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ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PAŃSTWOWEGO 

MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT 

OCHRONY ŚRODOWISKA: 

• Monitoring jakości powietrza 

• Monitoring wód powierzchniowych

• Monitoring poziomów hałasu komunikacyjnego

• Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych 



MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA

Lokalizacja stacji pomiarowych w województwie 

podkarpackim w 2015 roku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie 

prowadzi pomiary jakości powietrza 

atmosferycznego na terenie 

województwa podkarpackiego 

w ramach Państwowego monitoringu 

środowiska na stacjach monitoringu 

powietrza. Stanowiska pomiarowe 

zlokalizowane są w większych miastach 

województwa podkarpackiego. 



MONITORING JAKOŚCI POWIETRZA

Na terenie powiatu lubaczowskiego nie ma zlokalizowanej stacji monitoringu 

powietrza atmosferycznego. 

Stan powietrza na terenie powiatu określono na podstawie wyników pracy 

pt. „Modelowanie jakości powietrza w województwie podkarpackim dla 2015 

roku na potrzeby oceny jakości powietrza” wykonanej przez Biuro Studiów 

i Pomiarów Proekologicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na zlecenie WIOŚ 

w Rzeszowie.



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE DWUTLENKU SIARKI W POWIETRZU - 2015 R.

Nie stwierdzono przekroczeń 

wartości dopuszczalnych 

obowiązujących dla dwutlenku siarki 

(20 µg/m3). 

Na terenie powiatu lubaczowskiego 

wyniki modelowania wykazały 

występowanie stężenia 

średniorocznego dwutlenku siarki 

w przedziale 1,9-6,5 µg/m3 (9,5-

32,5% poziomu dopuszczalnego).
Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w powiecie 

lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE DWUTLENKU AZOTU W POWIETRZU - 2015 R.

Nie stwierdzono przekroczeń 

wartości dopuszczalnych 

obowiązujących dla dwutlenku azotu 

(40 µg/m3). 

Na terenie powiatu lubaczowskiego 

wyniki modelowania wykazały 

występowanie stężenia 

średniorocznego dwutlenku azotu 

w przedziale 2,6-8,5 µg/m3 (6,5-

21,2% poziomu dopuszczalnego).
Rozkład stężeń średniorocznych dwutlenku azotu w powiecie 

lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE BENZENU W POWIETRZU - 2015 R.

Nie stwierdzono przekroczeń 

wartości dopuszczalnych 

obowiązujących dla benzenu 

(5 µg/m3). 

Na terenie powiatu lubaczowskiego 

wyniki modelowania wykazały 

występowanie stężenia 

średniorocznego benzenu 

w przedziale 0,006-0,2 µg/m3 (0,1-

4,0% poziomu dopuszczalnego).

Rozkład stężeń średniorocznych benzenu w powiecie 

lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU - 2015 R.

Nie stwierdzono przekroczeń 

wartości dopuszczalnych 

obowiązujących dla pyłu PM10 (40 

µg/m3). 

Na terenie powiatu lubaczowskiego 

wyniki modelowania 

zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM10 wykazały 

występowanie stężenia 

średniorocznego pyłu PM10 

w przedziale 6,4-23,1 µg/m3 tj. 16,0-

57,8% poziomu dopuszczalnego. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM10  w powiecie 

lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania



STĘŻENIA DOBOWE PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W POWIETRZU - 2015 R.

Na prawie całym obszarze powiatu 

lubaczowskiego dotrzymana została 

dopuszczalna liczba dni ze 

stężeniem pyłu PM10 wyższym od 

50 µg/m3 (dopuszczalna liczba dni 

wynosi 35). Jedynie na niewielkim 

obszarze miasta Lubaczów (ok.0,4 

km2) liczba dobowych przekroczeń 

pyłu  PM10 wyniosła od 36 do 38.

Rozkład liczby dni z przekroczeniem dobowego poziomu 

dopuszczalnego pyłu PM10 w powiecie lubaczowskim w 2015r. –

wyniki modelowania



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE PYŁU ZAWIESZONEGO PM2.5 W POWIETRZU - 2015 R.

