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D
ostępność zasobów wodnych w odpo-

wiedniej ilości i jakości znacząco decy-

duje o warunkach życia ludzi i rozwoju 

gospodarczym kraju. Podstawowym aktem praw-

nym kształtującym politykę ekologiczną w krajach 

Unii Europejskiej jest Ramowa Dyrektywa Wod-

na (RDW) 2000/60/EC, obowiązująca od grudnia 

2000 roku. Jej celem jest przywrócenie właściwe-

go stanu wód i ochrona zasobów wodnych przed

zanieczyszczeniem. Dyrektywa wyznacza kluczo-

we działania, które mają podjąć państwa człon-

kowskie oraz określa ich kolejność i terminy wy-

konania.

Dyrektywa ukierunkowana jest na ochronę za-

sobów wód powierzchniowych i podziemnych, 

uznając w przypadku wód powierzchniowych prio-

rytet dbałości o dobrą jakość wód w szczególności 

przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wo-

dę pitną oraz konieczność redukcji emisji substan-

cji niebezpiecznych, stanowiących zagrożenie dla 

środowiska wodnego. Cele środowiskowe zróżni-

cowane zostały dla wód powierzchniowych, wód 

podziemnych i dla obszarów chronionych, czyli 

obszarów ustanowionych w celu ochrony wód oraz 

dla utrzymania siedlisk i gatunków zależnych od 

wody.

Podstawowym celem dyrektywy jest osiągnię-

cie do roku 2015 dobrego stanu wszystkich wód. 

Dobry stan wód oznacza stan „idealny”, bliski na-

turalnemu. Dla wód powierzchniowych dobry 

stan jest wypadkową dobrego stanu ekologicznego 

ustalonego w oparciu o biologiczne elementy jako-

ści i dobrego stanu chemicznego.

Gospodarka wodno-ściekowa

Przetransponowane do ustawy Prawo wod-

ne przepisy Dyrektywy 91/271 EWG w sprawie 

oczyszczania ścieków komunalnych, zaowocowa-

ły uchwaleniem w grudniu 2003 roku Krajowego 

Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

(KPOŚK), który jest co dwa lata aktualizowany, 

a głównym jego celem jest wyposażenie aglome-

racji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 

większej od 2000, w systemy zbiorowego odprowa-

dzania ścieków oraz oczyszczalnie ścieków. Krajo-

wy program oczyszczania ścieków komunalnych, 

którego część realizowana jest w województwie 

podkarpackim, ustanawia wymóg osiągnięcia stan-

dardów jakości ścieków odprowadzanych z oczysz-

czalni do środowiska wodnego, zgodnych z wymo-

gami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 

lipca 2004 roku w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do 

ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szko-

dliwych dla środowiska wodnego oraz wymóg za-

pewnienia 75% redukcji całkowitego ładunku azo-

tu i fosforu w ściekach komunalnych, jak również 

odpowiedniego zagospodarowania w środowisku 

osadów ściekowych.

W 2004 r. w ślad za regulacjami europejskimi, 

pojawiły się w Polsce nowe akty prawne, ważne 

dla zrównoważonego realizowania zadań z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej, wśród których naj-

ważniejszymi, oprócz wyżej wymienionego rozpo-

rządzenia, są: rozporządzenie Ministra Środowiska 

z 28 kwietnia w sprawie zakresu i trybu opracowy-

wania planów gospodarowania wodami na obsza-

rach dorzeczy oraz warunków korzystania z wód 

regionu wodnego, rozporządzenia Ministra Śro-

dowiska z 22 grudnia w sprawie sposobu wyzna-

czania obszaru i granic aglomeracji oraz rozporzą-

dzenie Ministra Środowiska z 27 lipca w sprawie 

dopuszczalnych mas substancji, które mogą być 

odprowadzane w ściekach przemysłowych.

