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CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWACHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA
Województwo �wiêtokrzyskie po³o¿one jest w centralnej Polsce, w pasie Wy¿yn Polskich na nie-

zwykle malowniczych i ciekawych terenach pod wzglêdem geologicznym i kulturowym. Dzieje zie-

mi �wiêtokrzyskiej zwi¹zane s¹ z pocz¹tkami Pañstwa Polskiego. Na jej terenach powstawa³y pierw-

sze osady ludów s³owiañskich z Wi�lic¹ prastar¹ stolic¹ pañstwa Wi�lan.

Terytorium województwa rozci¹ga siê miê-

dzy 50o10�
 
i
 
51o21� szeroko�ci geograficznej pó³-

nocnej oraz 19o43� i 21o42� d³ugo�ci geograficz-

nej wschodniej zajmuj¹c obszar 11 708 km2

(3,7% powierzchni Polski). Pod wzglêdem wiel-

ko�ci znajduje siê na 15 miejscu (przed woj.

opolskim) w�ród 16 województw w kraju. Gra-

niczy z sze�cioma województwami: mazowiec-

kim, lubelskim, podkarpackim, ma³opolskim,

�l¹skim i ³ódzkim.

Województwo �wiêtokrzyskie liczy

1 290 176 mieszkañców (stan na dzieñ

30 VI 2004 r.) co stanowi 3% ogólnej liczby

ludno�ci w kraju i plasuje siê na 13 miejscu przed województwami: opolskim, lubuskim i podlaskim.

Ukszta³towanie powierzchni ziemi województwa jest bardzo ró¿norodne, wed³ug podzia³u fizyczno-

geograficznego (J. Kondrackiego) w wiêkszo�ci po³o¿one jest w obrêbie Wy¿yny Ma³opolskiej.

Województwo �wiêtokrzyskie nale¿y do grupy regionów mniej zasobnych w wodê. Sieæ rzeczn¹ two-

rz¹ tu lewostronne dop³ywy Wis³y, z których najwiêksze to: Nida, Kamienna oraz Pilica. Pozosta³y obszar

regionu obejmuj¹ zlewnie: Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Opatówki, Kana³u Strumieñ, ponad po³o-

wa zlewni rzeki Nidzicy oraz niewielka czê�æ zlewni rzek I³¿anki i Krêpianki. Zasoby wód powierzchnio-

wych województwa wykorzystywane s¹ g³ównie

dla celów rolniczych i le�nych (stawy rybne, na-

wadnianie), technologicznych (zaopatrzenie prze-

mys³u), komunalnych i energetycznych. Podsta-

wowym �ród³em zaopatrzenia ludno�ci w wodê

s¹ wysokiej jako�ci zasoby wód podziemnych,

które zalegaj¹ nierównomiernie.

Województwo charakteryzuje siê bardzo du-

¿ym zró¿nicowaniem typologicznym i rodza-

jowym pokrywy glebowej, posiada wysokie wa-

lory przyrodnicze i krajobrazowe, ponad 62%

powierzchni województwa objêto ochron¹
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prawn¹. Walory krajobrazowe i przyrodnicze re-

gionu oraz wystêpowanie licznych osobowo�ci

geologicznych na terenie województwa sprzyja

rozwojowi turystyki i rekreacji.

W strukturze administracyjnej województwa

�wiêtokrzyskiego funkcjonuje 13 powiatów ziem-

skich i 1 miasto na prawach powiatu � Kielce

(powiat grodzki). Na sieæ osadnicz¹ sk³ada siê 5

miast (Kielce, Ostrowiec �wiêtokrzyski, Sando-

mierz, Skar¿ysko-Kamienna i Starachowice), 25

miast i gmin oraz 72 gminy wiejskie � co stano-

wi ³¹cznie 102 jednostki administracyjne.

Przemys³ województwa ukszta³towany jest w �cis³ym powi¹zaniu z istniej¹cymi tu zasobami su-

rowców mineralnych oraz z wielowiekowymi tradycjami zwi¹zanymi z wytwarzaniem i obróbk¹ me-

tali. Dobre warunki przyrodnicze pozwoli³y tak¿e na rozwój przemys³u rolno-spo¿ywczego.

Obszar województwa �wiêtokrzyskiego

z Górami �wiêtokrzyskimi nale¿y do klimatu

wy¿yn �rodkowych i wykazuje cechy klimatu

umiarkowanego, charakteryzuj¹cego siê ch³odny-

mi zimami i ciep³ym latem, oraz cechy klimatu

specyficzne w stosunku do innych obszarów

Polski. Poszczególne sk³adniki klimatu: tempe-

ratura powietrza, opady atmosferyczne, wiatry

oraz nas³onecznienie, wykazuj¹ wiêc do�æ du¿e

zró¿nicowanie.

Województwo �wiêtokrzyskie, obszar zró¿-

nicowany pod wzglêdem budowy geologicznej,

warunków klimatycznych, posiadaj¹cy znacz¹-

ce walory przyrodnicze, kulturowe, krajobrazowe oraz dydaktyczno-naukowe, jest niezwykle cieka-

wym regionem kraju.

 fot. P. Pier�ciñski

 fot. P. Pier�ciñski
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POWIETRZEPOWIETRZE

EMISJA

Istotny wp³yw na bilans emisji w woj. �wiêtokrzy-

skim maj¹ regiony rozwiniête przemys³owo, na których

znajduje siê kilkadziesi¹t punktowych �róde³ zanie-

czyszczeñ. Spo�ród najwiêkszych zak³adów, 15 podmio-

tów emituje rocznie co najmniej 500 ton py³ów i gazów

(nie licz¹c CO2), a nale¿¹ do nich g³ównie instalacje

z bran¿: energetyka i ciep³ownictwo oraz cementowo-

wapiennicza i materia³ów budowlanych.

W roku 2004 na li�cie krajowej zak³adów najbar-

dziej uci¹¿liwych znajdowa³y siê dwa z woj. �wiêto-

krzyskiego, a mianowicie: Elektrownia Po³aniec Spó³-

ka Akcyjna � Grupa Electrabel w Po³añcu i Cementownia Nowiny Sp. z o.o. w Sitkówce. Trzeci

zak³ad - Kopalnia Siarki �Grzybów� w Rzêdowie w³¹czona z dniem 31.12.2004 r. do podmiotu

o nazwie Kopalnia Siarki �Machów� w Tarnobrzegu, figuruje na w/w li�cie nie z powodu emisji

zanieczyszczeñ do powietrza, ale w zwi¹zku z konieczno�ci¹ rekultywacji terenów poeksploatacyj-

nych siarki o powierzchni 500 ha.

Cementownia Nowiny Sp. z o.o. w wyniku ograniczenia uci¹¿liwo�ci zosta³a skre�lona z �Listy 80�.

Jak wynika z danych Wojewódzkiego Inspek-

toratu Ochrony �rodowiska w Kielcach, najwiêk-

sze w województwie punktowe �ród³a emisji

(w liczbie 99) wprowadzi³y do powietrza, w roku

2004, nastêpuj¹ce ilo�ci zanieczyszczeñ (w tys.

Mg): py³ów � 5,9; SO2 � 31,5; NO2 � 19,7 i CO �

21,9. Porównuj¹c to z danymi za 2003 rok nie

stwierdza siê istotnych zmian w emisji py³ów oraz

tlenków azotu. Znacz¹co mniej, o 6,5 tys. Mg,

wyemitowano dwutlenku siarki, przy wzro�cie

o 4,0 tys. emisji tlenku wêgla.

W emisji zanieczyszczeñ takich jak: py³y,

dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wê-

gla, pochodz¹cych ze �róde³ stacjonarnych, najwiêkszy udzia³ ma przemys³ energetyczny, a w tym

energetyka zawodowa oraz ciep³ownictwo w gospodarce komunalnej i przemy�le. Z procesów spala-

nia paliw pochodzi ponad 87% emisji dwutlenku siarki i ponad 56% emisji py³ów. Na drugim miejscu

wymieniæ nale¿y przemys³ cementowo-wapienniczy i materia³ów budowlanych, odpowiedzialny za
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emisjê ok. 22% py³ów ogó³em, 31% tlenków azotu i 82% tlenku

wêgla. Z przemys³u maszynowego i metalurgicznego pochodzi ok.

13% emisji py³ów. Rozk³ad przestrzenny emisji zanieczyszczeñ na

terenie województwa jest zró¿nicowany i zwi¹zany z rozmieszcze-

niem du¿ych zak³adów oraz miast i o�rodków o funkcjach przemy-

s³owych. Najwiêksza ilo�æ emitowanych zanieczyszczeñ pochodzi

z powiatu staszowskiego.

Dane WIO� wskazuj¹, ¿e z powiatu tego, w którym najwiêk-

szym �ród³em emisji jest Elektrownia Po³aniec S.A., emitowanych

jest blisko 81% emisji dwutlenku siarki, prawie 58% tlenków azotu

i 29% py³ów. Zgrupowanie za-

k³adów maj¹cych istotny udzia³

w bilansie emisji wystêpuje tak-

¿e w powiecie kieleckim, sk¹d

pochodzi ponad 38% emisji

tlenku wêgla i niespe³na 10%

emisji py³ów. Zak³ady powiatu

ostrowieckiego emituj¹ ponad

11% py³ów, a opatowskiego 12% tlenków azotu. W powiecie kieleckim najbardziej odpowiedzialnymi

za emisjê s¹ g³ównie zak³ady zwi¹zane z przemys³em cementowo-wapienniczym (ZPW Trzuskawca S.A.

i Cementownia Nowiny Sp. z o.o.), w powiecie ostrowieckim Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

i CELSA �Huta Ostrowiec� Sp. z o.o., a w powiecie opatowskim Grupa �O¿arów� S.A. w O¿arowie.