Nie stwierdzono przekroczeń 

wartości dopuszczalnych 

obowiązujących dla pyłu PM2.5 

(25 µg/m3). 

Na terenie powiatu lubaczowskiego 

wyniki modelowania 

zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM2.5 wykazały 

występowanie stężenia 

średniorocznego pyłu PM2.5 

w przedziale 5,3-19,2 µg/m3 tj. 21,2-

76,8% poziomu dopuszczalnego.
Rozkład stężeń średniorocznych pyłu PM2.5  w powiecie 

lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE BENZO(Α)PIRENU W PYLE PM10 W POWIETRZU - 2015 R.

Wyniki modelowania zanieczyszczenia 

powietrza benzo(α)pirenem wykazały 

występowanie na terenie powiatu 

lubaczowskiego obszarów przekroczeń 

obowiązującego dla benzo(α)pirenu

poziomu docelowego. 

Stężenia średnioroczne 

benzo(α)pirenu w pyle PM10 

zawierały się w przedziale 0,5-3,1 

ng/m3 tj. 50,0-310,0 % poziomu 

docelowego.Rozkład stężeń średniorocznych benzo(α)pirenu w pyle PM10 w 

powiecie lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE BENZO(Α)PIRENU W PYLE PM10 W POWIETRZU - 2015 R.

Obszar przekroczenia 

stężenia średniorocznego 

benzo(α)pirenu w pyle 

PM10 wyznaczony został 

na części miasta Lubaczów, 

gminy Lubaczów, gminy 

Oleszyce i wyniósł 9,6 km2.

Obszary przekroczeń poziomu docelowego benzo(α)pirenu w pyle 

PM10 w powiecie lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE METALI W PYLE PM10 W POWIETRZU - 2015 R.

Rozkład stężeń średniorocznych arsenu w pyle PM10 w powiecie 

lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania

Wyniki modelowania rozkładu stężeń średniorocznych metali ciężkich wykazały występowanie 
wartości w przedziale: arsen 0,05-1,2 ng/m3 (0,8-20,0 % poziomu docelowego), kadm 0,02-0,4 ng/m3

(0,4-8,0% poziomu docelowego).

Rozkład stężeń średniorocznych kadmu w pyle PM10 w powiecie 

lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania



STĘŻENIA ŚREDNIOROCZNE METALI W PYLE PM10 W POWIETRZU - 2015 R.

Rozkład stężeń średniorocznych niklu w pyle PM10 w powiecie 

lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania

Wyniki modelowania rozkładu stężeń średniorocznych metali ciężkich wykazały występowanie 
wartości w przedziale: nikiel 0,04-0,9 ng/m3 (0,2-4,5 % poziomu docelowego), ołów 0,0006-0,01 µg/m3

(0,1-2,0 % poziomu dopuszczalnego).

Rozkład stężeń średniorocznych ołowiu w pyle PM10 w powiecie 

lubaczowskim w 2015r. – wyniki modelowania



MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH

Badania i ocena jakości wód 

powierzchniowych realizowane są w ramach 

systemu Państwowego monitoringu 

środowiska. 

Monitoring prowadzony jest 

w wyznaczonych dla potrzeb planowania 

gospodarowania wodami jednolitych 

częściach wód powierzchniowych (JCWP), 

którymi są: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka 

lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, 

wody przejściowe lub pas wód 

przybrzeżnych. 

Sieć rzeczna na obszarze powiatu lubaczowskiego

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski  wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



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 obszerny 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 prowadzony jest w celu ustalenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych,

które uznano za zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych, a także w celu

oceny skuteczności podejmowanych 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.



