środowiska naturalnego są miasta: Jedlicze, Rymanów oraz Dukla. 

 

W opracowanej przez WIOŚ w Rzeszowie informacji przedstawiony został stan środowiska 

w powiecie krośnieńskim 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. 

2. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach systemu 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Badania w latach 2011-2014 wykonane zostały na podstawie 

„Programu Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2010-2012”, Aneksu Nr 1 

do ww. Programu, oraz na podstawie „Programu Monitoringu Środowiska Województwa 

Podkarpackiego na lata 2013-2015” opracowanych przez WIOŚ w Rzeszowie i zatwierdzonych przez 

Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW) 2000/60/WE, ustanawiająca ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej w Europie, nakłada na wszystkie kraje członkowskie 
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obowiązek osiągnięcia do 2015 r. dobrego stanu wód. Jednym z narzędzi służących do osiągnięcia 

celów środowiskowych jest monitoring wód. 

Badania monitoringowe prowadzone są w wyznaczonych jednolitych częściach wód 

powierzchniowych (JCWP). Zgodnie z ustawą Prawo wodne (2001), jednolite części wód 

powierzchniowych są to jednostki hydrograficzne wydzielone na potrzeby gospodarowania wodami 

jako oddzielne i znaczące elementy wód powierzchniowych. W odniesieniu do śródlądowych wód 

powierzchniowych, jednolitą częścią wód są m.in.: struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części. 

Jednolitą część wód może tworzyć jeden lub więcej cieków (rzek, potoków). 

W wyniku przeglądu zmian i warunków hydromorfologicznych wyróżniono jednolite części 

wód powierzchniowych naturalne, silnie zmienione i sztuczne. Silnie zmieniona część wód oznacza 

część wód powierzchniowych, której charakter został w znacznym stopniu zmieniony na skutek 

fizycznego oddziaływania człowieka. Sztuczna część wód oznacza część wód powierzchniowych 

powstałą na skutek działalności człowieka. 

Na obszarze powiatu krośnieńskiego wyznaczono ogółem 30 jednolitych części wód rzecznych, 

w tym 10 części wód w zlewni rzeki Wisłoka i 20 części wód w zlewni rzeki Wisłok. Wśród nich 

wyróżniono 20 naturalnych części wód, 9 silnie zmienionych części wód oraz jedną silnie zmienioną 

część wód będącą zbiornikiem zaporowym (zbiornik Besko). 

Dla jednolitych części wód powierzchniowych, położonych na obszarach chronionych 

wyznaczonych w celu ochrony wód użytkowanych przez ludzi oraz dla zachowania siedlisk 

i gatunków bezpośrednio zależnych od wody, celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego stanu 

wód oraz, dodatkowo, spełnienie wymagań wynikających z przepisów, na podstawie których obszary 

te zostały utworzone. 

Spośród obszarów chronionych wyznaczonych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, na 

terenie powiatu krośnieńskiego występują: 

1) obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych (zasięg występowania obszarów wrażliwych na substancje biogenne pochodzenia 

komunalnego obejmuje obszar całego kraju); 

2) jednolite części wód przeznaczone do poboru wody w celu zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia; 

3)  obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest 

ważnym czynnikiem w jego ochronie. 

Badania jakości wód powierzchniowych na potrzeby oceny stanu JCWP wykonuje się w ramach 

monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu obszarów chronionych. 

Monitoring diagnostyczny prowadzony jest w celu dokonania oceny długoterminowych zmian 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Zakres monitoringu diagnostycznego jest szeroki 

i obejmuje: elementy biologiczne, elementy hydromorfologiczne, 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 obejmuje badania 

w obligatoryjnym zakresie wskaźników, do których należą wybrane elementy biologiczne najbardziej 

wrażliwe na presję, której badana jednolita część wód jest poddana, elementy hydromorfologiczne 

oraz podstawowe wskaźniki fizykochemiczne. Oznaczane są także wybrane wskaźniki chemiczne 

z grupy substancji niebezpiecznych, których źródła występują w badanej zlewni i które mogą stanowić 

zagrożenie dla środowiska wodnego. 
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Monitoring obszarów chronionych prowadzony jest w celu dokonania oceny stanu wód 

w obszarach chronionych, z uwzględnieniem oceny spełniania wymagań ogólnych dobrego stanu oraz 

dodatkowych, określonych dla tych obszarów w odrębnych przepisach. 

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się w odniesieniu do jednolitych części wód na 

podstawie wyników klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie 

zmienionych i sztucznych) i stanu chemicznego uzyskanych w reprezentatywnym punkcie 

pomiarowo-kontrolnym. 

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny 

w przypadku wód silnie zmienionych i sztucznych) określa się na podstawie badań elementów 

biologicznych (fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, fitoplankton i ichtiofauna), oraz 

na podstawie elementów wspierających, czyli elementów hydromorfologicznych i elementów 

fizykochemicznych. 

Stan ekologiczny jednolitej części wód klasyfikuje się nadając jej jedną z pięciu klas jakości: 

I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby, 

V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny potencjał, 

II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły 

potencjał ekologiczny. 

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

substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, prowadzonych w reprezentatywnych 

punktach pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do środowiskowych norm jakości określonych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

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

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 oraz oceny wykonanej w punkcie (punktach) monitoringu obszarów chronionych. 

Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód determinowana jest zawsze przez gorszy z uzyskanych 

stanów. 

Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego 

z elementów składowych oceny stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny osiągnął 

stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania określone dla obszarów chronionych. Stan 

wód oceniany jest wówczas jako zły. 

Jedną z zasad projektowania sieci monitoringu wód powierzchniowych, jest zasada lokalizacji 

punktu reprezentatywnego w jednolitej części wód, zapewniająca realizację kilku programów 

monitoringu jednocześnie, w tym programów monitoringu obszarów chronionych. W idealnej sytuacji 

ocena stanu jednolitej części wód występującej na obszarze chronionym jest możliwa na podstawie 

danych uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. 

Ocena stanu wód powierzchniowych w 2014 r. obejmuje jednolite części wód monitorowane 

w latach 2011-2014 (dane z roku 2011 pochodzą z monitoringu diagnostycznego lub monitoringu 

ichtiofauny przeprowadzonego przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie). 

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

do aktualnej oceny wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych, 

hydromorfologicznych i oceny stanu chemicznego z lat poprzednich (w ocenie za 2014 z lat 2012-

2013 i w wybranych przypadkach z 2011 r.) w przypadku, gdy jednolita część wód nie została objęta 
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monitoringiem w 2014 r., bądź była nim objęta w węższym zakresie. Dziedziczeniu nie podlegają te 

elementy, które badane są w każdym roku cyklu badawczego. W zakresie tych elementów 

odziedziczone oceny aktualizowane są o dane najnowsze. Ocena stanu wód za 2014 r. uwzględnia 

ocenę stanu wód w obszarach chronionych. 

Ocena stanu wód w powiecie krośnieńskim w 2014 r. obejmuje następujące jednolite części 

wód powierzchniowych monitorowane w latach 2011-2014: 

1) JCWP „Jasiołka do Panny” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w 2013 r.); 

2) JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebianki” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych 

w latach 2013-2014); 

3) JCWP „Jasiołka od Chlebianki do ujścia” (ocena na podst. badań przeprowadzonych w latach 

2012-2013); 

4) JCWP „Wisłok do Zb. Besko” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2013-

2014); 

5) JCWP „Zb. Besko” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2014 r.); 

6) JCWP „Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku” (ocena na podstawie badań 

przeprowadzonych w latach 2011 i 2014); 

7) JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” (ocena na podstawie badań 

przeprowadzonych w 2014 r.); 

8) JCWP „Morwawa” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2011 i 2014); 

9) JCWP „Ślączka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r.); 

10) JCWP „Lubatówka” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w latach 2012-2014); 

11) JCWP „Marcinek” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r.); 

12) JCWP „Kopytko” (ocena na podstawie badań przeprowadzonych w 2013 r.). 

Ocena stanu wód w 2014 r. została wykonana na podstawie rozporządzenia Ministra 

Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014) oraz na podstawie wytycznych 

GIOŚ. 

W przypadku jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) „Zb. Besko”, „Wisłok od Zb. 

Besko do Czarnego Potoku”, „Lubatówka” i „Jasiołka od Panny do Chlebianki” dodatkowo 

uwzględnione zostały zapisy rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia (2002). 

Na rys. 2.1. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych 

częściach wód powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu krośnieńskiego, 

monitorowanych w latach 2011-2014. 

W tab. 2.1. przedstawiono wyniki oceny stanu wód w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych przepływających przez obszar powiatu krośnieńskiego, objętych monitoringiem 

w latach 2011-2014. Wykonana ocena uwzględnia ocenę stanu wód w obszarach chronionych. 

W dalszej części opracowania przedstawiono stosowne komentarze do oceny stanu w/w jednolitych 

części wód powierzchniowych. 

Na rys. 2.2. przedstawiono w formie graficznej wyniki oceny stanu w/w jednolitych części wód. 