Obszar województwa podkarpackiego leży 

w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Górnej 

Wisły i podzielony jest na cztery główne zlewnie: 

zlewnię rzeki San, zlewnię rzeki Wisłok, zlewnię 

rzeki Wisłoka oraz zlewnię rzeki Wisła, w których 

to na podstawie odpowiednich programów i pla-

nów prowadzona jest gospodarka wodą (zaopa-

trzenie w wodę, ochrona przed powodzią i suszą, 

regulacja cieków wodnych, melioracje) oraz od-

prowadzanie i oczyszczanie ścieków. W sprawach 

gospodarowania wodami właściwym dla woje-

wództwa organem jest Regionalny Zarząd Gospo-

darki Wodnej w Krakowie.

Największe znaczenie zarówno dla zaopatrzenia 

ludności, jak i przemysłu województwa w wodę, 

mają wyżej wymienione cieki wodne, które zgod-

nie z RDW traktować należy jako jednolite części 

wód powierzchniowych. Duże znaczenie w dostar-

czeniu dobrej jakości wody pitnej oraz dla ochrony 
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przed powodzią i suszą mają trzy zbiorniki reten-

cyjne: Solina i Myczkowce na rzece San oraz zbior-

nik „Besko” na rzece Wisłok w Sieniawie.

Zgodnie z danymi GUS, ilość wody pobranej 

ogółem na ujęciach komunalnych i przemysło-

wych wyniosła w 2004 roku 274 hm3 (mln m3) i w 

stosunku do roku ubiegłego była mniejsza o 13,8 

hm3 (4,8%), co jest zadowalającym zjawiskiem, 

gdyż na przestrzeni kilku ostatnich lat odsetek ilo-

ści wody pobieranej wzrastał. Województwo pod-

karpackie znajduje się na 12. miejscu pod wzglę-

dem wielkości poboru wody, co na tle pozostałych 

województw jest bardzo korzystnym wynikiem.

W 2004 roku na ujęciach wód powierzchnio-

wych pobrano 225,1 hm3 wody, a jej udział w ogól-

nej ilości pobranej wody wyniósł 82,1%. W kraju 

wody powierzchniowe miały 84,2% udziału.

Wody podziemne województwa podkarpac-

kiego, z których większość to czwartorzędowe 

wody dobrej jakości, zgromadzone są w 9 Głów-

nych Zbiornikach Wód Podziemnych i ich pobór 

w 2004 roku wyniósł 45,3 hm3, co dało 16,5% po-

krycia zapotrzebowania na wodę (w kraju odsetek 

ten wynosi ok.14,8%).

Ogółem na potrzeby sektora komunalnego po-

brano 80,1 hm3, w tym 43,6 hm3 (54,4% udziału) 

wody powierzchniowej i 36,5 hm3 (45,6% udziału) 

wody podziemnej (ostatnie miejsce w kraju), naj-

więcej w powiatach: rzeszowskim, krośnieńskim, 

jarosławskim, mieleckim i m. Przemyśl.

Znaczącym faktem jest to, że przy wzrastającej 

długości sieci wodociągowej, ilość wody dostar-

czanej odbiorcom tą siecią zmalała w stosunku do 

ubiegłego roku o 2,7 hm3. Trend taki utrzymuje się 

od kilku lat i potwierdza wzrastającą świadomość 

ekologiczną społeczeństwa. Niezadowalający jest 

fakt, że to rzeki są głównym źródłem zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, po-

nieważ prowadzą one wody zanieczyszczone, któ-

re wymagają stosowania skomplikowanych i kosz-

townych procesów uzdatniania.

W sektorze przemysłowym województwa ob-

serwuje się spadek ilości wykorzystywanej wody 

(szczególnie wody podziemnej), co jest efektem 

stosowania na coraz szerszą skalę oszczędnych 

w wodę technologii produkcji, m.in. dzięki wpro-

wadzaniu systemów zarządzania jakością środowi-

ska ISO 14001, które podnoszą konkurencyjność 

danego podmiotu na rynku i czynią go przyjaz-

nym dla środowiska. W 2004 roku zakłady po-

brały z ujęć własnych 133,6 hm3, w tym 121,3 hm3 

(90,8%) stanowiły wody powierzchniowe, nato-

miast 8,8 hm3 (6,6%) wody podziemne, wykorzy-

stane głównie w branży spożywczej i na cele kon-

sumpcyjne. Pozostały procent to woda w ilości 3,6 

hm3, pochodząca z odwadniania zakładów gór-

niczych powiatu tarnobrzeskiego nadająca się do 

użycia np. do celów chłodniczych. Uwzględnia-

jąc wodę zakupioną w ilości 8,3 hm3 przez zakłady 

przemysłowe, całkowity przychód wody w prze-

myśle zamknął się ilością 141,9 hm3.