Emisja py³ów i gazów w woj. �wiêtokrzyskim w 2004 roku
na tle o�ciennych województw

Emisja py³ów w tys. Mg/rok
(województwa)

Emisja gazów (z CO2)
w tys. Mg/rok
(województwa)

1 �l¹skie 26,5 1 �l¹skie 42 240,9
2 mazowieckie 12,5 2 ³ódzkie 36 674,1
3 ma³opolskie 12,4 3 mazowieckie 26 141,7
4 ³ódzkie 7,4 4 ma³opolskie 13 068,6
5 lubelskie 6,7 5 �wiêtokrzyskie 10 491,4
6 �wiêtokrzyskie 5,9 6 lubelskie 5 287,9
7 podkarpackie 3,5 7 podkarpackie 3 637,0

 fot. P. Pier�ciñski
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Na podstawie danych publikowanych przez G³ówny Urz¹d Statystyczny widaæ, ¿e wiêcej py³ów

emituje 5 na 6 otaczaj¹cych województwo �wiêtokrzyskie regionów. Mniej py³ów wprowadza do

atmosfery tylko województwo podkarpackie. Wiêcej zanieczyszczeñ gazowych emituj¹ 4 o�cienne

regiony, mniej tych zanieczyszczeñ pochodzi tylko z województw: lubelskiego i podkarpackiego.

W województwie, w ostatnich latach, zrealizowano wiele zadañ przeciwdzia³aj¹cych nadmierne-

mu zanieczyszczeniu oraz skutkuj¹cych popraw¹ jako�ci powietrza.

Do najwa¿niejszych spo�ród szeregu proekologicznych przedsiêwziêæ zaliczyæ nale¿y: udoskonale-

nia procesów spalania prowadz¹ce do zmniejszenia zu¿ycia paliw, kompleksowe modernizacje zak³a-

dów przemys³owych i obiektów energetyki cieplnej wprowadzaj¹ce efektywne i ekologiczne technolo-

gie, instalowanie wysokosprawnych urz¹dzeñ redukuj¹cych zanieczyszczenia w zak³adach istniej¹cych

i projektowanych, budowê kolejnych odcinków miejskiej sieci cieplnej i systematyczne pod³¹czanie do

niej obiektów, a tym samym likwidacjê przestarza³ych kot³owni lokalnych, wprowadzanie na stacjach

paliw hermetyzacji procesu obrotu paliwami lub urz¹dzeñ redukuj¹cych zanieczyszczenia, hermetyzacji

urz¹dzeñ oraz systemów wytwarzania i spedycji produktów, wymianê ciep³oci¹gów rozprowadzaj¹cych

energiê na nowoczesne, o skuteczniejszej izolacji cieplnej, a tak¿e coraz powszechniejsze stosowanie

katalizatorów w �rodkach transportu oraz ben-

zyn bezo³owiowych.

W najwiêkszym zak³adzie energetyki zawo-

dowej, stanowi¹cym zarazem najwiêksze �ró-

d³o emisji zanieczyszczeñ do powietrza, jakim

jest Elektrownia Po³aniec Spó³ka Akcyjna

- Grupa Electrabel w Po³añcu, stosowane jest

odsiarczanie spalin na czterech blokach ener-

getycznych. Prowadzony jest tam równie¿ sys-

tem ci¹g³ych pomiarów emisji zanieczyszczeñ

na poszczególnych emitorach.

Emisja py³ów w latach 2000-2004 (dane GUS)
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Emisja gazów w latach 2000-2004 (dane GUS)

Emisja gazów

w tym:Rok
ogó³em

SO2 NOx^ CO CO2
pozo-
sta³e

Polska (tys. Mg)
2000 203 611 1 040 371 345 201 527 327
2001 208 634 999 361 322 206 638 313
2002 208 948 926 344 324 207 034 319
2003 221 321 888 351 335 219 374 11
2004 213 614 867 349 372 211 594 509

Województwo �wiêtokrzyskie (tys. Mg)
2000 12 219,7 48,7 23,7 12,1 12 134,2 1,0
2001 11 179,1 46,5 21,0 11,6 11 099,0 1,0
2002 10 895,6 44,2 19,6 10,8 10 820,3 0,7
2003 11 484,4 37,9 20,3 17,6 11 408,2 0,3
2004 10 491,4 31,4 19,6 22,5 10 417,3 0,6
^ w przeliczeniu na NO2

Emisja py³ów
Rok

ogó³em ze spalania paliw pozosta³e
Polska (tys. Mg)

2000 180,5 147,9 32,6
2001 162,2 135,0 27,2
2002 140,3 116,5 23,8
2003 134,7 111,4 23,3
2004 123,2 98,6 24,6

Województwo �wiêtokrzyskie (tys. Mg)
2000 8,8 6,5 2,3
2001 6,2 4,4 1,8
2002 6,3 4,8 1,5
2003 6,6 5,2 1,4
2004 5,9 4,6 1,3
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Zrealizowane w 2004 roku przedsiêwziêcia

i inwestycje na rzecz redukcji zanieczyszczeñ

(m.in. wdro¿enie instalacji do wspó³spalania

biomasy oraz gruntowne remonty urz¹dzeñ

oczyszczaj¹cych) przyczyni³y siê do zmniejsze-

nia emisji zanieczyszczeñ do powietrza, co

�wiadczy o celowo�ci dzia³añ proekologicznych

prowadzonych w Elektrowni.

Problemem, który pozostaje nadal aktual-

nym jest nieodzowna potrzeba dostosowania ja-

ko�ci powietrza wszystkich stref do standardów

imisyjnych, wprowadzonych nowymi przepisami dostosowuj¹cymi wymagania do poziomów UE.

Dotyczy to w szczególno�ci py³u zawieszonego PM10, dla którego ustawodawca przewidzia³ okresy

dostosowawcze do poziomów kryterialnych, które okre�lone zosta³y w przepisach jako terminy, w któ-

rych obowi¹zywaæ bêd¹ marginesy tolerancji. W odniesieniu do stê¿eñ py³u zawieszonego PM10, mar-

ginesy tolerancji, o które powiêkszony by³ poziom dopuszczalny, stanowi³y stopniowo zmniejszaj¹cy siê

stopieñ normy i obowi¹zywa³y do koñca 2004 r.

Innym celem wytyczonym w prawie UE i Polski w zakresie zarz¹dzania jako�ci¹ powietrza jest

utrzymanie jako�ci powietrza na niezmienionym poziomie, lub dalsza jego poprawa tam, gdzie pozio-

my kryterialne norm zanieczyszczeñ nie s¹ przekraczane, a to stanowi o potrzebie kontynuacji dzia³añ

na rzecz ochrony powietrza.

9

Zastosowanie urz¹dzeñ do redukcji zanieczyszczeñ powietrza w zak³adach szczególnie
uci¹¿liwych w 2004 r. (dane Urzêdu Statystycznego w Kielcach)
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Trendy zmian w ilo�ciach stref
zakwalifikowanych do klasy B
w ocenach rocznych 2002-2004
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IMISJA

Dla ka¿dego powiatu w województwie �wiêtokrzyskim,

okre�lanego mianem strefy, co roku dokonywana jest ocena

poziomu substancji w powietrzu, a nastêpnie sporz¹dzana jest

klasyfikacja stref w zakresie daj¹cym wynik porównywalno-

�ci wystêpowania stê¿eñ ka¿dego z normowanych zanieczysz-

czeñ do obowi¹zuj¹cych warto�ci kryterialnych.

W ocenie za 2004 rok wykorzystano wyniki ³¹cznie z 60

stanowisk pomiarowych, w�ród których znajduje siê:

w 16 stanowisk mierz¹cych SO2

w 18 stanowisk mierz¹cych NO2/NOx

w 16 stanowisk mierz¹cych py³  (PM10, BS lub TSP)

w 1 stanowisko mierz¹ce CO

w 6 stanowisk mierz¹cych Pb

w 2 stanowiska mierz¹ce C6H6

w 1 stanowisko mierz¹ce O3.

Klasyfikacji stref dokonuje siê odrêbnie pod wzglêdem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdro-

wia i kryteriów wymaganych dla ochrony ro�lin stosuj¹c nastêpuj¹ce symbole klas:

A - brak przekroczeñ warto�ci dopuszczalnej
B - brak przekroczeñ warto�ci dopuszczalnej powiêkszonej o margines tolerancji

C - przekroczenie warto�ci dopuszczalnej powiêkszonej o margines tolerancji.

W wyniku klasyfikacji ogólnej stref dokonanej za rok 2004,

z uwzglêdnieniem kryterium ochrony zdrowia ludzi, w klasie A

znalaz³o siê 13 stref, jedn¹ strefê (obejmuj¹c¹ miasto Kielce) przy-

porz¹dkowano do klasy B, natomiast ¿adna ze stref nie zosta³a

zakwalifikowana do klasy C, co w efekcie skutkowa³oby podjê-

ciem dzia³añ i wdro¿eniem Programu Ochrony Powietrza.

Dla stref zaliczonych do klasy A dzia³ania wynikaj¹ce z oceny

sprowadzaj¹ siê do utrzymania jako�ci powietrza na niezmienio-

nym poziomie.

Uzasadnieniem dokonanej oceny jako�ci powietrza w zakresie

zanieczyszczenia py³em zawieszonym PM10, dla wymienionej

strefy zaliczonej do klasy B, s¹ przekroczenia warto�ci dopuszczalnej obowi¹zuj¹cej dla stê¿eñ 24

godz. ponad dozwolon¹ ilo�æ (46 wyników z przekroczeniami na 35 dozwolonych na stanowisku

pomiarowym obs³ugiwanym przez WSSE w Kielcach przy ul. Jagielloñskiej), a zarazem brak prze-

kroczeñ poziomu dopuszczalnego ponad margines tolerancji. Stê¿enie �rednioroczne py³u zawieszo-
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Stanowiska pomiarowe funkcjonuj¹ce w 2004 roku na potrzeby ocen jako�ci powietrza

nego PM10 wynosz¹c 30,4µg/m3, nie przekracza³o dopuszczalnej normy 40µg/m3. Dla strefy obejmu-

j¹cej miasto Kielce i zaliczonej do klasy B wskazano obszary przekroczeñ warto�ci kryterialnych

w kierunku zachodnim od centrum miasta.

Pojawiaj¹ce siê w ocenach klasyfikacje ogólne stref wykazywa³y, tak jak w ocenie za rok 2004, obec-

no�æ stref zakwalifikowanych do klasy B. W roku 2002 wyró¿niono 5 takich stref, w roku 2003 by³y to

3 strefy. Celem dzia³añ na rzecz ochrony powietrza jest jednak uzyskanie w ocenach rocznych wy³¹cznie

stref zakwalifikowanych do klasy A, co mo¿e okazaæ siê trudne z uwagi na brak marginesu tolerancji dla

py³u zawieszonego PM10 pocz¹wszy od roku 2005.