Prezentowana ocena stanu wód jest oceną jednolitych części wód monitorowanych przez WIOŚ 

w Rzeszowie w latach 2011-2014. 
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Rys. 2.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych przepływających 

przez obszar powiatu krośnieńskiego, monitorowanychw latach 2011-2014 [4], [7], [8], [9], [10], [18] 

 
(Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych IMGW na 

zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków NFOŚiGW)
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Tab. 2.1. Ocena stanu wód w powiecie krośnieńskim w 2014 r. [18] 
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reprezentatywnego 

punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 

punktu pomiarowo-

kontrolnego 

monitoringu obszarów 

chronionych /1 

T
y

p
 a

b
io

ty
c
z
n

y
 

S
il

n
ie

 z
m

ie
n

io
n

a
 J

C
W

P
 (

T
/N

) 

P
r
o

g
r
a

m
 m

o
n

it
o

r
in

g
u

 /2
 

Klasyfikacja elementów jakości wód 

STAN / 

POTENCJAŁ 

EKOLOGICZNY 

STAN 

CHEMICZNY  

Ocena spełnienia 

wymagań dla 

obszarów 

chronionych 

(TAK/NIE) 

[N2000, MOPI, 

MORE, MOEU] 

 

STAN 

JCWP 

w punkcie 

monitorowania 

obszarów 

chronionych 

STAN 

JCWP 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

K
la

sa
 e

le
m

e
n

tó
w

 H
Y

M
O

 

K
la

sa
 e

le
m

e
n

tó
w

 F
C

H
 

K
la

sa
 e

le
m

e
n

tó
w

 F
C

H
-S

Z
 

F
it

o
p

la
n

k
to

n
 (

IF
P

L
) 

F
it

o
b

e
n

to
s 

(I
O

) 

M
a

k
r
o

fi
ty

 (
M

IR
) 

K
la

sa
 w

sk
a

ź
n

ik
a

  
F

L
O

R
A

 

M
a

k
r
o

b
e
z
k

r
ę
g

o
w

c
e
 

b
e
n

to
so

w
e
 (

M
M

I)
 

W
sk

a
ź
n

ik
 M

Z
B

 

Ic
h

ti
o

fa
u

n
a

 (
IB

I_
P

L
 

/E
F

I+
_

P
L

) 

K
la

sa
 e

le
m

e
n

tó
w

 B
IO
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1 
Jasiołka do Panny 

PLRW200012218449 

Jasiołka Stasianie 

PL01S1601_1893 
12 T MD   I I   I     I II I  II DOBRY DOBRY 

TAK 

[N2000] 
DOBRY DOBRY 

2 

Jasiołka od Panny do 

Chlebianki 

PLRW2000142184599 

Jasiołka - Jedlicze 

PL01S1601_1894 
14 N 

MD   III IV   II      IV I II  II SŁABY PSD_sr 
NIE 

[N2000, MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Jasiołka - Szczepańcowa 

PL01S1601_2221 
MOC  I      I  I II DOBRY DOBRY/3 

TAK 

[MOPI] 
DOBRY 

3 

Jasiołka od Chlebianki do 

ujścia 

PLRW200014218499 

Jasiołka - Jasło 

PL01S1601_1896 
14 N MO   II         III III I I I  UMIARKOWANY DOBRY 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

4 
Wisłok do Zb. Besko 

PLRW20001222613 

Wisłok - Rudawka 

Rymanowska 

PL01S1601_1926 

12 T MD   I I   II   III III II I II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
ZŁY ZŁY 

5 
Zbiornik Besko 

PLRW20000226159 

Zbiornik Besko -

Sieniawa 

PL01S1601_1968 
0 T 

MD I II   I      I I II II DOBRY DOBRY 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY 

DOBRY 

Zbiornik Besko - ujęcie 

PL01S1601_3458 
MOC I II  I    I  I II DOBRY DOBRY/3 

TAK 

[MOPI] 
DOBRY 

6 

Wisłok od Zb. Besko do 

Czarnego Potoku 

PLRW2000142263337 

Wisłok - Odrzykoń 

PL01S1601_3309 
14 T 

MD   III II   II   II III II II I UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Wisłok - Iskrzynia 

PL01S1601_3456 
MOC  III      III  I II UMIARKOWANY DOBRY/3 

NIE 

[MOPI] 
ZŁY 

7 

Wisłok od Czarnego 

Potoku do Stobnicy 

PLRW200014226399 

Wisłok - Dobrzechów 

PL01S1601_1933 
14 T MO   IV          IV II I   SŁABY DOBRY 

NIE 

[N2000, MOEU] 
ZŁY ZŁY 

8 
Morwawa 

PLRW20001222629 

Morwawa - Iskrzynia 

PL01S1601_1929 
12 T MO   III         II III II PPD   UMIARKOWANY  

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

9 
Ślączka 

PLRW2000122263149 

Ślączka - Krosno 

Kopalnia 

PL01S1601_1931 

12 N MO   III           III I I   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

10 
Lubatówka 

PLRW200012226329 

Lubatówka - Krosno 

PL01S1601_1930 
12 T 

MO   III         II III II I   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Iwoniczanka - Iwonicz-

Zdrój PL01S1601_2219 
MOC  II      II  I II DOBRY DOBRY/3 

TAK 

[MOPI] 
DOBRY 
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11 
Marcinek 

PLRW200012226332 

Marcinek - Sporne 

PL01S1601_1932 
12 N MO   III           III I I   UMIARKOWANY  

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

12 
Kopytko 

PLRW200012226389 

Kopytko - Wysoka 

Strzyżowska 

PL01S1601_3238 

12 N MO   IV           IV II I   SŁABY  
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

/1 Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MORE, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów 
chronionych. 
/2 W punktach reprezentatywnych MD i MO realizowany był także program monitoringu wybranych obszarów chronionych (MOC). 
/3Ocena 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). 
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OBJAŚNIENIA: 

 

stan / potencjał ekologiczny 

stan ekologiczny   
potencjał ekologiczny                       

(jcw silnie zmienione) 

 BARDZO DOBRY 
stan bardzo dobry / potencjał 

maksymalny 
MAKSYMALNY 

DOBRY stan / potencjał dobry DOBRY 

UMIARKOWANY stan / potencjał umiarkowany UMIARKOWANY 

SŁABY stan / potencjał słaby SŁABY 

ZŁY stan / potencjał zły ZŁY 

stan chemiczny 

DOBRY stan dobry 

PSD_sr 

poniżej stanu dobrego 

przekroczone stężenia 

średnioroczne 

PSD_max 
przekroczone stężenia 

maksymalne 

PSD 

Przekroczone środowiskowe 

normy jakości na obszarach 

chronionych przeznaczonych do 

zaopatrzenia ludności w wodę 

pitną 

stan 

DOBRY stan dobry 

ZŁY stan zły 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

Program monitoringu - MD – monitoring diagnostyczny; MO – monitoring operacyjny; MOC – monitoring obszarów chronionych 

IFPL - wskaźnik fitoplanktonowy 

IO - Multimetryczny Indeks Okrzemkowy 

MIR - Makrofitowy Indeks Rzeczny 

Wskaźnik FLORA - zintegrowany wskaźnik fitobentosu i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych 

MMI - wskaźnik wielometryczny makrobezkręgowców bentosowych 

Wskaźnik MZB - wskaźnik makrobezkręgowców bentosowych dla zbiorników zaporowych 

  

Klasa elementów BIOL - klasa elementów biologicznych 

Klasa elementów HYMO - klasa elementów hydromorfologicznych 

Klasa elementów FCH - klasa elementów fizykochemicznych (gr. 3.1-3.5) 

Klasa elementów FCH-SZ - klasa elementów fizykochemicznych - specyficzne zanieczyszczenia  syntetyczne i niesyntetyczne (gr. 3.6) 

Monitoring obszarów chronionych:  

MOPI - jednolite części wód przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

N2000  - obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  

MOEU - obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 
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JCWP „Jasiołka do Panny” 

Ocenę stanu JCWP „Jasiołka do Panny” wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych 

w 2013 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Jasiołka-Stasianie” (jest to 

jednocześnie punkt monitorowania obszarów chronionych NATURA 2000 „Beskid Niski” i „Ostoja 

Jaśliska”). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego i monitoringu w/w 

obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona 

część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w w/w obszarach chronionych (wymagania 

ogólne) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były: 

fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy I), makrofity (wskaźnik MIR oceniony na 

poziomie klasy I) oraz makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy I). 

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy 

fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego, natomiast elementy 

fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano 

w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźniki decydujące: węglowodory ropopochodne, selen). 

JCWP osiągnęła dobry potencjał ekologiczny i jednocześnie dobry potencjał ekologiczny w obszarach 

chronionych (w klasyfikacji zadecydowały elementy hydromorfologiczne oraz w/w wskaźniki z grupy 

zanieczyszczeń specyficznych). W JCWP nie stwierdzono przekroczeń substancji priorytetowych 

i innych szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. JCWP osiągnęła dobry stan chemiczny, 

w tym dobry stan chemiczny w obszarach chronionych. Dla obszarów chronionych nie określono 

wymagań dodatkowych, zaś wymagania ogólne dla tych obszarów, jak wykazano powyżej zostały 

spełnione (dobry stan wód). W ocenie wynikowej JCWP osiągnęła DOBRY stan w związku z dobrym 

potencjałem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym oraz dobrym stanem wód w obszarach 

chronionych. 

JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebianki” 

Ocenę stanu JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebianki" wykonano na podstawie zbioru danych 

uzyskanych w 2013 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Jasiołka Jedlicze” (jest 

to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt monitorowania specjalnego 

obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „Jasiołka”) oraz na podstawie zbioru danych uzyskanych 

w latach 2013-2014 w punkcie monitorowania obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ppk „Jasiołka-Szczepańcowa”). Badania przeprowadzono 

w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w obszarów 

chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego (naturalna część wód), ocenę stanu 

chemicznego, ocenę stanu wód w w/w obszarach chronionych (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz 

wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP w ppk 

reprezentatywnym były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy III), makrofity 

(wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy IV) oraz makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI 

oceniony na poziomie klasy II). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie stanu 

ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźnik 

decydujący: zasadowość ogólna). Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźniki decydujące: 

aldehyd mrówkowy, selen). JCWP osiągnęła slaby stan ekologiczny i jednocześnie słaby potencjał 

ekologiczny w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną oraz w obszarze 

chronionym NATURA 2000 (w klasyfikacji zadecydowały elementy biologiczne – fitobentos 

i makrofity). Stan chemiczny JCWP oceniono jako stan chemiczny poniżej dobrego, z uwagi na 

przekroczenia środowiskowych norm jakości w przypadku substancji priorytetowych z grupy WWA. 
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W obszarach chronionych monitorowanych w ppk w Jedliczu stwierdzono, że wymagania ogólne 

w obszarach nie są spełnione (słaby stan ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego).  

W obszarze wrażliwym na eutrofizację komunalną nie były także spełnione wymagania 

dodatkowe (przekroczone normy dobrego stanu dla wskaźników fitobentos i makrofity). W obszarze 

chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej (badania w ppk „Jasiołka-Szczepańcowa”) badany 

element biologiczny (fitobentos) oceniono na poziomie I klasy stanu ekologicznego. Elementy 

fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego, natomiast elementy 

fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano 

w II klasie stanu ekologicznego (wskaźniki decydujące: aldehyd mrówkowy, selen). Stan chemiczny 

w obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej oceniono jako dobry (nie stwierdzono 

przekroczeń środowiskowych norm jakości). Wymagania ogólne i dodatkowe określone dla obszarów 

chronionych  przeznaczonych do poboru wody pitnej były spełnione (stan ekologiczny dobry i stan 

chemiczny dobry, kat. A1 (fizykochemiczna), kat. A3 (bakteriologiczna)). Pomimo dobrego stanu wód 

w ppk w Szczepańcowej, wynikowy stan JCWP oceniono jako stan ZŁY z uwagi na słaby potencjał 

ekologiczny, niekorzystny stan chemiczny i z uwagi na zły stan wód w obszarach chronionych 

wrażliwych na eutrofizację i zły stan wód w obszarach NATURA 2000.  