Powiatami województwa, w których zużycie 

wody na potrzeby przemysłu jest największe, są 

powiaty stalowowolski – 105,1 hm3, miasto Tar-

nobrzeg – 4,3 hm3 oraz powiat dębicki, w którym 

zużyto 2,8 hm3. Najbardziej wodochłonnymi bran-

żami przemysłu są: wytwarzanie i zaopatrywanie 

w energię elektryczną, wodę, gaz, produkcja arty-

kułów spożywczych, napojów, produkcja wyrobów 

chemicznych oraz produkcja sprzętu transporto-

wego.

Największe ilości wody pobierane są więc na 

zurbanizowanych obszarach województwa, które 

wyposażone są w dobrze rozbudowaną infrastruk-

turę wodociągową, a więc w dużych ośrodkach 

miejsko-przemysłowych.

Najmniejsze zużycie odnotowuje się w ma-

ło uprzemysłowionych powiatach bieszczadzkim, 

strzyżowskim, niżańskim i przemyskim.

Znaczne ilości wody – 60,2 hm3, wykorzysta-

ne zostały na cele nawodnień w rolnictwie i leśnic-
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twie, największe w powiecie tarnobrzeskim, prze-

myskim i stalowowolskim.

Na podstawie danych zebranych przez WIOŚ 

w Rzeszowie, przedstawiono na mapie zestawie-

nie ujęć własnych zakładów przemysłowych wo-

jewództwa, mających znaczny wpływ na kształ-

towanie stosunków wodnych w zlewniach oraz 

największych ujęć komunalnych wód powierzch-

niowych i podziemnych.

Rzeki województwa podkarpackiego, które 

przepływają przez duże ośrodki miejsko-przemy-

słowe, są zarówno głównym źródłem zaopatrze-

nia w wodę, jak i głównym odbiornikiem ścieków. 

Największy wpływ na jakość wód powierzchnio-

wych Podkarpacia ma więc wielkość i rodzaj emisji 

ścieków, pochodzących ze zlokalizowanych w tych 

ośrodkach zakładów przemysłowych (emisja sub-

stancji priorytetowych, czyli szczególnie szkodli-

wych, które powinny być eliminowane) i oczysz-

czalni ścieków komunalnych (głównie ładunek 

azotu i fosforu).

Poważne zagrożenie dla wód stwarzają również 

niekontrolowane zrzuty ścieków nieoczyszczo-

nych, zarówno z sektora przemysłowego (liczne, 

niewielkie podmioty), jak i komunalnego, któ-

re w województwie mają miejsce, w szczególności 

na obszarach wiejskich, niewyposażonych w sys-

temy kanalizacyjne. Stopień zanieczyszczenia wód 

związkami biogennymi pochodzenia komunalne-

go stopniowo się zmniejsza, dzięki podejmowa-

niu kolejnych inwestycji służących odprowadzaniu 

i oczyszczaniu ścieków.

W województwie nie stwierdza się dużych ob-

szarów, zagrożonych zanieczyszczeniem związka-

mi biogennymi pochodzącymi z obszarowych źró-

deł rolniczych.

Wielkości poboru wody [hm3] w danych sektorach 

gospodarki i ich procentowe udziały w województwie 

podkarpackim w latach 2002–2004

Wielkości poboru wody [hm3] w powiatach województwa 

podkarpackiego w 2004 roku
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W 2004 roku emisja ścieków do wód wynio-

sła w województwie, wg danych GUS, 180,9 hm3, 

w tym 73,0 hm3 stanowiły ścieki wymagające 

oczyszczania, natomiast 107,9 hm3 wody chłodni-

cze (uznawane za czyste) odprowadzone z zakła-

dów przemysłowych.

Wśród ścieków wymagających oczyszczania, 

ścieki komunalne w ilości 49,1 hm3 miały 67,3% 

udziału, zaś ścieki przemysłowe w ilości 23,9 hm3 

osiągnęły 32,7% udziału.