W ocenie ogólnej stref, wed³ug kryterium ochrony ro�lin, wszystkie strefy sklasyfikowano w kla-

sie A jako nieprzekraczaj¹ce poziomu dopuszczalnego okre�lonego dla wszystkich trzech normowa-

nych zanieczyszczeñ: dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu.
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Ogólna klasyfikacja stref wed³ug kryterium ochrony zdrowia i ro�lin
dla woj. �wiêtokrzyskiego w roku 2004
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Charakterystyka ha³asu w wybranych miastach województwa �wiêtokrzyskiego
(na podstawie badañ WIO� w Kielcach)

13

HA£ASHA£AS
Oceny stanu akustycznego �rodowiska dokonuje

siê w ramach Pañstwowego Monitoringu �rodowiska.

Ochrona przed ha³asem polega na zapewnieniu jak

najlepszego stanu akustycznego �rodowiska, a reali-

zowana jest przez instrumenty planowania prze-

strzennego oraz instrumenty ochrony �rodowiska ta-

kie jak pozwolenia, programy ochrony �rodowiska,

w tym programy ochrony przed ha³asem. Pomiary oraz

oceny powinny umo¿liwiaæ wyznaczanie obszarów o po-

nad normatywnym poziomie ha³asu, na których nale¿y

skoncentrowaæ dzia³ania naprawcze.
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HA£AS W MIASTACH

W latach 2001-2002 WIO� w Kielcach wykona³ pomiary natê¿enia ha³asu w rejonie g³ównych tras

komunikacyjnych wybranych miast województwa �wiêtokrzyskiego. Pos³u¿y³y one do opracowania

planów akustycznych, niezbêdnych w podejmowaniu decyzji dotycz¹cych obni¿enia poziomu ha³asu

szczególnie na obszarach istniej¹cej lub projektowanej zabudowy mieszkaniowej oraz w rejonie in-

nych obiektów i terenów podlegaj¹cych ochronie akustycznej.

HA£AS KOMUNIKACYJNY

Realizuj¹c zadania w zakresie ochrony przed

ha³asem objête wojewódzkim programem mo-

nitoringu, WIO� w Kielcach wykona³ w latach

2000-2003 badania ha³asu komunikacyjnego na

drogach krajowych w punktach pomiarowych

le¿¹cych w odleg³o�ci 1m od jezdni oraz na

pierwszej linii zabudowy. Punkty te rozmiesz-

czone s¹ na wszystkich drogach wojewódzkich,

spo�ród których dwie zas³uguj¹ na szczególn¹

uwagê: droga nr 7 i 74.

Bezpo�rednie s¹siedztwo tych

dróg charakteryzuje siê szczegól-

nie uci¹¿liwym ha³asem drogo-

wym. Odcinki tych dróg, przebie-

gaj¹ce przez tereny województwa

�wiêtokrzyskiego, monitorowane

by³y przez WIO� w Kielcach ju¿

w latach dziewiêædziesi¹tych.

W roku 2004 WIO� w Kiel-

cach wykona³ badania ha³asu komunikacyjnego na drogach wojewódzkich w punktach pomiarowych

le¿¹cych w odleg³o�ci 1m od jezdni. Pomiarów dokonano na 33 drogach województwa. Najd³u¿sze

zmierzone drogi wojewódzkie to:

D³ugo�æ ulic [km] D³ugo�æ ulic wg przekroczeñ
Miasto

Rok
badañ ogó³em

objêtych
pomiarami

0,1-
5dB

5,1-
10dB

10,1-
15dB

>
15dB

Razem
przekroczenia

[km]

Opatów 2001 36,5 32,3 5,3 2,1 7,3 - 14,7
Busko-Zdrój 2001 57,5 52,6 10,3 8,5 11,9 - 30,7
Starachowice 2002 132,7 77,1 19,3 21,4 10,9 - 51,6
Staszów 2002 40,0 31,1 4,4 14,2 3,6 - 22,2

Zestawienie parametrów akustycznych wybranych miast województwa �wiêtokrzyskiego

2000 2001 2002 2003
Rok badañ

I II I II I II I II

w bezpo�rednim s¹siedztwie drogi

75,1 75,2 75,3 75,2 75,6 76,1 75,0 77,9

na pierwszej linii zabudowy

�redni
równowa¿ny

poziom ha³asu
[dB] 69,8 69,8 70,1 70,1 70,4 71,0 69,9 72,8

Obja�nienia: I � pierwsze pó³rocze; II � drugie pó³rocze

�redni poziom ha³asu w rejonie drogi krajowej Nr 7
(na podstawie  pomiarów WIO� z lat 2000-2003)
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w droga nr 728 od granicy województwa poprzez Koñskie do Jêdrzejowa � 87,9km

w droga nr 756 od Micha³owa do Stopnicy � 73,5km

w droga nr 764 od Kielc do Po³añca � 67,9km.

Wed³ug aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów oceny stanu akustycznego �rodowiska aglomeracji o

liczbie mieszkañców powy¿ej 100 tysiêcy oraz terenów poza aglomeracjami dokonuje odpowiednio

starosta oraz zarz¹dzaj¹cy drog¹.

HA£AS PRZEMYS£OWY

Ha³as przemys³owy obejmuje zarówno

d�wiêki emitowane przez ró¿nego rodzaju ma-

szyny i urz¹dzenia, a tak¿e czê�ci procesów

technologicznych, jak i instalacje i wyposa¿e-

nie ma³ych zak³adów rzemie�lniczych i us³u-

gowych. Do ha³asu przemys³owego zalicza siê

tak¿e d�wiêki emitowane przez urz¹dzenia

obiektów handlowych (wentylatory, urz¹dzenia

klimatyzacyjne itp.), a tak¿e � urz¹dzenia na-

g³a�niaj¹ce w lokalach rozrywkowych i gastro-

nomicznych.

�redni poziom ha³asu w rejonie drogi krajowej
Nr 74 (na podstawie pomiarów WIO�  z lat 2000 - 2003)

�redni poziom ha³asu w rejonie dróg wojewódzkich
Nr 728, 756, 764 (na podstawie pomiarów WIO� w 2004r.)

Rok badañ 2000 2001 2002 2003

w bezpo�rednim s¹siedztwie trasy

73,8 73,6 72,9 73,0

na pierwszej linii zabudowy

�redni
równowa¿ny

poziom
ha³asu [dB] 68,4 68,1 67,6 67,6

Nr drogi 728 756 764

w bezpo�rednim s¹siedztwie drogi�redni
równowa¿ny

poziom ha³asu
[dB]

68,3 65,4 67,6

Ha³as przemys³owy. Procentowy rozk³ad przekroczeñ norm pomiarowych w porze nocnej
(dane WIO�, 2000-2004)

15
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Skala zagro¿eñ ha³asem przemys³owym nie jest zbyt du¿a i nale¿y podkre�liæ, ¿e zasiêg oddzia³y-

wania tego typu ha³asu, w przeciwieñstwie do ha³asu komunikacyjnego na ogó³ ma charakter lokalny.

Jednak w przypadku nawet nieznacznych przekroczeñ mo¿e byæ on szczególnie uci¹¿liwy i szkodliwy

dla zdrowia ludzi zw³aszcza, gdy wystêpuje w porze nocnej.

W�ród podjêtych w 2004 r. inwestycji zwi¹-

zanych z ograniczeniem emisji ha³asu do �rodo-

wiska znalaz³y siê m.in. dzia³ania polegaj¹ce na

naprawie urz¹dzeñ, zmniejszeniu lub ca³kowitym

wyeliminowaniu pracy urz¹dzeñ uci¹¿liwych dla

�rodowiska, usprawniaj¹ce pracê urz¹dzeñ tech-

nologicznych, polegaj¹ce na modernizacji ci¹gów

technologicznych, wyciszeniu ich pracy poprzez

obudowanie �ciankami d�wiêko-ch³onnymi, oraz

dzia³ania organizacyjne polegaj¹ce m.in. na ogra-

niczeniu transportu technologicznego.

W ramach inwestycji zwi¹zanych z ograni-

czeniem emisji ha³asu komunikacyjnego do �ro-

dowiska w 2005 r. wybudowano ekran akustyczny w Kielcach w s¹siedztwie zalewu przy ul. Jesionowej.

Ilo�æ punktów kontrolnych
przekraczaj¹cych normy o (dB)

Liczba badanych
obiektów

z przekroczeniami
norm do 5,0 5,1-10,0 10,1-15,0 15,1-20,0

ogó³em uci¹¿liwych
ogó³em

dzieñ noc dzieñ noc dzieñ noc dzieñ noc dzieñ noc
rok 2000

37 24 171 49 54 29 23 16 13 4 12 - 6
rok 2001

34 19 136 19 37 7 23 9 9 3 2 - 3
rok 2002

39 20 154 31 29 22 9 6 9 3 7 - 4
rok 2003

50 28 209 39 31 26 13 11 16 - 2 2 -
rok 2004

30 15 107 18 30 10 11 7 5 1 11 - 3

Wyniki badañ ha³asu przemys³owego wykonane przez WIO� w Kielcach w latach 2000-2004
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Pobór wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludno�ci w 2004 roku (dane GUS)

POLSKA �WIÊTOKRZYSKIE UDZIA£ [%]
Pobór wody w hm3  ogó³em, w tym: 10 990,0 1 110,5 10,1
wody powierzchniowe 8180,6 961,2 11,7

produkcyjne z ujêæ w³asnych 7 484,9 951,5 12,7w tym na cele:
eksploatacji sieci wodoci¹gowej 695,7 9,7 1,4

do nawodnieñ: w rolnictwie, le�nictwie oraz
uzupe³niania stawów rybnych

1071,5 81,1 7,6

wody podziemne 1630,5 64,5 3,9
produkcyjne z ujêæ w³asnych 224,7 8,7 3,9w tym na cele:
eksploatacji sieci wodoci¹gowej 1 405,8 55,8 4,0

17

WODYWODY

WODY POWIERZCHNIOWE

Zasoby wód powierzchniowych wojewódz-

twa wyra¿one odp³ywem rocznym wynosz¹ ca

1890 mln m3. Ogólna szacunkowa ilo�æ zreten-

cjonowanych wód na obszarze województwa

wynosi oko³o 67 mln m3. S¹ to wody groma-

dzone zarówno w zbiornikach wodnych jak rów-

nie¿ w stawach rybnych. Uwzglêdniaj¹c nie-

wielki stopieñ retencjonowania wód na terenie

województwa, priorytetowym zadaniem jest bu-

dowa nowych zbiorników wodnych.