JCWP „Jasiołka od Chlebianki do ujścia” 

Ocenę stanu JCWP „Jasiołka od Chlebianki do ujścia” wykonano na podstawie zbioru danych 

uzyskanych w latach 2012-2013 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 oraz monitoringu w/w obszaru chronionego. Ocena stanu JCWP 

objęła ocenę stanu ekologicznego (naturalna część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód 

w w/w obszarze chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. 

Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie 

klasy II) i ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy III). Elementy hydromorfologiczne 

sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne wraz ze specyficznymi 

zanieczyszczeniami syntetycznymi i niesyntetycznymi sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. 

JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny i jednocześnie umiarkowany stan ekologiczny 

w obszarze chronionym z uwagi na niekorzystną klasyfikację ichtiofauny. Stan chemiczny w JCWP, 

w tym w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny (badania w zakresie wskaźnika 

nikiel). W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że wymagania 

dodatkowe w obszarze 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 JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku z umiarkowanym 

stanem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze chronionym. 

JCWP „Wisłok do Zb. Besko” 

Ocenę stanu JCWP „Wisłok do Zb. Besko” wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych 

w latach 2011 i 2014 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Wisłok-Rudawka 

Rymanowska” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt 

monitorowania obszarów chronionych NATURA 2000 „Beskid Niski” i „Ostoja Jaśliska”). Badania 

przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz 

monitoringu w/w obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego 

(silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w w/w obszarach 

chronionych (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami 
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biologicznymi ocenianymi w JCWP były fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy I), 

makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy I), makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik 

MMI oceniony na poziomie klasy II) i ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy III). 

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy 

fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego, natomiast elementy 

fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczeniami syntetyczne i niesyntetyczne 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: indeks oleju 

mineralnego). JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany 

potencjał ekologiczny w obszarach chronionych z uwagi na niekorzystną klasyfikację ichtiofauny. 

W JCWP nie stwierdzono przekroczeń substancji priorytetowych i innych szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego. JCWP osiągnęła dobry stan chemiczny, w tym dobry stan chemiczny 

w obszarach chronionych. W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną 

stwierdzono, że wymagania dodatkowe w obszarze są spełnione (brak eutrofizacji). Stan wód we 

wszystkich obszarach chronionych oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania ogólne 

(umiarkowany potencjał ekologiczny). Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku 

z umiarkowanym potencjałem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarach chronionych. 

JCWP „Zbiornik Besko” 

Ocenę stanu JCWP „Zbiornik Besko" wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych 

w latach 2012 i 2014 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Zbiornik Besko-

Sieniawa” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych) oraz na podstawie zbioru 

danych uzyskanych w roku 2014 w punkcie monitorowania obszarów chronionych przeznaczonych do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ppk „Zbiornik Besko - ujęcie”). Badania 

przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz 

monitoringu w/w obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego 

(silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w w/w obszarach 

chronionych (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami 

biologicznymi ocenianymi w JCWP były: fitoplankton (wskaźnik IFPL oceniony na poziomie klasy I), 

fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy II) – łączna ocena obu w/w wskaźników 

w formie wskaźnika FLORA – klasa I. Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie 

potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału 

ekologicznego (wskaźnik decydujący: zasadowość ogólna). Elementy fizykochemiczne w grupie 

specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału 

ekologicznego (wskaźnik decydujący: indeks oleju mineralnego). JCWP osiągnęła dobry potencjał 

ekologiczny i jednocześnie dobry potencjał ekologiczny w obszarach chronionych wrażliwych na 

eutrofizację komunalną. Stan chemiczny JCWP, w tym stan chemiczny w obszarach chronionych 

wrażliwych na eutrofizację komunalną oceniono jako dobry stan chemiczny. W obszarze chronionym 

monitorowanym w ppk w Sieniawie stwierdzono dobry stan wód (wymagania ogólne i dodatkowe 

spełnione – brak eutrofizacji). 

W obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej (badania w ppk „Zbiornik 

Besko – ujęcie”) elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego, 

natomiast elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: selen). 

Stan chemiczny w obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej oceniono jako dobry 

(nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości). Wymagania ogólne i dodatkowe 

określone dla obszarów chronionych  przeznaczonych do poboru wody pitnej były spełnione 
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(potencjał ekologiczny, stan chemiczny dobry, kat. A2 (fizykochemiczna i bakteriologiczna)). Ocenę 

elementów biologicznych w obszarze, przyjęto tak jak dla całej JCWP – klasa I. JCWP osiągnęła 

DOBRY stan w związku z dobrym potencjałem ekologicznym, dobrym stanem chemicznym oraz 

dobrym stanem wód w obszarach chronionych. 

JCWP „Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku” 

Ocenę stanu JCWP „Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku" wykonano na podstawie zbioru 

danych uzyskanych w latach 2011 i 2014 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym 

„Wisłok - Odrzykoń” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt 

monitorowania specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „Wisłok środkowy 

z dopływami”) oraz na podstawie zbioru danych uzyskanych w roku 2014 w punkcie monitorowania 

obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

(ppk „Wisłok – Iskrzynia”). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, 

monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła 

ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu 

wód w w/w obszarach chronionych (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu 

wód. Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP w ppk reprezentatywnym były: fitobentos 

(wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy III), makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy 

II), makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy II) oraz ichtiofauna 

(wskaźnik EFI+ oceniona na poziomie klasy II). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II 

klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału 

ekologicznego (wskaźnik decydujący: zasadowość ogólna). Elementy fizykochemiczne w grupie 

specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w I klasie potencjału 

ekologicznego. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany 

potencjał ekologiczny w obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną oraz 

w obszarach chronionych NATURA 2000 (w klasyfikacji zadecydowały element biologiczny - 

fitobentos). Stan chemiczny JCWP, w tym stan chemiczny w obszarach chronionych wrażliwych na 

eutrofizację komunalną oraz w obszarach chronionych NATURA 2000 oceniono jako dobry stan 

chemiczny. 

W obszarach chronionych monitorowanych w ppk w Odrzykoniu stwierdzono, że wymagania 

ogólne w obszarach nie są spełnione (umiarkowany potencjał ekologiczny). W obszarze wrażliwym na 

eutrofizację komunalną nie były także spełnione wymagania dodatkowe (przekroczone normy dobrego 

potencjału dla wskaźnika fitobentos - eutrofizacja). Stan wód w obszarach chronionych 

monitorowanych w Odrzykoniu oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania ogólne 

(umiarkowany potencjał ekologiczny) i w przypadku obszarów chronionych wrażliwych na 

eutrofizację, także z uwagi na niespełnione wymagania dodatkowe. 

W obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej (badania w ppk „Wisłok-

Iskrzynia”) badany element biologiczny (fitobentos) oceniono na poziomie III klasy potencjału 

ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego, 

natomiast elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: selen). 

Stan chemiczny w obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej oceniono jako dobry 

(nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości). Wymagania dodatkowe określone dla 

obszarów chronionych  przeznaczonych do poboru wody pitnej były spełnione (kat. A2 

(fizykochemiczna), kat. A3 (bakteriologiczna)). Pomimo spełnionych wymagań dodatkowych, 

w obszarze chronionym monitorowanym w ppk w Iskrzyni stwierdzono zły stan wód z uwagi na 
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niespełnione wymagania ogólne (umiarkowany potencjał ekologiczny). Stan JCWP oceniono jako stan 

ZŁY z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny i z uwagi na zły stan wód w obszarach 

chronionych. 

JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” 

Ocenę stanu JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” wykonano na podstawie zbioru 

danych uzyskanych w 2014 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Wisłok-

Dobrzechów” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na 

eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt 

monitorowania specjalnego obszaru ochrony siedlisk NATURA 2000 „Wisłok środkowy 

z dopływami”). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu w/w 

obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału ekologicznego (silnie zmieniona 

część wód), ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w w/w obszarach chronionych (wymagania 

ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP 

był fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy IV). Elementy hydromorfologiczne 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano 

w I klasie potencjału ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne nie 

były monitorowane. JCWP osiągnęła słaby potencjał ekologiczny i jednocześnie słaby potencjał 

ekologiczny w obszarach chronionych. Stan chemiczny w JCWP, w tym w obszarach chronionych 

oceniono jako dobry stan chemiczny (badania w zakresie wskaźników z grupy WWA). Stan wód 

w obszarach chronionych oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania ogólne (słaby 

potencjał ekologiczny). Ponadto w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną nie 

były spełnione wymagania dodatkowe (przekroczone normy dobrego potencjału dla wskaźnika 

fitobentos - eutrofizacja). Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku ze słabym potencjałem 

ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarach chronionych. 

JCWP „Morwawa” 

Ocenę stanu JCWP „Morwawa” wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w latach 

2011 i 2014 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Morwawa - Iskrzynia” (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), w tym ocenę potencjału ekologicznego 

wód w w/w obszarze chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. 

Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie 

klasy III) i ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy II). Elementy hydromorfologiczne 

sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano 

poniżej dobrego potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: fosforany). Specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne nie były monitorowane. JCWP osiągnęła umiarkowany 

potencjał ekologiczny i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym 

z uwagi na niekorzystną klasyfikację fitobentosu. Elementy chemiczne nie były monitorowane.  

W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że zarówno wymagania 

ogólne, jaki i dodatkowe w obszarze nie są spełnione (przekroczone normy dobrego potencjału dla 

wskaźnika fitobentos oraz dla wskaźnika fosforany - eutrofizacja). Stan wód w obszarze chronionym 

oceniono jako zły z uwagi na niespełnione wymagania. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, 

w związku z umiarkowanym potencjałem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze 

chronionym. 
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JCWP „Ślączka” 

Ocenę stanu JCWP „Ślączka” wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w 2013 r. 

w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Ślączka-Krosno Kopalnia” (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 stanu ekologicznego (naturalna część wód), w tym ocenę stanu ekologicznego wód w w/w 

obszarze chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrem 

biologicznym ocenianym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy III). 

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Elementy 

fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne nie były monitorowane. JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny 

i jednocześnie umiarkowany stan ekologiczny w obszarze chronionym. Elementy chemiczne nie były 

monitorowane. 