Największe ilości ścieków wymagających 

oczyszczania powstają i są oczyszczane w dużych 

aglomeracjach, w których systemy zbiorowego od-

prowadzania ścieków są z roku na rok rozbudowy-

wane.

W stosunku do roku 2003 zauważamy, że ogól-

na ilość ścieków zmalała o 9,9 hm3 (o ok. 5,2%) 

przy jednoczesnym, nieznacznym, bo o 0,7 hm3, 

wzroście ilości ścieków wymagających oczyszcza-

nia oraz przy wzroście odsetka ścieków oczyszczo-

nych o 1,8% (1,2 hm3). Zwiększająca się ilość ście-

ków oczyszczonych jest wynikiem rozbudowy sieci 

kanalizacyjnych oraz budowy nowych oczyszczal-

ni ścieków.

W 2004 roku w województwie podkarpackim, 

ogółem oczyszczono 67,5 hm3 ścieków, czyli 92,5% 

ścieków wymagających oczyszczenia, z czego 44,8 

hm3 to ścieki, które oczyszczono w 189 oczyszczal-

niach komunalnych, w tym w 153 oczyszczalniach 

biologicznych (17,6 hm3 ścieków), w 31 oczysz-

czalniach wykorzystujących procesy podwyższo-

nego usuwania biogenów (27,1 hm3 ścieków) i w 5 

oczyszczalniach mechanicznych. Większość oczysz-

czalni posiada znaczne rezerwy przepustowości, nie 

wszystkie jednak spełniają stawiane im wymagania, 

stąd potrzeba ich modernizacji.

Pozostała ilość 5,5 hm3 ścieków nie została 

poddana procesom oczyszczania, a 4,3 hm3 tych 

ścieków zostało odprowadzone siecią kanalizacyj-

ną do wód.

W sektorze przemysłowym ogólna ilość ście-

ków wymagających oczyszczania odprowadzona 

do wód lub do ziemi wyniosła 23,9 hm3, z czego 

22,7 hm3 (95%) oczyszczono w 89 oczyszczalniach 

przemysłowych, w tym 8,8 hm3 w 35 oczyszczal-

niach mechanicznych, 10,4 hm3 w 12 oczyszczal-

niach chemicznych, 2,4 hm3 w 36 oczyszczalniach 

biologicznych i 1,0 hm3 w 6 oczyszczalniach z pod-

wyższonym usuwaniem biogenów. Do sieci kana-

lizacyjnej zakłady przemysłowe odprowadziły 6,4 

hm3, zaś ilość nieoczyszczonych ścieków prze-

mysłowych wyniosła 1,2 hm3. Ilość ścieków prze-

mysłowych wymagających oczyszczania wzrosła 

w stosunku do roku poprzedniego o 0,5 hm3, nato-

miast ilość ścieków nieoczyszczonych nie zmieniła 

się. Zakłady przemysłowe stopniowo zmniejszają 

swoją presję na środowisko. Dzięki nowoczesnym 

rozwiązaniom oraz stosowaniu najlepszych do-

stępnych technik, w zakładach obserwuje się stop-

niowy spadek ilości odprowadzanych do środo-

wiska ładunków zanieczyszczeń. W stosunku do 

2003 roku ładunek BZT
5
 zmalał o 7,7 Mg, ładunek 

chlorków i siarczanów o 29,7 Mg, a metali ciężkich 

o 0,1 Mg.

Ilości ładunków zanieczyszczeń 

odprowadzanych w oczyszczonych ściekach 

przemysłowych [Mg/rok]

Województwo podkarpackie zajmuje 9. miej-

sce w kraju pod względem ilości odprowadzonych 

ścieków, 11. miejsce biorąc pod uwagę ilość ście-

ków wymagających oczyszczenia i 12. jeżeli chodzi 

o ilości ścieków oczyszczanych.