W roku 2003 zosta³ przekazany do eksploatacji zbiornik �Szymanowice� na rzece Koprzywiance.

Dobiega koñca budowa zbiornika �Wióry� na rzece �wi�li-

nie, która jest jedn¹ z wiêkszych inwestycji z zakresu bu-

downictwa wodnego w województwie.

Na obszarze województwa znajduje siê 16 znacz¹cych ujêæ

wód powierzchniowych, s³u¿¹cych g³ównie celom przemys³o-

wym. Najwa¿niejsze ujêcia komunalne to Nowy Korczyn na

rzece Nidzie oraz ostatnio oddane do eksploatacji nowe ujêcie

w Starym Korczynie, równie¿ na rzece Nidzie.

Z danych GUS wynika, ¿e w stosunku do roku 2003 na-

st¹pi³ spadek poboru wód powierzchniowych na cele pro-

dukcyjne województwa z 1 022 119 dam3 
do 951 528 dam3,

natomiast wzrós³ pobór wód na zaopatrzenie sieci wodoci¹-

gowej z 9432 dam3 do 9744 dam3. Wzros³a równie¿ ilo�æ

poboru wody do nawodnieñ oraz uzupe³nienia stawów ryb-

nych.

raport 2005.p65 05-10-26, 13:0817



 18

�ród³em zanieczyszczenia wód powierzchnio-

wych s¹ w g³ównej mierze �cieki komunalne i sp³y-

wy powierzchniowe, a w dalszej kolejno�ci � �cie-

ki pochodz¹ce z zak³adów przemys³owych.

Wed³ug danych GUS w roku 2004 z terenu

województwa �wiêtokrzyskiego odprowadzono do

wód powierzchniowych lub do ziemi 1005,3 hm3

�cieków komunalnych i przemys³owych w tym

968,0 hm3 bezpo�rednio z zak³adów (z tego

947,4 hm3 stanowi³y wody poch³odnicze, nie-

wymagaj¹ce oczyszczania).

�cieki komunalne i przemys³owe wymagaj¹ce

oczyszczania, odprowadzane do wód powierzch-

niowych lub do ziemi województwa,

w ³¹cznej ilo�ci 57,9 hm3 stanowi³y 2,7% ilo�ci

�cieków w Polsce. Na przestrzeni ostatnich 5 lat

obserwuje siê systematyczny spadek ilo�ci �cie-

ków w kraju, natomiast w województwie �wiêto-

krzyskim wystêpuj¹ zmienne trendy z tendencj¹

wzrostu ilo�ci �cieków wymagaj¹cych oczyszcza-

nia pocz¹wszy od roku 2003.

Pomimo realizacji szeregu zamierzeñ inwestycyjnych w województwie dla poprawy stanu czysto-

�ci wód powierzchniowych, takich jak budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni �cieków oraz

budowa kanalizacji sanitarnej w miastach i gminach, stopieñ oczyszczania �cieków jest nadal niewy-

starczaj¹cy, a �cieki nieoczyszczone stanowi¹ prawie 15% ogólnej ilo�ci �cieków wymagaj¹cych oczysz-

czania odprowadzanych do wód powierzchniowych lub do ziemi.

Ilo�æ �cieków komunalnych i przemys³owych wymagaj¹cych oczyszczania odprowadzanych do wód po-
wierzchniowych lub do ziemi w dam3 (dane GUS)

Lata
2000 2001 2002 2003 2004

POLSKA 2 501 500 2 402 408 2 278 530 2 175 834 2 134 876
�WIÊTOKRZYSKIE 60 466 61 160 53 533 55 620 57 893
udzia³ w % 2,4 2,5 2,3 2,6 2,7

Oczyszczalnie stan na 31.12.2004 r. (dane GUS)

POLSKA �WIÊTOKRZYSKIE
Rodzaj oczyszczalni �cieków

przemys³owe komunalne przemys³owe komunalne
Ogó³em 1339 2875 43 91

mechaniczne 465 106 19 2
chemiczne 131 - 1 -
biologiczne 690 2080 22 59

w
tym:

z podwy¿szonym usuwaniem biogenów 53 689 1 30

 fot. Wodoci¹gi Kieleckie Sp. z o.o.
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Struktura oczyszczania �cieków wymagaj¹cych  oczyszczania w województwie w roku 2004:

w �cieki komunalne i przemys³owe

czyszczane ogó³em: 85,1%

w tym:

� mechanicznie 25,8%

� biologicznie 37,1%

� chemicznie 0,4%

� z podwy¿szonym

   usuwaniem biogenów 21,8%

w �cieki nieoczyszczone 14,9%

Na podstawie ocen wód powierzchniowych

z lat 1999-2003 wykonywanych dla najwiêkszych rzek województwa, badanych na ca³ej d³ugo�ci,

zaobserwowano wyra�n¹ tendencjê poprawy stanu bakteriologicznego wód oraz niewielk¹ pod wzglê-

dem fizyko-chemicznym. Jednak w wynikowej klasyfikacji ogólnej oko³o 60% odcinków rzek nie

odpowiada³o wymaganym normom okre�lonym dla trzech klas czysto�ci wód.

Rok 2004 by³ prze³omowym odno�nie sposobu

i zakresu prowadzonych badañ monitoringowych wód

powierzchniowych. Zapocz¹tkowa³ realizowanie tych

zadañ wed³ug nowych przepisów transponuj¹cych wy-

magania dyrektyw unijnych do prawa polskiego.

Ramy wspólnotowego dzia³ania w dziedzinie poli-

tyki wodnej ustanawia Dyrektywa Parlamentu Europej-

skiego i Rady Europy tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna

(RDW).

19
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G³ównym celem RDW jest osi¹gniêcie dobrego stanu ekologicznego i potencja³u ekologicznego

wód powierzchniowych do roku 2015.

Monitoring stanu wód odgrywa szczególn¹ rolê we wdra¿aniu RDW jako narzêdzie w okre�laniu

kierunków dzia³añ na obszarze dorzecza i gospodarowania zasobami wodnymi. Badania wód powierzch-

niowych s¹ podstaw¹ dokonywanej corocznie oceny stanu jako�ci wód. Wed³ug nowych przepisów

monitoring stanu wód powierzchniowych prowadzi siê w trzech zakresach: diagnostycznym, opera-

cyjnym i badawczym.

Stan czysto�ci wód powierzchniowych woje-

wództwa �wiêtokrzyskiego oceniany jest corocz-

nie w oparciu o analityczne pomiary kontrolne

realizowane w ramach monitoringu �rodowiska.

W roku 2004 badania wód powierzchniowych

realizowane by³y w zakresie monitoringu diagno-

stycznego poszerzonego o wska�niki s³u¿¹ce do

oceny wód przeznaczonych do bytowania ryb

oraz wra¿liwych na zanieczyszczenie azotanami

pochodzenia rolniczego i zagro¿onych eutrofi-

zacj¹.

Program badañ monitoringowych wód po-

wierzchniowych obejmowa³ kontrolê jako�ci wód prowadzon¹ w 80 punktach zlokalizowanych na 27

rzekach i 4 zbiornikach zaporowych województwa.

Wyniki prowadzonych badañ pos³u¿y³y do okre�lenia jako�ci wód powierzchniowych, któr¹ wy-

konano zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w ka¿dym przekroju pomiarowym.

Dla ka¿dego wska�nika jako�ci wody zmierzonego z czêstotliwo�ci¹ jeden raz na miesi¹c wyzna-

czono warto�æ stê¿enia odpowiadaj¹c¹ percentylowi 90, a w przypadku mniejszej czêstotliwo�ci ba-

dañ przyjêto najmniej korzystn¹ warto�æ stê¿e-

nia. Klasyfikacji ogólnej w punkcie pomiaro-

wym dokonano równie¿ z zastosowaniem per-

centyla 90% z wszystkich sklasyfikowanych

 w punkcie wska�ników.

Klasyfikacja dla prezentowania stanu wód

powierzchniowych obejmuje 5 klas jako�ci tych

wód z uwzglêdnieniem kategorii jako�ci wody

A1, A2 i A3, okre�lonych w odrêbnych przepi-

sach dla wód powierzchniowych przeznaczo-

nych do spo¿ycia:

raport 2005.p65 05-10-26, 13:0820



klasa I - wody bardzo dobrej jako�ci

� spe³niaj¹ce wymagania wód do spo¿ycia

po prostym uzdatnianiu fizycznym,

� nie wykazuj¹ce ¿adnego oddzia³ywania

antropogenicznego;

klasa II - wody dobrej jako�ci

� spe³niaj¹ce wymagania wód do spo¿ycia

po typowym uzdatnianiu fizycznym i che-

micznym,

� wykazuj¹ce niewielki wp³yw oddzia³ywañ

antropogenicznych;

klasa III - wody zadowalaj¹cej jako�ci

� spe³niaj¹ce wymagania wód do spo¿ycia po typowym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym,

� wykazuj¹ce umiarkowany wp³yw oddzia³ywañ antropogenicznych;

klasa IV - wody niezadowalaj¹cej jako�ci

� spe³niaj¹ce wymagania wód do spo¿ycia po wysokosprawnym uzdatnianiu fizycznym i chemicznym,

� wykazuj¹ce zmiany w populacjach biologicznych na skutek oddzia³ywañ antropogenicznych;

klasa V - wody z³ej jako�ci

� nie spe³niaj¹ce wymagañ wód do spo¿ycia,

� wykazuj¹ce zanik wystêpowania znacznej czê�ci populacji biologicznych na skutek oddzia³ywañ

antropogenicznych.