W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że zarówno 

wymagania ogólne, jaki i dodatkowe w obszarze nie są spełnione (przekroczone normy dobrego stanu 

dla wskaźnika fitobentos - eutrofizacja). Stan wód w obszarze chronionym oceniono jako zły z uwagi 

na niespełnione wymagania. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku z umiarkowanym 

stanem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze chronionym. 

JCWP „Lubatówka” 

Ocenę stanu JCWP „Lubatówka" wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w latach 

2012-2013 w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Lubatówka-Krosno” (jest to 

jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych) oraz na podstawie zbioru danych 

uzyskanych w latach 2013-2014 w punkcie monitorowania obszarów chronionych przeznaczonych do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia zlokalizowanym na potoku Iwoniczanka 

(ppk „Iwoniczanka-Iwonicz-Zdrój”). Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego 

oraz monitoringu w/w obszarów chronionych. Ocena stanu JCWP objęła ocenę potencjału 

ekologicznego (silnie zmieniona część wód), ocenę stanu wód w w/w obszarach chronionych 

(wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrami biologicznymi 

ocenianymi w JCWP w ppk reprezentatywnym były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie 

klasy III) oraz ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy II). Elementy 

hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne 

sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne nie były monitorowane. JCWP osiągnęła umiarkowany potencjał ekologiczny 

i jednocześnie umiarkowany potencjał ekologiczny w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację 

komunalną. Elementy chemiczne nie były monitorowane. W obszarach chronionych monitorowanych 

w ppk w Krośnie stwierdzono, że zarówno wymagania ogólne, jak i dodatkowe nie są spełnione 

(przekroczone normy dobrego potencjału dla wskaźnika fitobentos - eutrofizacja). 

W obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej (badania w ppk „Iwoniczanka-

Iwonicz-Zdrój”) badany element biologiczny (fitobentos) oceniono na poziomie II klasy potencjału 

ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego, 

natomiast elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźnik decydujący: selen). Stan 

chemiczny w obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej oceniono jako dobry (nie 

stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości). Wymagania ogólne i dodatkowe określone 
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dla obszarów chronionych przeznaczonych do poboru wody pitnej były spełnione (potencjał 

ekologiczny dobry, stan chemiczny dobry, kat. A1 (fizykochemiczna), kat. A2 (bakteriologiczna)). 

Pomimo dobrego stanu wód w ppk w Iwoniczu-Zdroju, wynikowy stan JCWP oceniono jako stan 

ZŁY z uwagi na umiarkowany potencjał ekologiczny i z uwagi na zły stan wód w obszarach 

chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną. 

JCWP „Marcinek” 

Ocenę stanu JCWP „Marcinek” wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w 2013 r. 

w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Marcinek-Sporne” (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 stanu 

ekologicznego (naturalna część wód), w tym ocenę stanu ekologicznego wód w w/w obszarze 

chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrem 

biologicznym ocenianym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy III). 

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Elementy 

fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne nie były monitorowane. JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny 

i jednocześnie umiarkowany stan ekologiczny w obszarze chronionym. Elementy chemiczne nie były 

monitorowane. 

W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że zarówno 

wymagania ogólne, jaki i dodatkowe w obszarze nie są spełnione (przekroczone normy dobrego stanu 

dla wskaźnika fitobentos - eutrofizacja). Stan wód w obszarze chronionym oceniono jako zły z uwagi 

na niespełnione wymagania. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku z umiarkowanym 

stanem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze chronionym. 

JCWP „Kopytko” 

Ocenę stanu JCWP „Kopytko” wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w 2013 r. 

w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym „Kopytko-Wysoka Strzyżowska” (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 stanu ekologicznego (naturalna część wód), w tym ocenę stanu ekologicznego wód w w/w 

obszarze chronionym (wymagania ogólne i dodatkowe) oraz wynikową ocenę stanu wód. Parametrem 

biologicznym ocenianym w JCWP był: fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie klasy IV). 

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Elementy 

fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego. Specyficzne zanieczyszczenia 

syntetyczne i niesyntetyczne nie były monitorowane. JCWP osiągnęła słaby stan ekologiczny 

i jednocześnie słaby stan ekologiczny w obszarze chronionym. Elementy chemiczne nie były 

monitorowane. 

W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną stwierdzono, że zarówno 

wymagania ogólne, jaki i dodatkowe w obszarze nie są spełnione (przekroczone normy dobrego stanu 

dla wskaźnika fitobentos - eutrofizacja). Stan wód w obszarze chronionym oceniono jako zły z uwagi 

na niespełnione wymagania. Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku ze słabym stanem 

ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze chronionym. 
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Rys. 2.2. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i stanu wód, z uwzględnieniem stanu wód 

w obszarach chronionych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych, przepływających przez obszar powiatu 

krośnieńskiego, monitorowanych w latach 2011-2014 [4], [7], [8], [9], [10], [18] 

 
(Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych IMGW na 

zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków NFOŚiGW) 

3. OCENA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH 

Monitoring wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska na poziomie krajowym. Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód podziemnych 

(JCWPd), stanowiące określoną objętość wód podziemnych występującą w obrębie warstwy 

wodonośnej lub zespołu warstw wodonośnych. Do wykonywania badań i oceny stanu wód 

podziemnych zobligowany jest na mocy ustawy Prawo wodne (2001) Państwowy Instytut 

Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) w Warszawie. 

Powiat krośnieński położony jest w regionie karpackim. Największe znaczenie użytkowe ma 

tutaj czwartorzędowe piętro wodonośne. Woda ujmowana jest za pomocą studni kopanych oraz studni 
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wierconych i stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców terenów wiejskich powiatu. 

Wody czwartorzędowe mają charakter porowy i związane są z utworami akumulacji rzecznej. Jest to 

poziom przypowierzchniowy, pozostający w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią, reagujący 

wprost na istniejące warunki hydrologiczne. 

Wody zbiornika trzeciorzędowego i kredowego występują w osadach fliszowych -piaskowcach, 

zlepieńcach, iłowcach. Są to wody typu szczelinowo-porowego. Zasilane są głównie poprzez 

bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych, a także infiltrację wód powierzchniowych. Utwory, 

w których znajdują się warstwy wodonośne, charakteryzują się dużą zmiennością warunków 

hydrogeologicznych na niewielkich przestrzeniach. Na obszarze powiatu krośnieńskiego wody 

podziemne nie tworzą ciągłego poziomu wodonośnego, mogą się przemieszczać do różnych ośrodków 

o odmiennych cechach, czego dowodem jest współwystępowanie wód zwykłych i mineralnych 

(obszar Iwonicza-Zdroju, Rymanowa). 

Obszar powiatu krośnieńskiego w całości położony jest w jednolitej części wód podziemnych 

Nr 157 (region Górnej Wisły w pasie Zewnętrznych Karpat Zachodnich)  i zajmuje 20,9% jej 

powierzchni. Znaczną część JCWPd Nr 157 pokrywają tereny prawnie chronione: Magurski Park 

Narodowy, Jaśliski Park Krajobrazowy, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy oraz 

częściowo Park Krajobrazowy Pasma Brzanki. Na terenie powiatu zlokalizowane są dwa główne 

zbiorniki wód podziemnych (GZWP): nr 432 „Dolina rzeki Wisłok” i nr 433 „Dolina rzeki Wisłoka”, 

które przeznaczone są przede wszystkim do zabezpieczenia rezerw wody o wysokiej jakości.  

Jednolita część wód podziemnych Nr 157 nie posiada statusu zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu 

wód. 

Monitoring wód podziemnych realizowany jest w zakresie stanu chemicznego oraz ilościowego. 

Podstawą oceny stanu wód podziemnych jest rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008). Rozporządzenie wyróżnia pięć klas 

jakości wód podziemnych: klasa I – wody bardzo dobrej jakości, klasa II – wody dobrej jakości, klasa 

III – wody zadowalającej jakości, klasa IV – wody niezadowalającej jakości, klasa V – wody złej 

jakości oraz dwa stany chemiczne wód: stan dobry (klasy I, II i III) i stan słaby (klasy IV i V).  

Na terenie powiatu krośnieńskiego zlokalizowane są dwa punkty pomiarowe monitoringu wód 

podziemnych, w miejscowościach: Potok (gmina Jedlicze) i Jaśliska (gmina Jaśliska). Badania i ocena 

jakości wód podziemnych w tych punktach zostały wykonane przez PIG-PIB w 2012 r. w ramach 

monitoringu diagnostycznego i wykazały dobry stan chemiczny wód (klasa III).  

4.  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. 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. 
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Oceny jakości powietrza dokonuje się z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych ze względu 

na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin. Ocena w kryterium ochrony zdrowia ludzi 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).
 
 

Wyniki ocen rocznych jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata 2002-2014 

dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/, 

w zakładce Informacje o środowisku 

Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za 2014 r. 

Wartości kryterialne dla substancji podlegających ocenie określone zostały w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (2012). Wartości te 

zestawiono w tab. 4.1. - 4.3. 

Tab.4.1.  Dopuszczalne poziomy dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza w 2014 r. - ochrona zdrowia [24] 

Zanieczyszczenie 
Okres uśredniania 

wyników 

Dopuszczalny 

poziom substancji 

w powietrzu 

(g/m3) 

Dopuszczalna częstość 

przekraczania dopuszczalnego 

poziomu w roku kalendarzowym 

Dwutlenek siarki 
jedna godzina 350 24 razy 

24 godziny 125 3 razy 

Dwutlenek azotu 
jedna godzina 200 18 razy 

rok kalendarzowy 40 - 

Pył PM10 
24 godziny 50 35 razy 

rok kalendarzowy 40 - 

Ołów w pyle PM10 rok kalendarzowy 0,5 - 

Benzen rok kalendarzowy 5 - 

Tab. 4.2. Kryteria obowiązujące dla pyłu PM2.5 - ochrona zdrowia [24] 

Zanieczyszczenie Okres uśredniania stężeń 

Dopuszczalny 

poziom substancji 

w powietrzu 

(g/m3) 

Poziom dopuszczalny w powietrzu 

powiększony o margines tolerancji (μg/m3) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pył PM2.5 
rok 

kalendarzowy 
25 30 29 29 28 27 26 26 25 

Tab. 4.3. Poziomy docelowe dla substancji wykorzystanych do oceny jakości powietrza - ochrona zdrowia [24] 

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  - 

Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m3  - 

Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m3  - 

Nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m3  - 

Ozon 8 godzin 120 µg/m3 1/ 25 dni 
   1/ wartość odnosi się także do poziomu celu długoterminowego 

 

Zgodnie ze rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie poziomów niektórych substancji 

w powietrzu (2012), na obszarze całego kraju obowiązują jednolite wartości normatywne stężeń 

zanieczyszczeń ustanowione w celu ochrony zdrowia. 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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Ocena jakości powietrza w powiecie krośnieńskim  

Na terenie powiatu krośnieńskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu powietrza 

atmosferycznego. Najbliższa stacja pomiarowa zlokalizowana jest w Krośnie przy ulicy Kletówki, na 

której prowadzone są manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu i metali ciężkich (arsenu, kadmu, niklu, ołowiu) w pyle PM10, a także pasywne 

pomiary benzenu. Stan powietrza na terenie powiatu określono na podstawie wyników pracy pt. 

„Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2014 roku na potrzeby oceny 

jakości powietrza” wykonanej przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych 

„EKONOMETRIA” Sp. z o. o. na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie oraz pracy pt. „Wyniki modelowania 

stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2014” wykonanej 

na zlecenie GIOŚ. 

Stan zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki na terenie powiatu krośnieńskiego 

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

dopuszczalnego stężenia średniorocznego dwutlenku siarki, jak i dopuszczalnego stężenia  

1-godzinnego i dobowego. Na terenie powiatu wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia 

średniorocznego dwutlenku siarki w przedziale 1,0-8,0 μg/m
3
, zaś stężenia 1-godzinnego w przedziale 

5,0-75,0 μg/m
3
 tj. 1-21% wartości dopuszczalnej. W przypadku stężeń 24-godzinnych wyniki 

modelowania wykazały występowanie stężeń w przedziale 3,0-25,0 μg/m
3
 tj. 2%-20% wartości 

dopuszczalnej (rys. 4.1.-4.3.). 

  

Rys. 4.1. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku siarki na 

terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 

Rys. 4.2. Rozkład stężeń 24-godzinnych dwutlenku siarki na 

terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 
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Rys. 4.3. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki na terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 

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

Wyniki modelowania nie wskazały przekroczenia zarówno dopuszczalnego stężenia średniorocznego 

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

wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego dwutlenku azotu w przedziale 

2,0-16,0 μg/m
3
 tj. 5-40% poziomu dopuszczalnego. Wartości stężenia 1-godzinnego zawierały się 

w przedziale 10,0-65,0 μg/m
3
 tj. 5-33% wartości dopuszczalnej (rys. 4.4. 4.5.). 

  

Rys. 4.4. Rozkład stężeń 1-godzinnych dwutlenku azotu na 

terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 

Rys. 4.5. Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu na 

terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 
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Na terenie powiatu wyniki modelowania wykazały występowanie stężenia średniorocznego 

benzenu nie przekraczające 0,2 μg/m
3
 tj. 4% wartości dopuszczalnej (rys. 4.6.). 

 

Rys. 4.6. Rozkład stężeń średniorocznych benzenu na terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki modelowania 

[2], [18] 

Stan zanieczyszczenia powietrza metalami ciężkimi w pyle PM10 (arsenem, kadmem, 

niklem i ołowiem) utrzymywał się w regionie na niskim poziomie. Wyniki modelowania wykazały 

występowanie wartości nie przekraczających: 1,0 ng/m
3
 dla arsenu tj. 17% poziomu docelowego 

(rys. 4.7.), 0,6 ng/m
3 

dla kadmu tj. 12% poziomu docelowego (rys. 4.8.), 1,0 ng/m
3 

dla niklu
 
tj. 5% 

poziomu docelowego (lokalnie na terenie miasta Jedlicze do 1,7 ng/m
3
  (rys. 4.9.), 0,009 μg/m

3
 dla 

ołowiu tj. 2% poziomu dopuszczalnego (rys. 4.10.) 

  
Rys. 4.7. Rozkład stężeń średniorocznych arsenu na 

terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 

Rys. 4.8. Rozkład stężeń średniorocznych kadmu na 

terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 
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Rys. 4.9. Rozkład stężeń średniorocznych niklu na 

terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 

Rys. 4.10. Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu na 

terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 

W przypadku zanieczyszczeń pyłowych wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza 

pyłem zawieszonym PM10 na terenie powiatu krośnieńskiego wykazały występowanie stężenia 

średniorocznego pyłu PM10 w przedziale 5,0-30,0 μg/m
3
 tj. 13-75% wartości dopuszczalnej 

(rys. 4.11.). 

 

Rys. 4.11. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10 na terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki modelowania 

[2], [18] 

W zakresie stężeń dobowych pyłu PM10 na podstawie wyników modelowania określono liczbę 

dni z przekroczeniami dobowego poziomu dopuszczalnego tj. powyżej 50,0 μg/m
3
. Na terenie powiatu 
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krośnieńskiego liczba dni z przekroczeniem wyniosła średnio maksymalnie 35 dni (przy 

dopuszczalnej liczbie dni z przekroczeniem nie większej niż 35 w ciągu roku) (rys. 4.12.). Jedynie na 

niewielkim obszarze (ok. 3,5 km
2
) na terenie gminy Jedlicze standard dobowy w zakresie pyłu PM10 

został przekroczony (rys. 4.13.) 

  

Rys. 4.12. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego 

poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu 

krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki modelowania [2], [18] 

Rys. 4.13. Obszar przekroczenia dobowego poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM10 na terenie powiatu 

krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki modelowania [2], [18] 

Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym PM2.5 wykazały 

występowanie stężenia średniorocznego w przedziale 5,0-20,0 μg/m
3
 tj. 20-80% wartości 

dopuszczalnej (rys. 4.14.). 

 

Rys. 4.14. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM2,5 na terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 
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Wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza benzo(a)pirenem wykazały występowanie 

na terenie powiatu krośnieńskiego obszaru przekroczenia obowiązującego dla tego zanieczyszczenia. 

Zgodnie z Wytycznymi Komisji Europejskiej do decyzji 2011/850/UE, przekroczenia normy 

jakości powietrza występują wtedy, gdy wartość odpowiedniej statystyki (np. średniej rocznej) po 

zaokrągleniu do ilości miejsc znaczących z jaką podana jest norma przekracza wartość normowaną. 

Poziom docelowy dla benzo(a)pirenu wynosi 1 ng/m
3
. Jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu 

wynosi 1,50 ng/m
3
 to zgodnie z ww. wytycznymi otrzymany wynik zaokrągla się do 2 ng/m

3
 (co jest 

przekroczeniem normy), jeżeli stężenie średnioroczne benzo(a)pirenu wynosi 1,48 ng/m
3
 to otrzymany 

wynik zaokrągla się do 1 ng/m
3
 (co nie jest przekroczeniem normy) (rys. 4.15.).  

Obszar przekroczenia zlokalizowany został na terenie gmin ościennych gminy Krosno tj.: 

Jedlicze, Wojaszówka, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Chorkówka oraz gminy 

Iwonicz-Zdrój i wyniósł ok. 130 km
2
 (rys. 4.16.). 

  

Rys. 4.15. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu w 

pyle PM10 na terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - 

wyniki modelowania [2], [18] 

Rys. 4.16. Obszar przekroczenia poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu na terenie powiatu krośnieńskiego 

w 2014 r. - wyniki modelowania [2], [18] 

Wyniki modelowania stężeń tlenku węgla wykazały, że na terenie powiatu krośnieńskiego 

maksymalna wartość 8-godzinnego stężenia tlenku węgla wyniosła od 400 do 2 500 µg/m
3
 (tj. 4-25% 

normy) (rys. 4.17.). 

Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego wykazały, że na terenie powiatu 

krośnieńskiego liczba dni z przekroczeniem wartości docelowej nie przekroczyła 25 dni 

tj. dopuszczalnej ilości dni ze stężeniem 8-godzinnym kroczącym wyższym od 120 μg/m
3
. Wyniki 

modelowania wykazały występowanie na terenie powiatu od 5 do 17 dni z przekroczeniem wartości 

docelowej ozonu. 
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Rys. 4.17. Rozkład maksymalnych stężeń 8-godzinnych tlenku węgla na terenie powiatu krośnieńskiego w 2014 r. - wyniki 

modelowania [2], [18] 

5.  HAŁAS DROGOWY 

Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska wykonują na podstawie ustawy Prawo ochrony 

środowiska (2001) oceny klimatu akustycznego na terenach miast o liczbie mieszkańców poniżej 100 

tysięcy i na terenach położonych przy drogach o natężeniu ruchu poniżej 3 mln pojazdów w ciągu 

roku (tj. 8200 pojazdów w ciągu doby). Dla pozostałych obszarów istnieje obowiązek wykonania map 

akustycznych. Dla miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców obowiązek ten spoczywa na prezydentach 

miast, natomiast dla dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów w ciągu roku, na zarządcach 

dróg. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził badania hałasu 

drogowego na obszarze: Dukli (2013), Iwonicza-Zdroju (2014)  i Rymanowa-Zdroju (2014), zgodnie 

z założeniami „Programu monitoringu środowiska województwa podkarpackiego na lata 2013-2015”. 

Do oceny stanu klimatu akustycznego środowiska wykorzystano wskaźniki hałasu mające 

zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony środowiska przed hałasem, 

w szczególności do sporządzenia map akustycznych: LDWN oraz LN oraz ustalenia i kontroli warunków 

korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby: LAeqD oraz LAeqN.  

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym normującym dopuszczalne poziomy hałasu  

w środowisku jest rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 

w środowisku (2007), w którym przedstawiono zróżnicowane dopuszczalne poziomy hałasu określone 

wskaźnikami LDWN, LN, LAeqD i LAeqN  dla: rodzajów terenów, rodzaju obiektu lub działalności będącej 

źródłem hałasu oraz okresów, dla których odnoszą się poziomy hałasu, jako czas odniesienia. 

Badania hałasu zostały wykonane w oparciu o obowiązujące w tym zakresie metody 

referencyjne. W punktach mających na celu określenie wskaźników długookresowych czasookres 

pomiarów na danym obszarze wyniósł łącznie 8 dób pomiarowych z czego: 2 doby w dni powszednie 

i 1 dobę podczas weekendu w okresie wiosennym i jesienno-zimowym oraz 1 dobę w dni powszednie 

i 1 dobę podczas weekendu w okresie letnim. Lokalizacja rejonów badawczych dobrana została tak, 

by spełniała warunki techniczne i metodyczne. Podczas pomiarów poziomów dźwięku 
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długookresowych i jednodobowych w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych sporządzona 

została ewidencja natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów 

ciężkich. 