Bilans odprowadzania ścieków w województwie 

podkarpackim w latach 2002–2004

Rok BZT
5

ChZT
Zawiesina 

ogólna
Chlorki+ 
siarczany

Metale 
ciężkie

2003 142,1 560,1 323,6 49 122,7 1,8

2004 134,4 530,4 273,2 48 954,1 1,7
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Procentowe udziały ścieków oczyszczonych 

i nieoczyszczonych w województwie 

podkarpackim w 2004 roku

Na podstawie danych WIOŚ, GUS i danych 

ujętych w KPOŚK, przedstawiono na mapie lokali-

zację istniejących w zlewniach województwa pod-

karpackiego oczyszczalni ścieków komunalnych 

i przemysłowych wg stanu na dzień 31.12.2004 r., 

wraz z podstawowymi danymi oraz informacją do-

tyczącą planowanych inwestycji.

Ważnym problemem w zakresie gospodarki 

wodnej pozostaje w województwie ochrona przed 

powodzią i suszą. Istniejące na rzekach woje-

wództwa 3 duże zbiorniki retencyjne nie są w sta-

nie sprostać wymaganiom w zakresie tej ochrony, 

tym bardziej nie są w stanie tego uczynić pozo-

stałe nieliczne i niewielkie zbiorniki wodne małej 

retencji, zlokalizowane na rzekach o mniejszym 

znaczeniu. Najbardziej narażone na wystąpienie 

powodzi oraz jej skutki są tereny położone wzdłuż 

głównych rzek, tj. Wisły, Wisłoki, Wisłoka i Sanu, 

przede wszystkim w północnej i środkowej części 

województwa. Długość wałów przeciwpowodzio-

wych w województwie jest niewystarczająca i we-

dług szacunkowych obliczeń wynosi ona ok. 610 

km (Wisła – 65 km, Wisłok – 18 km, Stary Breń

– 29 km, Nowy Breń – 22 km, Trześniówka – 80 km, 

pozostałe cieki – 240 km). Najwięcej tych budow-

li znajduje się w północnej części województwa, 

przy czym znaczna ich część jest w złym stanie 

technicznym i wymaga gruntownej modernizacji. 

Wiele obszarów, głównie w środkowej części woje-

wództwa, wciąż pozostaje bez ochrony przeciwpo-

wodziowej, jaką stanowią wały. Podobnie duże po-

trzeby inwestycyjne dotyczą budowy zbiorników 

retencyjnych, które będą spełniać funkcję przeciw-

Ścieki oczyszczone i nieoczyszczone w powiatach województwa podkarpackiego w 2004 roku
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powodziową, dostarczać wody podczas suszy, jak 

również stanowić obiekty o znaczeniu rekreacyj-

nym. Za realizację zadań związanych z ochroną 

przed powodzią i suszą w województwie odpowie-

dzialny jest Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urzą-

dzeń Wodnych. W jego administracji znajduje się 

ok. 626 km wałów przeciwpowodziowych, 71620 

ha obszarów chronionych wałami, 3542,8 km rzek 

i potoków, w tym uregulowanych 1902,3 km, 31 

zbiorników wodnych i 6 przepompowni. Dzięki 

pracom prowadzonym w latach 1997–2003 uzy-

skano następujące efekty rzeczowe:

• zmodernizowano ok. 54 km obwałowań rzek: 
Wisły, Wisłoki, Nowego Brnia, Sanu,

• ok. 12 km zabudowanych wyrw w brzegach 
rzek oraz naprawionych ubezpieczeń rzek i po-
toków: Grabówka, Stobnica, Pielnica, Wielo-
polka, Jodłówka, Lubinka i Sawa,

• uregulowano ok. 20 km koryt rzek i potoków: 
Niebocko, Raczta, Tabor, Brzezinka, Młynów-
ka, Mirociński, Bystrzyca, Jasienica, Rosielna, 
Czermianka,

• zmodernizowano ok. 33 km koryt rzek i poto-
ków: Trześniówka, Stobnica, Sietnica, Pielnica, 
Morwawa,

• przebudowano 22 szt. śluz wałowych w wałach 
rzek: Babulówki, Wisły, Sanu, Starego Brnia,

• udrożniono ok. 65 km koryt rzek i potoków na 
terenie województwa,

• zmeliorowano ok. 200 ha użytków rolnych 
w miejscowościach: Harklowa, Pielnica, Woli-
ca Piaskowa, Izbiska, Zapałów, Cmolas-Trzę-
sówka,