W roku 2004 w wiêkszo�ci badanych przekrojów

pomiarowych (60%) stwierdzono zadawalaj¹c¹ ja-

ko�æ wód (klasa III) spe³niaj¹cych wymagania okre-

�lone dla wód powierzchniowych wykorzystywanych

do zaopatrzenia ludno�ci w wodê przeznaczon¹ do spo-

¿ycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem w³a�ci-

wym dla kategorii A2 (typowe uzdatnianie fizyczne

i chemiczne). Warto�ci biologicznych wska�ników ja-

ko�ci wody w tych punktach wykazuj¹ umiarkowany

wp³yw oddzia³ywañ antropogenicznych. Wody odpo-

wiadaj¹ce III klasie czysto�ci prowadzi³y rzeki: Czar-

na Maleniecka, Zwlecza, Lubrzanka, £ososina, Bia³a

Nida, Mierzawa, Kamionka, Lubianka, ¯arnówka,

Szewnianka, Koprzywianka, £agowica, Wschodnia

i Czarna Staszowska.
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Wody o niezadowalaj¹cej jako�ci zakwalifikowane do IV klasy czysto�ci stwierdzono w 31,25%

punktów rozmieszczonych na Nidzie, Czarnej W³oszczowskiej, Pokrzywiance i Kanale Strumieniu oraz

w niektórych przekrojach Kamiennej, �wi�liny, Opatówki, Wis³y, Nidzicy, Pilicy, Bobrzy i Czarnej Nidy.

Wody z³ej jako�ci zaliczone do V klasy czysto�ci wyst¹pi³y tylko w 7 przekrojach pomiarowych

(8,75%) zlokalizowanych na Maskalisie i Silnicy oraz w niektórych punktach pomiarowych na Wi�le,

Opatówce, Bobrzy i Czarnej Nidzie.

W�ród wska�ników decyduj¹cych o klasie czysto�ci rzek dominowa³y: zawiesina, barwa, ChZT-

Mn, ChZT-Cr, ogólna liczba bakterii coli, liczba bakterii coli typu ka³owego, fosforany, azotyny, azot

Kjeldahla.

Ocena wyników badañ monitoringowych wód powierzchniowych odniesiona do znowelizowa-

nych, bardziej restrykcyjnych ni¿ dotychczasowe, norm ustalonych dla 5 klas czysto�ci wykaza³a

zadawalaj¹c¹ jako�æ wód w wiêkszo�ci badanych przekrojów (60%). Jest ona bardziej korzystna ni¿

oceny dotychczasowe, wed³ug których oko³o 60% badanych odcinków rzek nie odpowiada³o norma-

tywom ¿adnej z wcze�niej obowi¹zuj¹cych klas.

Stan czysto�ci wód powierzchniowych województwa �wiêtokrzyskiego w 2004 r.
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Wprowadzone w roku 2004 zmiany dotycz¹ce ilo�ci klas, zakresu badanych wska�ników oraz

warto�ci stê¿eñ granicznych uniemo¿liwiaj¹ dokonanie bardziej szczegó³owej analizy porównawczej

do lat ubieg³ych.

Oprócz oceny ogólnej wód powierzchniowych, odniesionej do 5 klas czysto�ci monitoringu dia-

gnostycznego, w roku 2004 we wszystkich 80 punktach pomiarowych oceniono wody ze wzglêdu na

zanieczyszczenia azotanami ze �róde³ rolniczych i zagro¿enia eutrofizacj¹ oraz przydatno�ci do byto-

wania w nich ryb. Na podstawie przeprowadzonych badañ nie stwierdzono wód zanieczyszczonych

azotanami pochodzenia rolniczego. W niektórych rzekach, g³ównie po³udniowej czê�ci wojewódz-

twa, odnotowano przekroczenia warto�ci granicznych �rednich rocznych stê¿eñ podstawowych wska�-

ników eutrofizacji wód. Przekroczenia dotyczy³y najczê�ciej azotanów i fosforu ogólnego, a spora-

dycznie azotu ogólnego i chlorofilu �a�.

Wed³ug wykazów wód, opracowanych przez RZGW w Krakowie i Warszawie, wszystkie badane

rzeki województwa zosta³y wyznaczone do bytowania w nich ryb, g³ównie z rodziny karpiowatych.

Wody w badanych punktach przekraczaj¹ jednak warto�ci graniczne wska�ników (g³ównie azotynów

i fosforu ogólnego) wymaganych rozporz¹dzeniem w tym zakresie. Na podstawie wyników badañ,

realizowanych przez WSSE w Kielcach i PSSE w Busku Zdroju, w miejscu ujmowania wody z rzeki

Nidy dla potrzeb wodoci¹gu publicznego w Nowym Korczynie wody te zakwalifikowano do kategorii

A2. Woda z ujêcia jest poddawana procesowi uzdatniania polegaj¹cego na filtracji i chlorowaniu.

WODY PODZIEMNE

Zasoby wód podziemnych na terenie województwa �wiêto-

krzyskiego s¹ do�æ du¿e, a wody cechuj¹ siê wysok¹ jako�ci¹.

Wiêkszo�æ wód podziemnych nadaje siê bezpo�rednio lub po

prostym uzdatnieniu do wykorzystania dla potrzeb zaopatrzenia

ludno�ci w wodê pitn¹ i na potrzeby gospodarcze. St¹d te¿ wody

podziemne na terenie województwa �wiêtokrzyskiego s¹ pod-

stawowym �ród³em zaopatrzenia w wodê ludno�ci i przemys³u.

23

Klasyfikacja punktowa rzek w 2004 roku
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Szacunkowe zasoby wód podziemnych województwa �wiêtokrzyskiego wynosz¹ oko³o 79,6 tys.

m
3
/h. Stan udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych na dzieñ 31 grudnia

2004 r. wynosi 60 361,59 m
3
/h. Spadek zasobów eksploatacyjnych w 2004 r. wynosi 540,65 m3/h.

Uwzglêdniaj¹c zarówno zasiêg wystê-

powania, zasobno�æ utworów wodono-

�nych i jako�æ wód podziemnych, jak te¿

istniej¹ce zagro¿enia i podatno�æ wód na

zanieczyszczenia wyznaczono na terenie

Polski G³ówne Zbiorniki Wód Podziem-

nych (GZWP). W granicach wojewódz-

twa �wiêtokrzyskiego znajduje siê w ca-

³o�ci lub w czê�ci 16 g³ównych zbiorników wód podziemnych (GZWP). Zbiorniki te maj¹ bardzo

du¿e znaczenie w zaopatrzeniu w wodê zw³aszcza aglomeracji miejskich, st¹d te¿ wymagaj¹ szcze-

gólnej ochrony. £¹czna ich powierzchnia wynosi 4510 km2, a zasoby dyspozycyjne szacuje siê na

29,8 tys. m3/h (A. Kleczkowski 1990 r.). Pozosta³e poziomy u¿ytkowe na terenie województwa

zajmuj¹ powierzchniê 5 222 km2, a obszary bezwodne - powierzchniê 3 940 km2.

Z danych GUS wynika minimalny spadek poboru wody podziemnej dla zaopatrzenia ludno�ci

z 56 400 tys. m3 (2003 r.) do 55 794 tys m3 w roku 2004.

Pobór wód podziemnych w województwie �wiêto-

krzyskim w 2004 r. stanowi³ 3,96% poboru krajowego.

Najwiêkszy udzia³ w zu¿yciu wody podziemnej w wo-

jewództwie ma miasto Kielce oraz powiaty: kielecki,

starachowicki, ostrowiecki i skar¿yski.

W 2004 roku badaniami monitoringowymi jako�ci

zwyk³ych wód podziemnych w województwie �wiêto-

krzyskim objêto 86 sprawnych punktów sieci regional-

nej i 21 punktów sieci krajowej � ³¹cznie 107 punktów.

Wykonawc¹ analiz chemicznych pobranych próbek wody by³o Centralne Laboratorium Chemicz-

ne Pañstwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie.

W�ród 98 punktów ujmuj¹cych wodê z u¿ytko-

wych poziomów wodono�nych (bez studni kopanych

i ujêcia infiltracyjnego) w 60 (61% badanych studni

wierconych i �róde³) stwierdzono dobr¹ jako�æ wody,

spe³niaj¹c¹ wymogi dla wody przeznaczonej do spo-

¿ycia przez ludzi. W pozosta³ych 38 punktach (39%)

przynajmniej jedna w³asno�æ lub sk³adnik wody prze-

kracza³ warto�æ (zawarto�æ) dopuszczaln¹.

Zestawienie udokumentowanych zasobów wód podziemnych

Stan na dzieñ
Zasoby wód
podziemnych

[m3/h]

Przyrost/spadek
zasobów w stosunku

do roku poprzedniego

31.12.2000 60 486,00 + 240,00

31.12.2001 60 732,45 + 246,45

31.12.2002 60 889,91 + 157,46

31.12.2003 60 902,24 + 12,33

31.12.2004 60 361,59 - 540,65

Pobór wód podziemnych na potrzeby
gospodarki narodowej i ludno�ci w 2004 r.

Klasyfikacja jako�ci wód podziemnych
w latach 1999-2003
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W 31 punktach (30% badanych studni i �róde³)

stwierdzono typowo geogeniczne zanieczyszczenie

¿elazem i manganem; w 6 punktach (6% badanych stud-

ni i �róde³) - zanieczyszczenia antropogeniczne: zwi¹zki

azotu (amoniak, azotyny i azotany); w 2 studniach wier-

conych (2% badanych studni i �róde³) � metale ciê¿kie

(arsen i kadm); zbyt niski odczyn wody (pH) stwier-

dzono w 2 studniach wierconych (2% badanych studni

i �róde³), nale¿y przy tym podkre�liæ, ¿e ich ilo�æ jest

mniejsza ni¿ w latach ubieg³ych oraz w 6 studniach wierconych (7% badanych studni i �róde³) stwierdzono

inne zanieczyszczenia: w 2 punktach wystêpowa³o zanieczyszczenie WWA (wielopier�cieniowe wêglo-

wodory aromatyczne), a w 4 punktach stwierdzono podwy¿szon¹ twardo�æ ogóln¹ wody.

Jako�æ wody w punktach sieci krajowej i regionalnej monitoringu jako�ci zwyk³ych wód podziemnych
w województwie �wiêtokrzyskim - 2004 r.