Monitoring obszarów chronionych prowadzony jest w celu dokonania oceny stanu wód

na obszarach chronionych, z uwzględnieniem oceny spełniania wymagań ogólnych dobrego

stanu oraz dodatkowych, określonych dla tych obszarów w odrębnych przepisach. Do

obszarów chronionych należą: obszary będące jednolitymi częściami wód, przeznaczonymi do

poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia; obszary chronione

przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym; obszary

chronione, będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym

kąpieliskowych; obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami

pochodzącymi ze źródeł komunalnych lub narażone na zanieczyszczenia związkami azotu

pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Na obszarze województwa podkarpackiego nie wyznaczono obszarów chronionych narażonych

na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.



OCENA STANU WÓD POLEGA NA: 

KLASYFIKACJI STANU/POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO 
/pod uwagę brane są elementy biologiczne, a także jako wskaźniki wspierające elementy 

fizykochemiczne i hydromorfologiczne tj.: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki, charakter 

podłoża/

KLASYFIKACJI STANU CHEMICZNEGO
/oceniany na podstawie wskaźników chemicznych, charakteryzujących występowanie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym tzw. substancji 

priorytetowych/

OCENIE SPEŁNIANIA WYMAGAŃ OKREŚLONYCH DLA OBSZARÓW 

CHRONIONYCH

Oceny stanu wód powierzchniowych (osiąga/nie osiąga stan dobry)

dokonuje się poprzez porównanie wyniku klasyfikacji stanu/potencjału

ekologicznego i stanu chemicznego z uwzględnieniem spełniania wymogów

jakości na obszarach chronionych.

Stan wód wyznaczany jest przez gorszy ze stanów. 



Jednolite części wód powierzchniowych na 

obszarze powiatu lubaczowskiego 

uwzględnione w ocenie wód :

JCWP „Lubaczówka od granicy państwa z

Sołotwą od Glinianki do Łukawca”

JCWP „Lubaczówka od Łukawca do ujścia”

 JCWP „Rata od źródeł do granic RP”

JCWP „Sołotwa do Glinianki”

JCWP „Brusienka”

JCWP „Szkło od granicy państwa do ujścia”



JCWP „Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca”

Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w roku 2011 i 2015 w reprezentatywnym punkcie

pomiarowo-kontrolnym „Lubaczówka – Szczutków” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego

wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych).

Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu ww. obszaru

chronionego.

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

stanu wód w ww. obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu wód.

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

klasy II), makrofity (wskaźnik MIR oceniony na poziomie klasy II) oraz ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy

III).

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano

w II klasie potencjału ekologicznego (wskaźnik decydujący: chemiczne zapotrzebowanie tlenu nadmanganianowe ChZTMn).

Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne, sklasyfikowano w II klasie

potencjału ekologicznego (wskaźniki decydujące: cynk, węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego).

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

chronionych.

Stan chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny (nie stwierdzono

przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń).

Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku z umiarkowanym potencjałem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarze

chronionym.



JCWP „Sołotwa do Glinianki”

Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w latach 2013-2014 w reprezentatywnym punkcie

pomiarowo-kontrolnym „Sołotwa – Glinianka Basznia Górna” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru

chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz punkt

monitorowania obszarów chronionych NATURA 2000 „Horyniec” i „Roztocze”).

Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu ww. obszarów

chronionych.

Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego, ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w ww. obszarach

chronionych 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 III), makrobezkręgowce bentosowe (wskaźnik MMI oceniony na

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

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II 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, cynk, selen).

JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny i jednocześnie umiarkowany stan ekologiczny w obszarach

chronionych.

Stan chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny (nie stwierdzono

przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń).

Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarach

chronionych.



JCWP „Lubaczówka od Łukawca do ujścia”

Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w roku 2015 w reprezentatywnym

punkcie pomiarowo-kontrolnym „Lubaczówka – Radawa” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru

chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych

oraz punkt monitorowania obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych).

Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu ww. obszarów chronionych.

Ocena stanu wód w JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego, w tym ocenę stanu ekologicznego wód w

obszarach chronionych.

Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP był fitobentos (II klasa). Elementy hydromorfologiczne

sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano w I klasie stanu

ekologicznego.

JCWP osiągnęła dobry stan ekologiczny i jednocześnie dobry stan ekologiczny w obszarach chronionych.