• wybudowano 11 szt. zbiorników małej retencji 
w miejscowościach: Żołynia, Wólka Sokołow-

ska, Głuchów, Dylągówka, Blizne, Grodzisko 
Dolne (Czyste) i Trzciana (Dyndy), Cewków, 
Góra Ropczycka i Majdan Królewski,

• oddano do eksploatacji zmodernizowane prze-
pompownie w m. Gorzyce i Wampierzów,

• oddano do eksploatacji ok. 112 km moderni-
zacji, napraw i udrożnień potoków i odpływów 
z międzywali w obrębie koryt rzek i potoków: 
Zmienniczka, Tabor, Rosielna, Lubatówka, 
Pielnica, Mleczka, Mirociński, Jawor, Malinow-
ski Kamieniec, Lubaczówka, Stary Breń, Brnik, 
Grabówka, Pielnica, Wielopolka, Jodłówka, 
Stobnica, Lubinka i Sawa, Czermianka.
W latach 2002–2004 na wykonanie zadań 

z zakresu ochrony przed powodzią i suszą prze-

Ścieki komunalne i przemysłowe wymagające oczyszczania w województwach w 2004 roku
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znaczono środki w wysokości ok. 124 mln PLN. 

W 2004 roku przeprowadzono modernizację ok. 

27,6 km obwałowań rzek Wisły i Wisłoki (głów-

nie w m. Tarnobrzeg, Gorzyce, Baranów San-

domierski, Czermin, Borowa, Gawłuszowice), 

uregulowano i zmodernizowano 3 km rzek i po-

toków (głównie Tabor i Mogielnica), rozpoczęto 

regulację potoku Lubatówka na terenie m. Krosna 

oraz zbiornika małej retencji wodnej w miejsco-

wości Piskorowice.

Działania proekologiczne w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej

„Krajowy program oczyszczania ścieków ko-

munalnych”, który jest elementem Polityki Ekolo-

gicznej Państwa, ma na celu osiągnięcie do koń-

ca 2015 roku konkretnych efektów ekologicznych 

w obszarze gospodarki wodno-ściekowej, co wyni-

ka ze zobowiązań powziętych w Traktacie Akcesyj-

nym Polski do UE. Dokument przewiduje realizację 

szeregu inwestycji budowy, rozbudowy i moderni-

zacji oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych sieci ka-

nalizacyjnych we wszystkich aglomeracjach o rów-

noważnej liczbie mieszkańców większej od 2000 

i ograniczenie przez to odpływu ładunku zanie-

czyszczeń do wód powierzchniowych.

Dzięki pomocy finansowej (liczne fundusze, 

m.in. PHARE, ZPORR) i logistycznej Unii Euro-

pejskiej, część krajowego „Programu oczyszczania 

ścieków komunalnych” została już wykonana, za-

równo w skali kraju, jak i województwa podkar-

packiego, co przyniosło widoczne efekty ekolo-

giczne.

Osiągnięte efekty ekologiczne:

W 2004 roku w województwie podkarpackim 

pracę rozpoczęło 5 nowych mechaniczno-biolo-

gicznych oczyszczalni ścieków:

• Oczyszczalnia w m. Trześń (gmina Niwiska, po-

wiat kolbuszowski) o przepustowości średnio-

dobowej 220 m3/d,

• Oczyszczalnia w m. Izbiska (gmina Wadowice 

Górne, powiat mielecki) o przepustowości śred-

niodobowej 150 m3/d,

• Oczyszczalnia w m. Jastkowice (gmina Pysz-

nica, powiat stalowowolski) o przepustowości 

średniodobowej 325 m3/d,

• Oczyszczalnia w m. Zaklików (gmina Zaklików, 

powiat stalowowolski) o przepustowości śred-

niodobowej 600 m3/d,

• Oczyszczalnia w m. Lipa (gmina Zaklików, po-

wiat stalowowolski) o przepustowości średnio-

dobowej 308 m3/d, (patrz: mapa).

W kwietniu 2005 r. włączono do eksploatacji 

oczyszczalnię ścieków w m. Lesko (powiat leski). 

Obecnie jest ona w trakcie rozruchu technologicz-

nego.