Pomiary hałasu drogowego w Dukli 

Główne ciągi komunikacyjne przebiegające przez Duklę to droga krajowa Nr 9 (Dukla- 

Barwinek) i droga wojewódzka Nr 993 (Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla). Miasto liczy  

ok. 2,1 tys. mieszkańców. Pomiary hałasu drogowego  wykonano dla obszarów w otoczeniu drogi 

krajowej Nr 9 przy ul. Trakt Węgierski w 2013 r. Badania monitoringowe objęły wyznaczenie 

długookresowych wskaźników hałasu (LDWN, LN) oraz warunków pozaakustycznych, prowadzono 

ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. 

Obszar terenu objęty badaniami stanowił tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i tereny 

mieszkaniowo-usługowe. Klimat akustyczny miasta kształtuje przede wszystkim tranzytowy i lokalny 

ruch drogowy. Zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2007) dla obszaru objętego badaniami dopuszczalne 

poziomy hałasu wynoszą odpowiednio dla LDWN = 68 dB i LN = 59 dB. 

Natężenie ruchu pojazdów ogółem kształtowało się na poziomie: 450 poj./h (pora dnia), 

247 poj./h (pora wieczoru) i 121 poj./h (pora nocy). Długookresowy średni poziom dźwięku LDWN 

wyniósł 73,6 dB, zaś LN 66,6 dB. Wyniki wskazały na przekroczenia dopuszczalnych poziomów 

hałasu zarówno dla wskaźnika dzienno-wieczorno-nocnego LDWN, jak i dla wskaźnika nocy LN.  

Wybrane wyniki zestawiono w tab. 5.1.-5.2. Lokalizację punktu pomiarowo-kontrolnego 

przedstawiono na rys. 5.1. 

Tab. 5.1. Wyniki pomiarów natężenia ruchu pojazdów, Dukla, 2013 r. [18] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowo-kontrolnego 

Natężenie ruchu pojazdów 

Liczba 

pojazdów 

ogółem/godz. 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie 

liczba 

pojazdów/godz. 

procentowy 

udział 

pojazdów 

w strumieniu 

ruchu (%) 

liczba 

pojazdów/godz. 

procentowy 

udział pojazdów 

w strumieniu 

ruchu (%) 

PORA DNIA (godz. 600 - 1800) 

ul. Trakt Węgierski 450 331 73,6 119 26,4 

PORA WIECZORU (godz. 1800 - 2200) 

ul. Trakt Węgierski 247 162 65,6 85 34,4 

PORA NOCY (godz. 2200 - 600) 

ul. Trakt Węgierski 121 67 55,4 54 44,6 

Tab.  5.2. Wyniki pomiarów długookresowego średniego poziomu hałasu A (w dB); Dukla, 2013 r. [18] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowo-kontrolnego 

Dopuszczalny 

poziom 

LDWN 

Wynik 

pomiaru 

LDWN 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LN 

Wynik 

pomiaru 

LN 

Wielkość 

przekroczenia 

(dB) 

ul. Trakt Węgierski  68 73,6 5,6 59 66,6 7,6 
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Rys. 5.1. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego; Dukla, 2013 r. [5], [6] 

Pomiary hałasu drogowego w Iwoniczu-Zdroju 

Przez teren Iwonicza-Zdroju biegnie droga lokalna, miejscowość oddalona jest od głównych 

szlaków komunikacji drogowej. Miasto liczy ok. 1,8 tys. mieszkańców. Pomiary hałasu drogowego 

przeprowadzono w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym przy ul. Słoneczna w 2014 r. Badania 

monitoringowe objęły wyznaczenie równoważnego poziom hałasu (LAeqD) oraz warunków 

pozaakustycznych, prowadzono ewidencję natężenia i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym 

uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Obszar terenu objęty badaniami stanowi teren mieszkaniowo-

usługowy, dla którego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2007) dla obszaru objętego badaniami 

dopuszczalny poziom hałasu wynosi: LAeqD = 65 dB. 

W badanym punkcie pomiarowo-kontrolnym przy ul. Słoneczna natężenie ruchu pojazdów 

ogółem kształtowało się na poziomie: 202 poj./h (pora dnia), zaś procentowy udział pojazdów 

ciężkich w strumieniu ruchu wynosił 3,5 %.  Wartość równoważnego poziomu hałasu w porze dnia 

wyniosła 61,7 dB. W punkcie tym dotrzymanie zostały dopuszczalne standardy akustyczne 

w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

Wybrane wyniki zestawiono w tab. 5.3.-5.4. Lokalizację punktu pomiarowo-kontrolnego 

przedstawiono na rys. 5.2. 

Tab. 5.3. Wyniki pomiarów natężenia ruchu pojazdów; Iwonicz  Zdrój, 2014 r. [18] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowo-kontrolnego 

Natężenie ruchu pojazdów 

Liczba 

pojazdów 

ogółem/godz. 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie 

liczba 

pojazdów/godz. 

procentowy 

udział 

pojazdów 

w strumieniu 

ruchu (%) 

liczba 

pojazdów/godz. 

procentowy 

udział pojazdów 

w strumieniu 

ruchu (%) 

PORA DNIA (godz. 600 - 2200) 

ul. Słoneczna 202 195 96,5 7 3,5 
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Tab. 5.4.  Wyniki pomiarów równoważnego poziomu hałasu A (w dB); Iwonicz  Zdrój, 2014 r. [18] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowo-

kontrolnego 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczeni

a 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

ul. Słoneczna  65 61,7 0 - - - 

 

Rys. 5.2. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego; Iwonicz-Zdrój, 2014 r. [5], [6] 

Pomiary hałasu drogowego w Rymanowie-Zdroju   

Główny ciąg komunikacyjny przebiegający przez Rymanów-Zdrój to droga wojewódzka 

Nr 887 (Rymanów-Daliowa).  Miejscowość liczy ok. 1,4 tys. mieszkańców. W 2014 r. pomiary hałasu 

drogowego przeprowadzono w 1 punkcie pomiarowo-kontrolnym, w którym wyznaczono 

równoważny poziom hałasu (LAeqD) oraz warunki pozaakustyczne, prowadzono ewidencję natężenia 

i struktury ruchu pojazdów, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów ciężkich. Obszar terenu objęty 

badaniami stanowił teren zabudowy miejskiej wielorodzinnej, tereny parkingu i tereny zabudowy 

usługowej, dla których zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (2007) dla punktu pomiarowo-kontrolnego 

dopuszczalny poziom hałasu wynosi: LAeqD = 65 dB. 

Natężenie ruchu pojazdów ogółem dla pory dnia kształtowało się na poziomie:  

209 poj/h, zaś procentowy udział pojazdów ciężkich w strumieniu ruchu wynosił 5,7 %. Wartość 

równoważnego poziomu hałasu w porze dnia wyniosła 63,8 dB. W punkcie tym zachowane zostały 

standardy akustyczne w stosunku do funkcji spełnianej przez teren. 

Wybrane wyniki zestawiono w tab. 5.5.-5.6. Lokalizację punktu pomiarowo-kontrolnego 

przedstawiono na rys. 5.3. 

Tab. 5.5.  Wyniki pomiarów natężenia ruchu pojazdów; Iwonicz-Zdrój, 2014 r. [18] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowo-kontrolnego 

Natężenie ruchu pojazdów 

Liczba 

pojazdów 

ogółem/godz. 

Pojazdy lekkie Pojazdy ciężkie 

liczba 

pojazdów/godz. 

procentowy 

udział 

pojazdów 

w strumieniu 

ruchu (%) 

liczba 

pojazdów/godz. 

procentowy 

udział 

pojazdów 

w strumieniu 

ruchu (%) 

PORA DNIA (godz. 600 - 2200) 

ul. Zdrojowa 209 197 94,3 12 5,7 
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Tab. 5.6.  Wyniki pomiarów równoważnego poziomu hałasu A (w dB); Iwonicz-Zdrój, 2014 r. [4] 

Lokalizacja punktu 

pomiarowo-kontrolnego 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqD 

Wynik 

pomiaru 

LAeqD 

Wielkość 

przekroczenia 

Dopuszczalny 

poziom 

LAeqN 

Wynik 

pomiaru 

LAeqN 

Wielkość 

przekroczenia 

ul. Zdrojowa  65 63,8 0 - - - 

 

Rys. 5.3. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego hałasu komunikacyjnego; Rymanów-Zdrój,  2014 r. [5], [6] 

6. OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH 

W ŚRODOWISKU 

W latach 2013-2014 WIOŚ w Rzeszowie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 

przeprowadził badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze powiatu 

krośnieńskiego w dwóch gminach, w 2 punktach pomiarowych, zlokalizowanych w następujących 

miejscowościach wiejskich: 

1) Korczyna (gmina Korczyna), 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18A (2014 r.); 

2) Miejsce Piastowe (gmina Miejsce Piastowe), 38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14 

(2013 r.). 

Podstawą badań poziomów promieniowania elektromagnetycznego było rozporządzenie 

Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (2007). Ocenę poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 

dotrzymania tych poziomów (2003).  

Zgodnie z rozporządzeniem (2003) w miejscach dostępnych dla ludności wartość dopuszczalna 

składowej elektrycznej pola, dla częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz i dla częstotliwości od 

300 MHz do 300 GHz wynosi 7 [V/m]. 

Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych w Korczynie oraz w Miejscu Piastowym 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]). Szczegółowe wyniki pomiarów wraz z oceną poziomów 

PEM na obszarze powiatu krośnieńskiego przedstawiono w tab. 6.1. 
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Tab. 6.1. Wyniki pomiarów oraz ocena poziomów pól elektromagnetycznych w powiecie krośnieńskim w latach 2013-2014 

([18], [26]) 

Lp. 

Współrzędne 

punktu 

pomiarowego 

/data 

wykonania 

pomiarów 

Lokalizacja punktu 

pomiarowego 

Poziom pola 

elektromagnetycznego 

(wartość składowej 

elektrycznej pola Ep 

[V/m] 

Średni poziom pola 

elektromagnetycznego 

(średnia wartość 

składowej 

elektrycznej pola Ep 

[V/m] 

Dopuszczalna 

wartość 

składowej 

elektrycznej 

pola Ep 

[V/m] 

Rok badań 2014 

7,0 

1 

E 21,811694 

N 49,714556 

08.08.2014 r. 

Korczyna, 38-420 

Korczyna, ul. Rynek 

18A 

0,2* 0,2* 

Rok badań 2013 

2 

E 21,779861 

N 49,634694 

04.11.2013 r. 