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oraz elementy chemiczne nie były monitorowane.

W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną oraz w obszarze chronionym przeznaczonym do

celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych wymagania zostały spełnione. Nie wystąpiła przyśpieszona

eutrofizacja wywołana czynnikami antropogenicznymi, wskazująca na możliwość zakwitu glonów.



JCWP „Brusienka”

Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w roku 2014 w reprezentatywnym punkcie

pomiarowo-kontrolnym „Brusienka – Niemstów” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru chronionego

wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych) oraz na podstawie zbioru

danych uzyskanych w 2014r. w punkcie monitorowania obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w

tym kąpieliskowych (ppk Brusienka - Nowe Sioło).

Badania przeprowadzono w ramach monitoringu operacyjnego oraz monitoringu ww. obszarów chronionych.

Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego, w tym ocenę stanu ekologicznego wód w ww. obszarach chronionych

oraz wynikową ocenę stanu wód.

Parametrem biologicznym ocenianym w JCWP w ppk reprezentatywnym był fitobentos (wskaźnik IO oceniony na poziomie

klasy III). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. Elementy fizykochemiczne

sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźniki decydujące: OWO, azot Kjeldahla).

JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny. W obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną

stwierdzono, że zarówno wymagania ogólne, jak i dodatkowe nie są spełnione (przekroczone normy dobrego stanu dla

wskaźnika fitobentos - eutrofizacja).

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne oraz elementy chemiczne nie były monitorowane.

Wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych 

zostały spełnione. Nie wystąpiła przyśpieszona eutrofizacja wywołana czynnikami antropogenicznymi, wskazująca na 

możliwość zakwitu glonów.

Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, z uwagi na umiarkowany stan ekologiczny i niespełnione wymagania w obszarze 

chronionym wrażliwym na eutrofizację komunalną.



JCWP „Rata od źródeł do granic RP”

Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w roku 2012 i 2015 w reprezentatywnym

punkcie pomiarowo-kontrolnym „Rata – Prusie” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru

chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych).

Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu

ww. obszaru chronionego.

Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego, ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w ww.

obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu wód.

Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP w ppk reprezentatywnym były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony

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

(wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy III) oraz ichtiofauna (wskaźnik EFI+ oceniony na poziomie klasy IV).

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II 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 (wskaźnik decydujący: węglowodory ropopochodne – indeks oleju mineralnego).

JCWP osiągnęła słaby stan ekologiczny i jednocześnie słaby stan ekologiczny w obszarach chronionych

wrażliwych na eutrofizację komunalną.

Stan chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny (nie

stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń).

Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku ze słabym stanem ekologicznym oraz złym stanem wód w

obszarze chronionym.



JCWP „Szkło od granicy państwa do ujścia”

Ocenę stanu JCWP wykonano na podstawie zbioru danych uzyskanych w roku 2011 i 2013 w reprezentatywnym

punkcie pomiarowo-kontrolnym „Szkło – Węgry” (jest to jednocześnie punkt monitorowania obszaru

chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych).

Badania przeprowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, monitoringu operacyjnego oraz monitoringu

ww. obszaru chronionego.

Ocena stanu JCWP objęła ocenę stanu ekologicznego, ocenę stanu chemicznego, ocenę stanu wód w ww.

obszarze chronionym oraz wynikową ocenę stanu wód.

Parametrami biologicznymi ocenianymi w JCWP w ppk reprezentatywnym były: fitobentos (wskaźnik IO oceniony

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

(wskaźnik MMI oceniony na poziomie klasy III). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu

ekologicznego. Elementy fizykochemiczne sklasyfikowano poniżej stanu dobrego (wskaźnik decydujący:

siarczany). Elementy fizykochemiczne w grupie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne,

sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego (wskaźniki decydujące: bor, cynk, węglowodory ropopochodne –

indeks oleju mineralnego).

JCWP osiągnęła umiarkowany stan ekologiczny i jednocześnie umiarkowany stan ekologiczny

w obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną.