Pod koniec roku 2003 oraz w 2004 roku rozpo-

częto lub kontynuowano prace modernizacyjno-

-budowlane na oczyszczalniach ścieków:

• w Rzeszowie w zakresie: budowa suszarni sło-

necznych osadów ściekowych, budowa WKF 

– obiekt „D”, rozbudowa przepompowni wody 

technologicznej, modernizacja węzła wstępnego 

oczyszczania ścieków – wiata nad instalacją od-

wadniania piasku i montaż kraty, budowa dróg 

i placów,

• w Przemyślu w zakresie: wymiana krat i pomp, 

budowa drugiego piaskownika, wymiana zgar-

niaczy osadu czynnego, zmiana systemu napo-

wietrzania w komorach osadu czynnego, wpro-

wadzenie technologii biologicznego usuwania 

związków biogennych, budowa dodatkowej ko-

mory napowietrzania, modernizacja 4 osad-

ników wtórnych, budowa zamkniętych komór 

fermentacyjnych, budowa stacji odwadniania 

i zagęszczania osadów,

• w Jarosławiu: II etap rozbudowy i modernizacji,

• w m. Czarna k. Łańcuta w zakresie: moderniza-

cja węzła obróbki osadów ściekowych – prasa 

MONOBELT MP 12,

• w Jaśle: sterowanie i automatyka,

• w Krośnie: hala pras,

• w Leżajsku, Sanoku, Cmolasie, Grębowie, Brzo-

zowie, Niebylcu, Adamówce, Mikulicach, Rudzie 

Różanieckiej, Woli Roźwienickiej, Rokietnicy, 

Polańczyku, Dębnie, Przecławiu – moderniza-

cja urządzeń oczyszczalni,

• budowa oczyszczalni w m. Radymno (jeszcze 

nie oddana do eksploatacji).

Ponadto prace modernizacyjne prowadzono na 

oczyszczalniach ścieków przemysłowych w:

• Sanockich Zakładach Przemysłu Gumowego 

„Stomil Sanok” SA,

• Fabryce Firanek „Wisan” SA w Skopaniu,
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• Zakładach Metalowych „Dezamet” SA w Nowej 

Dębie,

• „Euro-Eko” Sp. z o.o. w Mielcu,

• „Chrom Styl” SA w Jaśle,

• Fabryce Śrub „Śrubex” SA w Łańcucie,

• Zakładzie Energetycznym i Ochrony Środowi-

ska „ENERGOEKO” Sp. z o.o. w Pustkowie.

Ważną inwestycją była kontynuacja rekulty-

wacji wyrobiska pokopalnianego Kopalni Siarki 

„Machów” w Tarnobrzegu. W zakresie gospodar-

ki wodno-ściekowej celem ograniczenia ilości wód 

zasolonych, odprowadzanych do środowiska, prze-

prowadzono modernizację klarownika wód złożo-

wych nr 1. Wykonano również budowle hydrotech-

niczne, służące do poboru wody z Wisły. W 2005 

roku przewiduje się zakończenie rekultywacji, któ-

rej rezultatem ma być zbiornik wodny o charakte-

rze rekreacyjnym.

Zgodnie z „Krajowym programem oczyszcza-

nia ścieków komunalnych”, z roku na rok zmniejsza 

się dysproporcja pomiędzy długością sieci wodo-

ciągowej i kanalizacyjnej. Dzięki licznym inwesty-

cjom rozbudowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych, 

coraz większa ilość ścieków trafia do oczyszczal-

ni w poszczególnych gminach. W 2004 r. najin-

tensywniejsze prace budowlane i modernizacyjne 

w tym zakresie prowadzono w powiatach: rzeszow-

skim grodzkim, przemyskim (głównie w gminach 

Żurawica, Przemyśl, Krzywcza, Orły, Ostrów), ja-

rosławskim (gminy: Jarosław, Laszki), łańcuckim 

(gminy miejska i wiejskie Łańcut oraz Białobrze-

gi), krośnieńskim (gminy Jedlicze i Chorkówka), 

mieleckim (gminy: Mielec, Czermin, Padew Na-

rodowa, Przecław), stalowowolskim (gminy Zale-

szany i Zaklików), niżańskim (gminy: Nisko, Ha-

rasiuki, Jarocin, Ulanów), jasielskim (miasto Jasło) 

i kolbuszowskim (gminy: Kolbuszowa, Dzikowiec, 

Majdan Królewski, Niwiska), tarnobrzeskim (gmi-

ny Nowa Dęba i Gorzyce). Planowane są dalsze 

prace w związku z kanalizowaniem poszczegól-

nych gmin, a w szczególności obszarów wiejskich.