25

Klasyfikacja jako�ci wód podziemnych w 2004 r.
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Gospodarka odpadami przemys³owymi i niebezpiecznymi w 2004 roku

ODPADYODPADY
Na podstawie zgromadzonych w wojewódz-

kiej bazie danych SIGOP informacji wynika, ¿e

w 2004 roku w województwie �wiêtokrzyskim

wytworzonych zosta³o 1769,2 tys. Mg odpadów,

w tym w sektorze przemys³owym 1578,8 tys. Mg,

natomiast w sektorze komunalnym 190,4 tys. Mg.

Z odpadów innych ni¿ komunalne procesom

odzysku poddawane by³o 77,7% odpadów,

unieszkodliwianiu � 7,2% (w tym sk³adowaniu

5,9%), natomiast magazynowaniu 15,1%.

Odpady niebezpieczne stanowi¹ 0,2%. Odzyskowi poddano 27,6% wytworzonych odpadów nie-

bezpiecznych, unieszkodliwieniu 68,7%, magazynowano 3,7%. Odpady te nie by³y przekazywane na

sk³adowiska.

Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego gospodarowanie odpadami w ostatnich latach

utrzymuje siê na porównywalnym poziomie, zarówno w województwie, jak i w ca³ej Polsce. Dane

w powy¿szym zakresie zestawiono w tabeli.

W roku 2004 na terenie województwa �wiêtokrzyskiego funkcjonowa³o:

w 8 spalarni,

w 9 sk³adowisk odpadów przemys³owych,

w 1 sk³adowisko odpadów niebezpiecznych zawieraj¹cych azbest,

w 34 sk³adowiska odpadów komunalnych.
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Gospodarka odpadami w województwie �wiêtokrzyskim na tle Polski w latach 2000-2004

Unieszkodliwione
w tymWytworzone

ogó³em
Poddane

odzyskowi Razem poprzez
sk³adowanie

termicznie,
kompost. i in.

Magazynowa
-ne

czasowo
Rok

tys. Mg tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg % tys. Mg %
Polska

2000 125484 96468 77 25118 20 22347 18 2771 2 3898 3
2001 123810 96771 78 23857 19 20507 17 3350 3 3182 3
2002 117894 93176 79 20768 18 17052 14 3716 3 3951 3
2003 120551 95415 79 21658 18 16065 13 5593 5 3478 3
2004 124030 97415 78 22578 18 17133 14 5445 4 4036 3

Województwo �wiêtokrzyskie
2000 1913,9 1255,1 65,6 480,3 25,1 404,5 21,1 75,8 4,0 178,5 9,3
2001 1710,6 1008,9 59,0 645,7 37,7 616,7 36,0 29,0 1,7 56,0 3,3
2002 1386,0 813,2 58,7 510,0 36,8 322,3 23,3 187,7 13,5 62,8 4,5
2003 1403,8 777,5 55,3 586,1 41,8 368,8 26,3 217,3 15,5 40,2 2,9
2004 1761,0 1234,5 70,1 454,4 25,8 278,7 15,8 175,7 10,0 72,1 4,1

27

Instalacje do unieszkodliwiania odpadów w województwie �wiêtokrzyskim w 2004 roku
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Odpady komunalne s¹ to odpady powstaj¹ce w gospodarstwach domowych, a tak¿e odpady nieza-

wieraj¹ce odpadów niebezpiecznych pochodz¹ce od innych wytwórców odpadów, które ze wzglêdu

na swój charakter lub sk³ad s¹ podobne do odpadów powstaj¹cych w gospodarstwach domowych.

Na terenie województwa �wiêtokrzyskiego w 2004 roku eksploatowano 34 sk³adowiska odpadów

komunalnych, zajmuj¹cych ³¹cznie powierzchniê 91,9 ha, na które przyjêto oko³o 179,4 tys. Mg nie-

segregowanych odpadów komunalnych, co da³o na koniec roku ³¹czne nagromadzenie 5567,3 tys. Mg

odpadów.

W województwie �wiêtokrzyskim w ci¹gu ostatnich

5 lat liczba eksploatowanych sk³adowisk zmniejszy³a

siê o 12, a ilo�ci deponowanych odpadów na sk³ado-

wiskach w latach 2000-2003 corocznie mala³y, jedy-

nie w roku 2004 zaobserwowano niewielki wzrost ilo�ci

odpadów. Zmniejszenie ilo�ci odpadów kierowanych

na sk³adowiska by³o wynikiem coraz szerzej stoso-

wanej selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin,

segregacji odpadów na sk³adowiskach oraz wdra¿a-

nego recyklingu tych odpadów.

Na rysunkach i w tabeli zestawiono ilo�ci odpa-

dów z³o¿onych w latach 2000�2004 na funkcjonuj¹-

cych sk³adowiskach komunalnych, jak równie¿ odpady zagospodarowane ze sk³adowiska oraz ³¹czne

ich nagromadzenie na sk³adowiskach.

Odpady przyjête i nagromadzone na eksploatowanych  sk³adowiskach komunalnych w latach 2000-2004

Odpady (tys. Mg)
Rok

Ilo�æ
sk³adowisk przyjête zagospodarowane nagromadzone

2000 46 344,0 0,5 7925,0
2001 42 233,7 0,7 5281,5
2002 38 204,8 0,7 5276,1
2003 36 176,7 6,6 5411,3
2004 34 179,4 12,4 5567,3

Zestawienie ilo�ci sk³adowisk
w latach 2000-2004

Ilo�æ przyjêtych odpadów na sk³adowiska
w poszczególnych latach
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 fot. P. Pier�ciñski

 fot. P. Pier�ciñski
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GLEBYGLEBY
Gleby s¹ wytworem z³o¿onego procesu gle-

botwórczego, na który sk³adaj¹ siê oddzia³ywa-

nia na ska³ê macierzyst¹ klimatu, po³o¿enia

w rze�bie terenu i przede wszystkim organi-

zmów ro�linnych i zwierzêcych. Proces tworze-

nia gleb jest bardzo powolny i wieloletni.

Monitoring gleb realizowany jest w celu ob-

serwowania zmian jako�ci gleb pod wp³ywem

czynników antropopresji, oceny dokonuje siê

w ramach pañstwowego monitoringu �rodowi-

ska. Badania z sieci krajowej wykonywane s¹

przez Instytut Uprawy, Nawo¿enia i Gleboznaw-

stwa w Pu³awach w cyklach 5-letnich, a nowy cykl badawczy rozpocznie siê poborem próbek w 2005

roku. W�ród 216 punktów pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na glebach u¿ytkowanych rolni-

czo na terenie ca³ego kraju, 9 punktów zlokalizowano na obszarze województwa �wiêtokrzyskiego,

w nastêpuj¹cych powiatach: buskim, jêdrzejowskim, kieleckim, ostrowieckim, sandomierskim, stara-

chowickim, staszowskim. W powy¿szych punktach objêtych sieci¹ krajow¹, analogicznie jak w latach

ubieg³ych, pobrane zostan¹ próby profili glebowych, a nastêpnie oznaczeniu podlegaæ bêd¹ nastêpuj¹ce

wska�niki: sk³ad granulometryczny, %próchnicy, %CaCO
3
, pH, kwasowo�æ hydrolityczna, kwasowo�æ

wymienna, zawarto�æ przyswajalnych dla ro�lin

form fosforu, potasu, magnezu i siarki, zawarto�æ

azotu ogólnego, wêgla organicznego, wielopier-

�cieniowe wêglowodory aromatyczne, wymien-

ny wapñ, potas, magnez i sód, przewodnictwo

elektryczne i radioaktywno�æ. Pe³ny pomiar che-

mizmu gleb zgodnie z za³o¿eniami programu

ogólnokrajowego wykonany zosta³ w 1995

i 2000 r. Wyniki dwóch zrealizowanych przez

Instytut Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa

w Pu³awach cykli badañ wskazuj¹, ¿e grunty

u¿ytkowane rolniczo na terenie woj. �wiêtokrzy-

skiego nie zawieraj¹ nadmiernych ilo�ci metali

ciê¿kich. Nisk¹ zawarto�æ wykazuje równie¿ siarka siarczanowa.

Wojewódzki Inspektorat �rodowiska w Kielcach wykonuje, w ramach monitoringu regionalnego,

w³asne badania gleb po³o¿onych na wybranych obszarach o potencjalnym zagro¿eniu zanieczyszcze-

niem. Maj¹ one na celu dokumentowanie zmian zachodz¹cych w glebach, sygnalizowanie zagro¿eñ
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i umo¿liwienie wczesnego podejmowania dzia-

³añ ochronnych. Wyniki tego rodzaju badañ, wy-

konywanych cyklicznie, najczê�ciej co 4-5 lat,

w rejonach wp³ywu ró¿norodnych �róde³ zanie-

czyszczeñ zwi¹zanych z koncentracj¹ na danym

obszarze przemys³u, przebiegiem ci¹gów komu-

nikacyjnych o du¿ym natê¿eniu ruchu oraz lo-

kalizacj¹ sk³adowisk odpadów.

W 2003 roku badaniami gleb zosta³y objête

nastêpuj¹ce sk³adowiska: �Borszowice� gm. Sê-

dziszów, �Dobrowoda� Busko Zdrój, �£y¿wy�

Skar¿ysko-Kamienna, �Potok Ma³y� gm. Jêdrzejów, �Sielec Biskupi� gm. Skalbmierz, �Promnik�

gm. Strawczyn, �Koñskie� dla miasta Koñskie. Próby gleb do analiz laboratoryjnych pobierane by³y

z terenów u¿ytkowanych rolniczo, z miejsc znajduj¹cych siê w ró¿nych kierunkach wzglêdem sk³ado-

wiska w odleg³o�ci 50 i 200 m od ogrodzenia obiektu. Analizy wykonywano w powierzchniowej

warstwie gleby, gdzie oznaczano pH w KCl oraz stê¿enia nastêpuj¹cych metali: miedzi, niklu, cynku,

chromu, o³owiu oraz kadmu. Otrzymane wyniki wykaza³y, ¿e zawarto�æ oznaczanych metali ciê¿kich

znajduje siê w normie, co oznacza ich naturaln¹ zawarto�æ w glebie. Mo¿na zatem stwierdziæ, ¿e do

chwili obecnej gleby wokó³ badanych sk³ado-

wisk, u¿ytkowane rolniczo, nie s¹ zanieczysz-

czone metalami ciê¿kimi.