Miejsce Piastowe,  

38-430 Miejsce 

Piastowe 

ul. Dworska 14 

0,2* 0,2* 

Ocena poziomów PEM: nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku 
* Wyniki o wartościach będących poniżej progu czułości sondy pomiarowej (<0,4 [V/m]). Zgodnie z wytycznymi GIOŚ jako wynik przyjęto połowę 

wartości progu czułości sondy pomiarowej, to jest 0,2 [V/m]. 

7. GOSPODARKA ODPADAMI 

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 

pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne 

do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. 

Zmieszane odpady komunalne pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli 

zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich 

właściwości. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany 

do:  

1) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach;  

2) przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 

składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Według danych GUS na terenie powiatu krośnieńskiego zebrano łącznie 9 088,44 Mg odpadów 

komunalnych zmieszanych, które objęły odpady z handlu, małego biznesu, biur i instytucji oraz usług 

komunalnych i  gospodarstw domowych.  

W tab.7.1. przedstawiono ilość zebranych odpadów z  wyszczególnieniem rodzaju gmin, 

w których zostały wytworzone. 

Tab. 7.1. Zmieszane odpady komunalne zebrane w powiecie krośnieńskim w 2014 r. [14] 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Odpady ogółem ( bez 

wyselekcjonowanych) 

Odpady zebrane z: 

handlu, małego 

biznesu, biur i 

instytucji 

usług 

komunalnych 

gospodarstw domowych 

ogółem w kg  na 1 

mieszkańca 

[Mg] 

gminy wiejskie - 

razem 

3 301,92 501,18 98,06 2 702,68 49,2 

gminy miejsko-

wiejskie - razem 

5 786,52 1 316,60 381,00 4 088,92 71,7 

Powiat łącznie: 9 088,44 1 817,78 479,06 6 791,60 60,7 
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Z zebranych ogółem na terenie powiatu zmieszanych odpadów komunalnych 5 722,83 Mg, 

(63 %) zostało poddanych składowaniu, 3 091,57Mg (34 %) zostało termicznie przekształconych 

a 274,04 Mg (3 %) poddano procesowi recyklingu. 

Dane dotyczące odpadów komunalnych zebranych selektywnie i wysegregowanych 

z gospodarstw domowych w powiecie zebrane zostały na podstawie sprawozdań z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi przesłanych przez wójtów i burmistrzów. 

Na terenie powiatu krośnieńskiego zebrano selektywnie i wysegregowano łącznie 3 960,3 Mg 

odpadów komunalnych. Największą ilość stanowiły opakowania ze szkła: 1189,6 Mg i selektywnie 

zebrane odpady z tworzyw sztucznych 1014,5 Mg  oraz odpady ulegające biodegradacji  939,2 Mg. 

W zebranych selektywnie odpadach 359,5 Mg stanowiły odpady wielkogabarytowe, 172,4 Mg to 

papier i tektura,  130,6 Mg zużyte opony, a 72,5 Mg zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne. 

Pozostałe odpady to: 61,9  Mg  odpady z  budowy i remontów oraz 20,1 Mg metale.  

Strukturę odpadów komunalnych zebranych selektywnie w powiecie krośnieńskim w 2014 r. 

przedstawiono na rys. 7.1. 
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Rys. 7.1. Struktura wybranych odpadów komunalnych zebranych selektywnie, powiat krośnieński 2014 r. [11] 

W regionie zlokalizowane jest jedno czynne składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 

4,1 ha w Krośnie.  

Informacje o gospodarowaniu odpadami przemysłowymi opierają się na danych Głównego 

Urzędu Statystycznego i obejmują jedynie największych wytwórców odpadów przemysłowych 

(powyżej 1,0 tys. Mg odpadów w ciągu roku).  Województwo podkarpackie należy do regionów 

o jednym z najniższych wskaźników ilości wytwarzania odpadów przemysłowych. W 2014 r. 

w województwie 113 zakładów przemysłowych wytworzyło ogółem 1 099,1 tys. Mg odpadów 

przemysłowych (15 miejsce w kraju). 

Na terenie powiatu krośnieńskiego wytworzono ogółem 3,9 tys. Mg odpadów przemysłowych, 

co stanowiło ok. 0,35 % ogólnej ilości odpadów przemysłowych wytworzonych w 2014 r. na terenie 

całego województwa. Większość wytworzonych odpadów przemysłowych w powiecie krośnieńskim 

przekazano innym odbiorcom (3,5 tys. Mg) a  poddano odzyskowi 0,4 tys. Mg .  
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8.  DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA 

W ewidencji podmiotów korzystających ze środowiska prowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie 

znajdują się 203 zakłady zlokalizowane na terenie powiatu krośnieńskiego, co stanowi łącznie 

ok. 16% zakładów ujętych w ewidencji. 

Zgodnie z zasadą podziału wg kategorii ryzyka rozumianego jako możliwość wystąpienia 

niekorzystnego wpływu na środowisko, zakłady na terenie powiatu krośnieńskiego zakwalifikowano 

do pięciu kategorii:  

1) kategoria I – ryzyko najwyższe, kontrole co roku –5 zakładów, 

2) kategoria II – ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej – 14 zakładów, 

3) kategoria III – ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej – 13 zakładów, 

4) kategoria IV – ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej – 96 zakładów, 

5) kategoria V – pozostałe instalacje nie objęte systemem planowania rocznego – 75 zakłady.  

W powiecie krośnieńskim funkcjonuje jeden zakład, który ze względu na posiadane ilości 

i rodzaje substancji niebezpiecznych został zakwalifikowany do zakładów z grupy Dużego Ryzyka 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ORLEN Południe S.A.-Zakład Jedlicze). Trzy podmioty 

eksploatują instalacje, które podlegają obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego (ORLEN 

Południe S.A.-Zakład Jedlicze, RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o. w Jedliczu, TIGER CHROM Sp. z o.o. 

w Miejscu Piastowym). Ponadto w powiecie funkcjonuje 3 stacje demontażu pojazdów wycofanych 

z eksploatacji i 9 oczyszczalni ścieków. 

W 2015 r. przeprowadzono ogółem 49 kontroli w zakładach działających na terenie powiatu 

krośnieńskiego. Około 14% wykonanych kontroli stanowiły kontrole pozaplanowe. Przeprowadzono 

również 64 kontrole oparte na analizie dokumentacji przesyłanej przez zakłady prowadzące 

działalność na terenie powiatu krośnieńskiego. 

Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono w wyniku 32 kontroli podmiotów 

korzystających ze środowiska (65% 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 ewidencji odpadów, nie wywiązania się 

przedsiębiorcy z obowiązku wprowadzenia do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania 

Emisjami KOBIZE danych dotyczących emisji substancji do powietrza. Kontrolowane podmioty 

nieterminowo przekazywały Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorcze zestawienia 

danych o rodzajach i ilości odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach służących 

do odzysku i unieszkodliwiania odpadów lub sporządzały te zestawienia niezgodnie ze stanem 

rzeczywistym. Przedsiębiorcy nie przedkładali Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wykazów 

zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska. W wyniku 10 kontroli 

stwierdzono brak uregulowań formalnoprawnych w zakresie korzystania ze środowiska lub naruszenie 

warunków posiadanych pozwoleń określających warunki korzystania ze środowiska. 

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonych w 2015 r. stanowiły 

podstawę do wydania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 32 

zarządzeń pokontrolnych zobowiązujących przedsiębiorców do ich usunięcia. Jednego przedsiębiorcę 

ukarano grzywną w drodze mandatu karnego. W 18 przypadkach zastosowano środek oddziaływania 

wychowawczego w postaci pouczenia. Wydano 24 decyzje administracyjne wymierzające kary 

pieniężne za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska. Ponadto skierowano 10 wniosków do 

organów administracji publicznej w celu podjęcia działań w ramach posiadanych kompetencji.  
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Jaśle w 2015 r. 

otrzymał 8 wniosków o podjęcie interwencji z terenu powiatu krośnieńskiego, z czego 5 wniosków 

przekazano do załatwienia według właściwości innym organom, pozostałe załatwiono we własnym 

zakresie.  

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska Delegatura w Jaśle w dniach od 

12 do 19 maja 2015 r. przeprowadzili kontrolę w UTIRES Sp. z o. o. w Leżachowie, Zakładzie 

Utylizacyjnym we Wróbliku Szlacheckim. Celem kontroli było sprawdzenie wymagań ochrony 

środowiska należących do kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska. Zakład Utylizacyjny we 

Wróbliku Szlacheckim prowadzi działalność w zakresie przetwarzania ubocznych produktów 

pochodzenia zwierzęcego kategorii 3 na mączkę mięsno-kostną. Stosowany proces technologiczny 

prowadzony jest metodą destrukcji tj. obróbki mechanicznej i termiczno-ciśnieniowej ubocznych 

produktów pochodzenia zwierzęcego. Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego przetwarzane 

w Zakładzie w celu wytworzenia z nich mączki mięsno-kostnej w świetle obowiązujących przepisów 

nie podlegają uregulowaniom prawnym, określonym w ustawie z dnia o odpadach (2012). 

Sprawowanie nadzoru w zakresie obrotu produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego należy do 

zadań Inspekcji Weterynaryjnej. 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza ww. podmiocie jest spalanie węgla kamiennego 

w kotle parowym, magazynowanie surowca i proces technologiczny. Wszystkie źródła emisji 

substancji zanieczyszczających do powietrza, zlokalizowane na terenie Zakładu nie wymagają 

uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza, nie wymagają również zgłoszenia 

Staroście Krośnieńskiemu w trybie art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska (2001). 

Na terenie Zakładu wytwarzane są następujące rodzaje ścieków: ścieki bytowe, ścieki 

przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki powstałe w wyniku mycia hal i samochodów 

dostawczych, wody chłodnicze pochodzące z chłodzenia hermetycznie uszczelnionych skraplaczy 

przeponowych oraz wody opadowe i roztopowe. Ścieki przemysłowe biologicznie rozkładalne, ścieki 

bytowe wraz ze ściekami pochodzącymi z mycia hal i samochodów oczyszczane były na istniejącej 

zakładowej oczyszczalni ścieków, a następnie wywożone na komunalną oczyszczalnię ścieków 

w Rymanowie. Przekazywanie ścieków do komunalnej oczyszczalni w Rymanowie Zakład prowadzi 

od marca 2015 r. Wody chłodnicze wraz wodami opadowymi i roztopowymi odprowadzane były 

z terenu zakładu do wód rzeki Morwawa (Tabor). Kontrolowany podmiot nie posiadał pozwolenia 

wodnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych. Stwierdzona podczas 

kontroli nieprawidłowość stanowiła podstawę do wydania zarządzenia pokontrolnego. Zarządzeniem 

zobowiązano Prezesa Zarządu UTIRES Spółka z o.o. w Leżachowie do uregulowania stanu 

formalnoprawnego w zakresie wprowadzania ścieków (wód chłodniczych i opadowych) do rzeki 

Tabor. Starosta Krośnieński decyzją znak: SR.6341.24.2015.SL z dnia 3 lipca 2015 r. udzielił Spółce 

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód chłodniczych, wód opadowych i roztopowych do 

potoku Tabor. 