Stan chemiczny JCWP oraz stan chemiczny w obszarze chronionym oceniono jako dobry stan chemiczny (nie

stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń).

Stan JCWP oceniono jako stan ZŁY, w związku z umiarkowanym stanem ekologicznym oraz złym stanem wód w

obszarze chronionym.



Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód 

powierzchniowych, powiat lubaczowski, 2015r.  

Wyniki klasyfikacji stanu 

chemicznego 

jednolitych części wód 

powierzchniowych, powiat 

lubaczowski, 2015r.

Wyniki oceny stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych, 

powiat lubaczowski, 2015r. 



POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

W 2015 roku WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził pomiarów poziomów pól

elektromagnetycznych na terenie powiatu lubaczowskiego, zgodnie z

„Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa

Podkarpackiego na lata 2013-2015” zatwierdzonym przez Głównego Inspektora

Ochrony Środowiska.

Ostatnie pomiary poziomów pól elektromagnetycznych prowadzono w 2014 r.

na terenie miasta Lubaczowa (osiedle Jagiellonów) i w Starym Dzikowie. Wyniki

pomiarów nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól

elektromagnetycznych w środowisku.



HAŁAS KOMUNIKACYJNY

W 2015 roku WIOŚ w Rzeszowie nie prowadził pomiarów hałasu

komunikacyjnego na terenie powiatu lubaczowskiego, zgodnie z „Programem

Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata

2013-2015” zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ostatnie pomiary hałasu drogowego wykonano w 2014 roku na terenie miasta

Lubaczowa, w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych (ulice: Kościuszki,

Mickiewicza, Słowackiego, Wyszyńskiego, Sobieskiego). W czterech punktach

pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych standardów

akustycznych w stosunku do funkcji spełnianej przez teren.



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie,

ujętych jest 177 podmiotów zlokalizowanych na terenie powiatu

lubaczowskiego, które nie są zakładami dużego lub zwiększonego ryzyka

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W 2015 roku inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

w Rzeszowie przeprowadzili 27 kontroli w jednostkach zlokalizowanych na

terenie powiatu lubaczowskiego, w tym 23 kontrole planowe i 4 pozaplanowe –

z czego 3 kontrole na wniosek jednostki celem wydania zaświadczenia o

spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska a 1 kontrola na wniosek

Marszałka Województwa Podkarpackiego.



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
Zgodnie z obowiązującym w Inspekcji Ochrony Środowiska „Systemem Kontroli” podmioty dzielą się na

pięć kategorii ryzyka:

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

-kategoria II (ryzyko wysokie, kontrole co dwa lata lub rzadziej) – 13 podmiotów,

-kategoria III (ryzyko średnie, kontrole raz na trzy lata lub rzadziej) – 20 podmiotów,

-kategoria IV (ryzyko niskie, kontrole raz na cztery lata lub rzadziej) – 108 podmiotów,

-kategoria V (pozostałe z zasady nie objęte planowaniem) – 36 podmiotów.

Na podstawie ustaleń kontroli dokonuje się klasyfikacji naruszenia do jednej

z określonych kategorii (od 1 do 4). Jeżeli stwierdzono występowanie naruszeń zaliczonych do różnych

kategorii, to klasyfikację kontroli pod względem naruszenia przypisuje się do najwyższej z kategorii

naruszenia.

kategoria 1- brak realizacji lub naruszenie obowiązków, niezwiązanych

z bezpośrednim oddziaływaniem na środowisko, wynikających z mocy prawa i decyzji

administracyjnych (np. brak ewidencji, brak przekazywania wyników pomiarów, brak

wykonywania pomiarów),

kategoria 2 - naruszenia warunków pozwoleń, zezwoleń lub zgłoszeń określających warunki korzystania

ze środowiska,

kategoria 3 – brak uregulowań formalno-prawnych korzystania ze środowiska, nieprzestrzeganie

przepisów dotyczących zapobiegania, usuwania lub ograniczania skutków poważnych awarii

przemysłowych,

kategoria 4 – zanieczyszczenie środowiska spowodowane zaniedbaniami

w eksploatacji instalacji chroniących środowisko lub innymi działaniami użytkownika instalacji.