Natomiast w 2004 roku by³y przeprowadzo-

ne kontrolne badania gleb wokó³ Kopalni Siar-

ki Osiek KiZChS �Siarkopol� w Grzybowie

(7 punktów) oraz w Rejonie Cementowni �Ma-

³ogoszcz� Lafarge Cement Polska S.A. (8 punk-

tów). Uzyskane wyniki z badañ gleb wokó³ ww.

obiektów nie wykaza³y stê¿eñ metali na pozio-

mie przekraczaj¹cym warto�ci dopuszczalne.

 fot. P. Pier�ciñski

 fot. P. Pier�ciñski
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PRZYRODAPRZYRODA

PROGRAM NATURA 2000

Wraz z postêpuj¹cym rozwojem cywilizacji naturalne �rodowisko cz³owieka sta³o siê coraz bar-

dziej zagro¿one. Kilkadziesi¹t lat temu, po u�wiadomieniu sobie zagro¿enia dla przyrody podjêto

pierwsze wysi³ki maj¹ce chroniæ przyrodê przed ekspansj¹ cz³owieka.

W 1992 r. podpisano w Rio Konwencjê o ró¿norodno�ci biologicznej, odnosz¹c¹ siê do ca³ego bo-

gactwa przyrodniczego ziemi. Program Natura 2000 to sposób wype³nienia zobowi¹zañ Konwencji

z Rio przez Uniê Europejsk¹.

Dyrektywy Uni Europejskiej przewiduj¹ stworzenie systemu obszarów po³¹czonych korytarzami

ekologicznymi, tworz¹cymi razem spójn¹ funkcjonaln¹ sieæ ekologiczn¹. Jej zadaniem bêdzie utrzyma-

nie ró¿norodno�ci biologicznej przez ochronê najcenniejszych, najrzadszych elementów przyrody, ale

te¿ najbardziej typowych, wci¹¿ jeszcze powszechnych uk³adów przyrodniczych, charakterystycznych

dla regionów biogeograficznych. Sieæ sk³ada siê z obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjal-

nych obszarów ochrony siedlisk (SOO).

Dyrektywa Ptasia ma na celu ochronê gatun-

ków ptaków, gospodarowanie nimi i regulowanie

ich liczebno�ci, zawiera te¿ zasady dopuszczalne-

go wykorzystania tych gatunków.

Dyrektywa wyszczególnia 267 gatunków pta-

ków, dla których powinny powstaæ obszary spe-

cjalnej ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk,

przy czym siedliskiem mog¹ byæ zarówno obszary

l¹dowe jak i morskie. Ochronie powinny podle-

gaæ tak¿e gatunki wêdrowne - zw³aszcza ich tere-

ny lêgowe, zimowiska lub miejsca wypoczynku na trasach wêdrówek.

Dyrektywa Siedliskowa ma na celu zapewnienie ró¿norodno�ci biologicznej przez:

� ochronê siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory na europejskim terytorium pañstw

cz³onkowskich oraz

� ochronê typów siedlisk gatunków ro�lin i zwierz¹t (z wyj¹tkiem ptaków) i ich siedlisk.

Dyrektywa Siedliskowa nie okre�la sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków, wy-

znacza jedynie cele i warunki ich zachowania, co oznacza, ¿e:

� naturalny zasiêg siedliska nie zmniejsza siê,

� zachowuje sw¹ specyficzna strukturê i swoje funkcje,

� zachowana zosta³a liczebno�æ populacji, gwarantuj¹ca jej utrzymania siê w biocenozie przez

d³u¿szy czas,

� naturalny zasiêg gatunku nie zmniejsza siê,

� pozostaje zachowana wystarczaj¹co du¿o powierzchnia siedliska gatunku.
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Siedlisko przyrodnicze to nowe pojêcie w

ochronie przyrody. Rozumie siê przez nie obszar

l¹dowy lub wodny, naturalny lub pó³naturalny, wy-

odrêbniony na podstawie cech geograficznych,

abiotycznych (nieo¿ywionych) i biotycznych (o¿y-

wionych) �rodowiska.

W Polsce wystêpuje 76 siedlisk przyrodniczych,

w�ród nich jest 13 siedlisk priorytetowych, tj. sie-

dlisk przyrodniczych zagro¿onych zanikiem, wy-

stêpuj¹cych na terenie UE i za których ochronê

Wspólnota Europejska ponosi szczególn¹ odpowiedzialno�æ, gdy¿ wiêkszo�æ ich naturalnego zasiêgu

obejmuje teren UE.

Siedlisko gatunku to obszar wyznaczony przez charakterystyczne cechy biotyczne i abiotyczne, na

którym gatunek wystêpuje w którymkolwiek stadium swojego cyklu biologicznego.

W Polsce wystêpuj¹ 44 gatunki ro�lin (w tym 11 priorytetowych) i 88 gatunków zwierz¹t (w tym

13 priorytetowych):

� 24 gatunki ssaków (w tym 7 priorytetowych),

� 1 gatunek gada,

� 4 gatunki p³azów,

� 19 gatunków ryb i kr¹g³oustych,

� 40 gatunków bezkrêgowców (w tym 6 priorytetowych).

W przypadku siedlisk ochronie powinny podlegaæ wybrane, typowo wykszta³cone obszary, np.

p³aty gr¹du, torfowiska wysokie, jeziora lobeliowe itp. Ochrona typu siedliska lub siedliska gatunku

oznacza jedynie ochronê jego reprezentacji, a nie wszystkich miejsc wystêpowania w kraju.

W ramach integracji z Uni¹ Europejsk¹ Polska

zosta³a zobowi¹zana do wyznaczenia obszarów

NATURA 2000 na swoim terytorium do dnia wst¹-

pienia do UE. Projekt takiej sieci, zawieraj¹cy wy-

kaz obszarów dla ochrony ptaków i obszarów dla

ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków

ro�lin i zwierz¹t, zosta³ wys³any do Komisji Euro-

pejskiej przed 1 maja 2004 r. W tym samym roku

ukaza³o siê rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska

wyznaczaj¹ce 72 obszary specjalnej ochrony pta-

 fot. P. Pier�ciñski

 fot. P. Pier�ciñski
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ków (OSO) w Polsce, stanowi¹ce 7,8% powierzchni kraju, z tego 2 znajduj¹ siê na terenie województwa

�wiêtokrzyskiego:

� Dolina Nidy o obszarze 15 177,4 ha, po³o¿ony w ca³o�ci na terenie woj. �wiêtokrzyskiego, obejmu-

j¹cy tereny: gm. Busko-Zdrój - 83,0 ha; gm. Nowy Korczyn - 1358,8 ha; gm. Wi�lica - 5055,8 ha;

gm. Imielno - 1197,1 ha; gm. Opatowiec - 16,9 ha; gm. Kije - 448,3 ha; gm. Micha³ów - 528,4 ha;

gm. Piñczów - 4544,8 ha, gm. Z³ota - 1944,3 ha,

� Ma³opolski Prze³om Wis³y o obszarze ca³kowitym 6418,9 ha, z czego na terenie woj. �wiêtokrzy-

skiego znajduj¹ siê tereny: w gm. O¿arów - 330,9 ha; w gm. Tar³ów - 1514,2 ha.

Na obszarze Polski zaprojektowano 184 specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), które zostan¹

wyznaczone po uzgodnieniu z Komisj¹ Europejsk¹.

Obszary specjalnej ochrony ptaków na terenie woj. �wiêtokrzyskiego
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Wymierzone kary w rozbiciu na poszczególne komponenty w latach 2000 - 2004

Za zanieczyszczanie
powietrza

Za odprowadzanie
�cieków

Za emisjê
ha³asuRok

Ilo�æ decyzji Kwota (z³) Ilo�æ decyzji Kwota (z³) Ilo�æ decyzji Kwota (z³)
2000 39 240 563,40 41 151 159,00 17 230 451,80
2001 49 717 248,10 20 186 617,90 15 285 591,60
2002 30 146 297,70 17 174 410,70 13 89 235,20
2003 25 214 584,50 29 1 141 590,40 13 116 429,00
2004 18 142 410,09 16 623 568,20 7 108 726,20

DZIA£ALNO�Æ KONTROLNADZIA£ALNO�Æ KONTROLNA
Kontrola przestrzegania przepisów i decy-

zji administracyjnych z zakresu ochrony �ro-

dowiska i jego racjonalnego u¿ytkowania przez

podmioty gospodarcze, obok organizowania,

koordynowania i prowadzenia badañ w ramach

pañstwowego monitoringu �rodowiska, a tak-

¿e dzia³añ dotycz¹cych zapobiegania powa¿-

nym awariom i usuwania ich skutków, nale¿y

do podstawowych zadañ Inspekcji Ochrony

�rodowiska.

Na koniec 2004 roku w ewidencji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Kielcach

figurowa³o 1 918 podmiotów gospodarczych. W 2004 roku przeprowadzono ogó³em 425 kontroli w

388 jednostkach organizacyjnych, w tym:

� kontroli podstawowych: - 83,

� kontroli sprawdzaj¹cych: - 279,

� kontroli interwencyjnych: - 63,

z tego kontrole z pomiarami i poborem prób do analiz - 132.

W wyniku stwierdzonych podczas kontroli nieprawid³owo�ci:

� wydano 298 zarz¹dzeñ pokontrolnych,

� skierowano 3 wnioski do prokuratur,

� skierowano 2 wnioski do s¹dów grodzkich,

� na³o¿ono 45 mandatów karnych na kwotê 9200 z³,

� skierowano 13 wniosków do organów administracji rz¹dowej i 14 do administracji samorz¹dowej.