W trakcie kontroli stwierdzono, że Zakład realizował przedsięwzięcie polegające na montażu 

instalacji obiegu wód chłodniczych wraz ze zbiornikiem wody i chłodnią wentylatorową. Realizacja 

przedsięwzięcia stanowiła podstawę odroczenia do dnia 24 lutego 2016 r., terminu płatności 

administracyjnych kar pieniężnych, wymierzonych Spółce za przekroczenie stanu ścieków, tj. wód 

chłodniczych pochodzących z chłodzenia hermetycznie uszczelnionych skraplaczy przeponowych, 

odprowadzanych do rzeki Morwawy (Tabor), określonego w pozwoleniu wodnoprawnym za lata 

2009, 2010, 2011. W lutym 2016 r. przeprowadzono kontrolę sprawdzającą w UTIRES Sp. z o. o. 

w Leżachowie, Zakładzie Utylizacyjnym we Wróbliku Szlacheckim. W trakcie kontroli dokonano 

m.in. sprawdzenia stanu realizacji przedsięwzięcia będącego podstawą odroczenia kar pieniężnych 
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wymierzonych Spółce za lata 2009, 2010 i 2011. oraz spełniania wymagań w zakresie ochrony 

powietrza. Ustalenia kontroli wykazały, że ścieki przemysłowe wytwarzane na terenie Zakładu po ich 

uprzednim podczyszczeniu na zakładowej oczyszczalni ścieków wywożone są na komunalną 

oczyszczalnię ścieków w Rymanowie. Stwierdzono że Zakład zrealizował przedsięwzięcie stanowiące 

podstawę odroczenia terminu płatności administracyjnych kar pieniężnych, wymierzonych Spółce za 

przekroczenie stanu ścieków, tj. wód chłodniczych pochodzących z chłodzenia hermetycznie 

uszczelnionych skraplaczy przeponowych, odprowadzanych do rzeki Morwawy (Tabor), za lata 2009, 

2010, 2011. W ramach realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z ustalonym harmonogramem, wykonano 

instalację zamkniętego obiegu wód chłodniczych wraz ze zbiornikiem wody i chłodnią wentylatorową. 

Koszty własne Zakładu poniesione w związku z realizacją przedsięwzięcia przewyższyły sumaryczną 

wartość kar pieniężnych wymierzonych za lata 2009, 2010 i 2011. W związku z terminową realizacją 

przedsięwzięcia budowy zamkniętego systemu obiegu wód chłodniczych w Zakładzie Utylizacyjnym 

we Wróbliku Szlacheckim Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wydał decyzję 

zmniejszającą o cały wymiar administracyjne kary pieniężne. W Zakładzie od 28 stycznia 2016 r. 

wprowadzony został zamknięty obieg wód chłodniczych. 

Ponadto ustalenia kontroli wykazały, że Zakład nie sporządził i nie wprowadził do bazy 

Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarzadzania Emisjami (KOBIZE) raportów zawierających 

informacje o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Stwierdzona podczas kontroli 

nieprawidłowość stanowiła podstawę do wydania przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska zarządzenia pokontrolnego zobowiązującego Prezesa Spółki do jej usunięcia. 

Kontrolowany podmiot w wyznaczonym terminie poinformował o zrealizowaniu obowiązków 

nałożonych w zarządzeniu pokontrolnym. 

W miesiącach sierpień-wrzesień 2015 r., w związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki 

Jasiołki, inspektorzy WIOŚ w Rzeszowie Delegatura w Jaśle przeprowadzili kontrolę Jedlickiego 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Jedliczu. JPGKiM 

Sp. z o.o. w Jedliczu eksploatuje oczyszczalnię ścieków w miejscowości Jedlicze. Odprowadzanie 

oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych rzeki Jasiołki uregulowane zostało pozwoleniem 

wodnoprawnym udzielonym decyzją Starosty Krośnieńskiego znak: RSR-6223/24/06 z dnia 

6.11.2006 r., wraz ze zmianą znak: SR.6341.30.2015.SL z dnia 3.12.2015 r. W trakcie kontroli 

dokonano oględzin instalacji oczyszczalni ścieków w Jedliczu. Przeprowadzone oględziny wykazały 

m.in., że na powierzchni ścieków w lagunie hydroponicznej widoczna była nagromadzona piana, 

ścieki miały kolor ciemnopopielaty i charakterystyczny gnilny zapach. Ścieki w reaktorze 

biologicznym również posiadały zapach towarzyszący procesom fermentacyjnym. 

Podczas kontroli dokonano poboru próbki ścieków odprowadzanych z oczyszczalni do rzeki 

Jasiołka. Pobrano również próbki wody z rzeki Jasiołki powyżej i poniżej zrzutu ścieków 

z oczyszczalni ścieków w Jedliczu. Wyniki badań ścieków wprowadzanych do wód rzeki Jasiołki, 

wykazały że wartości wskaźników zanieczyszczeń BZT5, ChZTCr i zawiesiny ogólnej przekraczały 

maksymalne wartości określone w posiadanym przez Spółkę pozwoleniu wodnoprawnym. Dno rzeki 

Jasiołki poniżej wylotu kolektora z oczyszczalni pokryte było czarnym osadem o zapachu gnilnym. 

Zachodzącym na badanym odcinku procesom redukcyjnym towarzyszył nieprzyjemny zapach 

pochodzący z obecności siarkowodoru i amoniaku w pokrytych czarnym mułem osadach dennych. 

Widoczny był nadmierny rozwój glonów, w tym sinic, tworzący zakwit wody, liczne obumarłe plechy 

glonów odrywające się od dna i pływające po powierzchni wody. W próbkach wód rzeki Jasiołki 

pobranych poniżej wylotu kolektora ścieków z oczyszczalni w Jedliczu stwierdzono obecność 

nadmiernego rozwoju sinic, bakterii nitkowatych i siarkowych, pierwotniaków i innych gatunków 

typowych dla wód silnie zanieczyszczonych ściekami komunalnymi. Skład biocenozy świadczył 
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o powtarzającym się zanieczyszczeniu wód niedostatecznie oczyszczonymi ściekami, niewłaściwej 

pracy urządzeń oczyszczających i złej kondycji osadu czynnego. 

Ustalenia kontroli wykazały niewłaściwą pracę urządzeń oczyszczających i nie dotrzymywanie 

warunków pozwolenia wodnoprawnego. Podmiot eksploatujący komunalną oczyszczalnię ścieków nie 

podjął odpowiednich działań zapobiegających powstaniu zakłóceń w procesach technologicznych, 

eliminowania i ograniczenia ich skutków dla środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem 

ekosystemu wodnego rzeki Jasiołki. W związku ze stwierdzonymi podczas kontroli 

nieprawidłowościami do Prezesa Zarządu JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu skierowano zarządzenie 

pokontrolne zobowiązujące do podjęcia działań eliminujących stwierdzone uchybienia. O ustaleniach 

kontroli poinformowano Burmistrza Gminy Jedlicze, sprawującego nadzór właścicielski nad 

oczyszczalnią ścieków i Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Do 

Starosty Krośnieńskiego skierowano wniosek o skorzystanie z uprawnienia dotyczącego cofnięcia 

pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do rzeki Jasiołki udzielonego 

dla JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu. Stwierdzone w trakcie kontroli uchybienia stanowiły podstawę do 

wszczęcia przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska postępowania 

administracyjnego w sprawie wstrzymania użytkowania istniejącej instalacji do odprowadzania 

ścieków eksploatowanej przez JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu w trybie art. 367 ust.1 pkt 1 ustawy 

Prawo ochrony środowiska (2001). Decyzją z dnia 28.10.2015 r. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska ustalił termin usunięcia naruszenia w postaci przywrócenia do pełnej sprawności 

technologicznej eksploatowanej oczyszczalni ścieków w Jedliczu w celu dotrzymania warunków 

określonych w decyzji Starosty Krośnieńskiego, na dzień 31 stycznia 2016 r. Przeprowadzona 

w 2016 r. kontrola sprawdzająca wykazała, że oczyszczalnia ścieków w Jedliczu poddana została 

modernizacji. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych przeprowadzonych na oczyszczalni 

ścieków w Jedliczu obejmował: 

1) zmniejszenie ilości osadu w reaktorze i wyprasowanie całego osadu ze zbiornika osadów 

nadmiernych, 

2) przygotowanie zbiornika osadów nadmiernych jako osadnika wtórnego, 

3) przygotowanie osadnika wtórnego jako reaktora, 

4) opróżnianie reaktora istniejącego i rozruch reaktora tymczasowego, 

5) wykonanie robót remontowych w zakresie: demontażu i montażu ściany stalowej, demontażu 

i montażu istniejącego aeratora przerzutowego, montażu drugiego aeratora przerzutowego, 

naprawy aeratorów, przywrócenie prawidłowego przepływu ścieków przez oczyszczalnię, 

6) doposażenie węzła osadów ściekowych w zakresie węzła podawania osadów, węzła 

magazynowania i transportu wapna oraz węzła reaktora procesu kontrolującego ilość 

podawanego osadu ściekowego i wapna.  

Podczas kontroli pobrano próbkę ścieków odpływających z oczyszczalni ścieków w Jedliczu. 

Analiza próbki ścieków wykazała podwyższone wartości azotu ogólnego w odniesieniu do 

posiadanego pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Krośnieńskiego znak: 

RSR-6223/24/06 z dnia 06.11.2006 r., wraz ze zmianą znak: SR.6341.30.2015.SL z dnia 3.12.2015 r. 

Stwierdzone podczas kontroli naruszenie stanowiło podstawę do wydania zarządzenia pokontrolnego. 

Zarząd Spółki zobowiązano do zintensyfikowania działań mających na celu zapewnienie 

przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do wód rzeki Jasiołki określonych w posiadanym 

pozwoleniu wodnoprawnym. Spółka w wyznaczonym terminie udzieliła informacji o prowadzonych 

czynnościach mających na celu zapewnienie właściwego funkcjonowania oczyszczalni ścieków. 

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ w Rzeszowie jest 

udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.wios.rzeszow.pl. 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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