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
Naruszenia wymagań ochrony środowiska stwierdzono podczas 16 kontroli, w tym:

-naruszenia 1 kategorii – podczas 13 kontroli,

-naruszenia 2 kategorii – podczas 1 kontroli,

-naruszenia 3 kategorii – podczas 2 kontroli.

Ustalenia przeprowadzonych kontroli nie wykazały nieprawidłowości 4 kategorii

o najwyższym wpływie na środowisko.

Podczas kontroli przeprowadzonych w 2015 r. stwierdzono naruszenia wymagań ochrony

środowiska, które dotyczyły:
• nie dokonanie zgłoszenia do organu ochrony środowiska eksploatacji instalacji energetycznych,

• brak pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych

i roztopowych ujętych w zamknięty system kanalizacyjny, pochodzących z terenu zakładu do rowu,

• nie przedłożono do organu ochrony środowiska zmian w zakresie danych

i informacji zawartych w zgłoszeniu,

• nie przedłożono do marszałka województwa zbiorczego zestawienia informacji

o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,

• w przedkładanych do marszałka województwa informacjach o zakresie korzystania ze środowiska nie

uwzględniano wprowadzania gazów i pyłów do powietrza ze spalania paliw w silnikach spalinowych

środków transportu lub odprowadzania ścieków z oczyszczalni do odbiornika,

• nie wprowadzano do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE) informacji o

emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA
• brak dokumentów potwierdzających wywóz ścieków ze zbiornika bezodpływowego,

• brak wodomierza głównego do pomiarów ilości pobieranej wody oraz nieprowadzenie pomiarów poziomu

zwierciadła wody w studniach,

• nie przedkładanie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz organowi ochrony środowiska

prezentacji wyników pomiarów ilości pobieranej wody oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód,

• nieterminowo przedłożono wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyniki pomiarów ilości i jakości

ścieków wprowadzanych do wód,

• nie prowadzono badań jakości ścieków dopływających i odpływających

z oczyszczalni, nie wykonano badań jakości wód odbiornika powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków z

oczyszczalni,

• nie wykonywano pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

• przekroczenie dopuszczalnej wartości wskaźników zanieczyszczeń

w odprowadzanych ściekach w odniesieniu do warunków określonych w decyzji zezwalającej na

odprowadzanie ścieków do odbiornika,

• w przedłożonych marszałkowi województwa zbiorczych zestawieniach danych

o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz

o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów nie uwzględniano wszystkich

wytwarzanych odpadów,

• składowano na składowisku odpady bez wymaganej decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia

składowiska oraz składowano odpady dla których nie wykonano testów zgodności,

• nieterminowo przekazano wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska raport z monitoringu składowiska

odpadów,

• nie prowadzono ewidencji odpadów,

• nie przedłożono marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych

o rodzajach i ilości odpadów.



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości wydano 12 zarządzeń pokontrolnych, skierowano

4 wystąpienia do Marszałka Województwa Podkarpackiego, 8 wystąpień do Starosty

Lubaczowskiego i 1 wystąpienie do Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Rzeszowie oraz

nałożono 3 grzywny w postaci mandatu karnego na łączną kwotę 1300 zł i udzielono 8 pouczeń.

Ponadto Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył:

• 1 administracyjną karę pieniężną na podstawie art. 305a ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska za przekroczenie określonego

w pozwoleniu wodnoprawnym składu ścieków odprowadzanych z oczyszczalni,

• 5 administracyjnych kar pieniężnych na podstawie art. 200 ustawy o odpadach dotyczących

sporządzenia i przedłożenia w ustawowym terminie Marszałkowi Województwa

Podkarpackiego zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i

unieszkodliwiania tych odpadów.



DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

Podmioty objęte kontrolą, powiat lubaczowski, 2015r. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