W wyniku stwierdzenia podczas kontroli przekroczenia warunków korzystania ze �rodowiska wy-

dano 79 decyzji dotycz¹cych pieniê¿nych kar biegn¹cych (godzinowych i dobowych) oraz 41 decyzji

o karach ³¹cznych na kwotê 874 704,49 z³. W zwi¹zku z realizacj¹ inwestycji ekologicznych odroczo-

no termin p³atno�ci 14 decyzji na kwotê 673 549,41 z³.
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Ponadto wydano 29 decyzji obci¹¿aj¹cych kontrolowane zak³ady kosztami kontroli na ³¹czn¹ kwo-

tê 38 162,30 z³.

W ewidencji Inspektoratu znajduje siê 14 podmiotów, które ze wzglêdu na ilo�æ i rodzaj stosowa-

nych i przechowywanych substancji chemicznych, zaliczone zosta³y do jednostek zagro¿onych wy-

st¹pieniem powa¿nej awarii przemys³owej. S¹ to g³ównie bazy prze³adunkowo � magazynowe paliw

p³ynnych i gazowych, magazyny materia³ów wybuchowych i instalacje amoniakalne. Zak³ady znaj-

duj¹ siê pod szczególnym nadzorem ze strony Inspekcji Ochrony �rodowiska i Pañstwowej Stra¿y

Po¿arnej.
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DZIA£ALNO�Æ LABORATORYJNADZIA£ALNO�Æ LABORATORYJNA
Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony �rodowiska w Kielcach posiada wydzie-

lone organizacyjnie trzy pracownie: Pracowniê

Badañ Wód (badania wody powierzchniowej,

podziemnej i �cieków), Pracowniê Badañ Powie-

trza (pomiary emisji i imisji py³owo-gazowych,

pomiary ha³asu, pomiary pól elektromagnetycz-

nych) i Pracowniê Biologiczno-Glebow¹ (bada-

nia bakteriologiczne i hydrobiologiczne wody;

badania gleby, osadów i odpadów).

Laboratorium dysponuje wyposa¿eniem po-

miarowym gwarantuj¹cym prawid³ow¹ realiza-

cjê badañ i otrzymywanie w ich wyniku wiarygodnych wyników. Do wa¿niejszych przyrz¹dów zali-

czyæ nale¿y: spektrometr absorpcji atomowej SpectrAA-20 Plus, emisyjny spektrometr optyczny ze

wzbudzeniem plazmowym ICP-OES VISTA MPX Varian, chromatograf cieczowy Waters, chromato-

grafy gazowe Shimadzu i Varian, chromatograf gazowy GC-MS Varian, chromatograf jonowy

DIONEX DX 120, analizator azotu Kjeltec 2300, analizator przep³ywowy SAN
plus

 Skalar, spektrofoto-

metry Shimadzu 1202 i 1601 PC oraz DR 2000,

wagi analityczne; py³omierze: Emiotest 2598,

P-10, P-10ZA; analizatory gazów GA-60 i Pho-

ton, analizatory gazów i mierniki py³u do ba-

dañ imisji w automatycznych stacjach monito-

ringu powietrza; mierniki poziomu d�wiêku

SVAN 945A oraz B&K, kalibratory akustyczne

SV i N-1251; miernik PMM 8053A wraz z ze-

stawem sond pomiarowych; mikroskopy (w tym

doposa¿one w tor wizyjny).

Laboratorium posiada od 1997 r. uznanie

kompetencji technicznych w postaci certyfika-

tu AB 106 zgodno�ci systemu jako�ci wydane-

go przez Polskie Centrum Badañ i Certyfikacji

oraz potwierdzanego przez Polskie Centrum

Akredytacji (na zgodno�æ wdro¿onego systemu

jako�ci z norm¹ PN-EN ISO/IEC 17025) w ko-

lejnych latach. Certyfikat jest wa¿ny do kwiet-

nia 2007 r.
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Akredytacja obejmuje:

� woda i �cieki � 41 oznaczeñ chemicznych, fizycznych i bakteriologicznych wykonywanych tech-

nikami spektrofotometrii absorpcji atomowej, spektrofotometrii UV, chromatografii cieczowej

i gazowej, chromatografii jonowej i innymi;

� gleba � substancje ropopochodne technik¹ chromatografii gazowej;

� powietrze, emisja � pomiary zanieczyszczeñ py³owych technik¹ grawimetryczn¹ oraz zanieczysz-

czeñ gazowych technik¹ elektrochemiczn¹;

� ha³as �rodowiskowy � pomiar u �ród³a.

Ponadto Laboratorium wykonuje tak¿e badania i pomiary metodami sprawdzonymi nie akredyto-

wanymi w zakresie:

� oznaczania ilo�ciowego metali w glebach technik¹ spektrometrii absorpcji atomowej (ASA),

� oznaczania wêglowodorów aromatycznych (technik¹ chromatografii gazowej GC i GC-MS)

z pomiarów emisji gazowej,

� oznaczania PCB w olejach elektroizolacyjnych technik¹ chromatografii gazowej,

� pomiarów pól elektromagnetycznych.

W 2004 roku Laboratorium wdro¿y³o wy-

konywanie oznaczeñ metali technik¹ ICP oraz

oznaczania fenoli technik¹ przep³ywow¹ oraz

pomiary pól elektromagnetycznych.

W 2005 roku planowane jest wdro¿enie me-

todyk zwi¹zanych z oznaczaniem ogólnego wê-

gla organicznego oraz indeksu olejowego.

Poza dzia³alno�ci¹ statutow¹ (badania i po-

miary na potrzeby monitoringu wód powierzch-

niowych, monitoringu powietrza i monitoringu

jako�ci gleb oraz kontrolne na zlecenie s³u¿b in-

spekcyjnych), Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony �rodowiska w Kielcach �wiadczy

us³ugi dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych w zakresie badañ podanym wy¿ej.

W ramach monitoringu powietrza Labora-

torium obs³uguje cztery stacje pomiarów au-

tomatycznych. Stacje dokonuj¹ pomiarów ci¹-

g³ych stê¿eñ py³u oraz takich gazów jak: tlen-

ki azotu, dwutlenek siarki oraz tlenek wêgla.

Pod koniec 2004 roku uruchomiono dwie z nich, zlokalizowane w Starachowicach i Ostrowcu.

Badania wykonywane w 2004 roku

Ochrona
powietrza

Ochrona
wód

Ochrona
gleb

Ilo�æ próbek 2390 1030 15
Ilo�æ oznaczeñ 2654 40881 113
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REGULACJE PRAWNE W OCHRONIE �RODOWISKA

Wa¿niejsze ustawy:

l Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony �rodowiska (tekst jednolity

Dz. U. 2002 r. Nr 112 poz. 982 z pó�n. zm.)

l Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pó�n. zm.)

l Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pó�n. zm.)

l Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy � Prawo ochrony �rodowiska, ustawy o odpa-

dach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z pó�n. zm.)

l Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z pó�n. zm.)

l Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202)

l Ustawa z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.

622 z pó�n. zm.)

l Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638

z pó�n. zm.)

l Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektóry-

mi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z pó�n. zm.)

l Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zu¿ytym sprzêcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180,

poz. 1495)

l Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pó�n. zm.)

Rozporz¹dzenia dotycz¹ce ochrony powietrza:

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów

niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz

marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji

w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przeka-

zywania informacji dotycz¹cych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 204, poz. 1727)

Rozporz¹dzenia dotycz¹ce ha³asu:

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto�ci progowych pozio-

mów ha³asu (Dz. U. Nr 8, poz. 81)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów

ha³asu w �rodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841)
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 Rozporz¹dzenia dotycz¹ce wód powierzchniowych i podziemnych:

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowa-

nia stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu

interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód

wra¿liwych na zanieczyszczenie zwi¹zkami azotu ze �róde³ rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 4 pa�dziernika 2002 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny

odpowiadaæ wody �ródl¹dowe bêd¹ce �rodowiskiem ¿ycia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr

176, poz. 1455)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny

odpowiadaæ wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludno�ci w wodê przeznaczon¹

do spo¿ycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)

l Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagañ dotycz¹cych jako-

�ci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203 poz. 1718)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu i trybu opracowy-

wania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód

regionu wodnego (Dz. U. Nr 126 poz. 1318)

Rozporz¹dzenia dotycz¹ce odpadów:

l Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku

i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 27 wrze�nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.

Nr 112, poz. 1206)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji poda-

wanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych z obowi¹zku uzyskiwania zezwoleñ

oraz sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich

ilo�ci, dla których nie ma obowi¹zku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii ma³ych i �rednich

przedsiêbiorstw, które mog¹ prowadziæ uproszczon¹ ewidencjê odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów sto-

sowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1736)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz

wzorów formularzy s³u¿¹cych do sporz¹dzania i przekazywania zbiorczych zestawieñ danych (Dz. U.

Nr 152, poz. 1737)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporz¹dzania raportu

wojewódzkiego (Dz. U. Nr 152, poz. 1739)
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l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbêdnego zakresu informa-

cji objêtych obowi¹zkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej

bazy danych dotycz¹cej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1740)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz

warunków prowadzenia monitoringu sk³adowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporz¹dzania planów go-

spodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620)

Rozporz¹dzenie dotycz¹ce ochrony przyrody:

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony

ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229 poz. 2313)

Inne rozporz¹dzenia:

l Rozporz¹dzenie Ministra �rodowiska z dnia 1 pa�dziernika 2002 r. w sprawie sposobu udostêpniania

informacji o �rodowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453)

l Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okre-

�lenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko oraz szczegó³owych

uwarunkowañ zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêcia do sporz¹dzenia raportu o oddzia³ywa-

niu na �rodowisko (Dz. U. Nr 92, poz. 769)

Wa¿niejsze Dyrektywy Unii Europejskiej dotycz¹ce ochrony �rodowiska:

l Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 wrze�nia 1996 r. w sprawie oceny i zarz¹dzania jako�ci¹ otacza-

j¹cego powietrza

l Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny

i zarz¹dzania poziomem ha³asu w �rodowisku

l Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pa�dziernika 2000 r. ustanawia-

j¹ca ramy wspólnego dzia³ania w dziedzinie polityki wodnej

l Dyrektywa 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jako�ci s³odkich wód wymagaj¹cych

ochrony lub poprawy w celu zachowania ¿ycia ryb

l Dyrektywa 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycz¹ca ochrony wód przed zanieczyszczeniami

powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego

l Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie sk³adowania odpadów

l Dyrektywa 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej

fauny i flory
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