W obszarze poprawy jakości wody przeznaczo-

nej do spożycia przez ludzi realizowane były przed-

sięwzięcia budowy i modernizacji sieci wodociągo-

wych i stacji uzdatniania wody, przede wszystkim 

w Rzeszowie (Stacja Uzdatniania Wody Zwięczy-

ca oraz sieci wodociągowe), w Łańcucie (Stacja 

Uzdatniania Wody Wola Mała), a także w Jaśle, 

w Przeworsku, m. Nienadowa (nowa stacja uzdat-

niania wody), Borowa, Pysznica-Podborek (rozbu-

dowa ujęcia i stacji uzdatniania wody).

„Krajowy program oczyszczania ścieków ko-

munalnych”, po wcześniejszych konsultacjach 

m.in. z gminami i urzędami wojewódzkimi, został 

zaktualizowany w czerwcu 2005 roku i na najbliż-

szy okres, tzn. do końca 2006 roku, przewiduje sze-

reg przedsięwzięć budowy, rozbudowy i moder-

nizacji oczyszczalni ścieków (dotyczy to również 

uporządkowania gospodarki osadami ściekowymi, 

która stwarza największe problemy) oraz sieci ka-

nalizacyjnej w aglomeracjach. Wyniki aktualizacji 

przedstawiono na mapie: „Oczyszczalnie ścieków 

komunalnych i przemysłowych w województwie 

podkarpackim w układzie zlewniowym”.

Zadania do realizacji:

� budowa do końca 2005 r. oczyszczalni ścieków 

w m. Zagórz i w m. Załuże,

� zmodernizowanie do końca 2005 r. oczyszczalni 

ścieków w Tarnobrzegu i Nowej Sarzynie (aby 

spełniały standardy odprowadzanych ścieków 

dla aglomeracji ≥ 15000 RLM < 100000 RLM),

� zakończenie do końca 2005 roku moderniza-

cji oczyszczalni ścieków w Rzeszowie (aby speł-

niała standardy odprowadzanych ścieków dla 

aglomeracji o RLM ≥ 100000) oraz oczyszczalni 

w Ropczycach (dz. Czekaj),

� zakończenie do końca 2005 roku moderniza-

cji i rozbudowy obiektów oczyszczalni ścieków 

w miejscowościach Brzozów i Zarszyn,

� rozbudowa, celem zwiększenia przepustowości, 

do końca 2005 roku oczyszczalni w miejscowo-

ściach: Czarna (gm. Dębica), Ustrobna, Marko-

wa, Medyka, Sieniawa, Domaradz,

� budowa do końca 2006 r. oczyszczalni ścieków 

w aglomeracjach: Wierzawice, Pułanki, Godo-

wa, Szczawne, Hyżne, Trójczyce, Bircza, Rusi-

nów, Wilcza Wola, Nowy Żmigród, Tarnowiec, 

Skołyszyn, Stara Wieś, Obarzym, Domaradz,

� zmodernizowanie do końca 2006 r. oczyszczal-

ni ścieków w Przemyślu, Sanoku i Rymanowie, 

(aby spełniały standardy odprowadzanych ście-

ków dla aglomeracji ≥ 15000 RLM < 100000 

RLM) oraz oczyszczalni w Jarocinie,

� rozbudowa i modernizacja do końca 2006 r. 

oczyszczalni ścieków w aglomeracjach: Ropczy-
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ce-Witkowice, Sędziszów Młp., Mielec, Dukla, 

Łąka, Błonie, Kołaczyce,

� rozbudowa, celem zwiększenia przepustowości, 

do końca 2006 roku oczyszczalni w aglomera-

cjach: Baranów Sandomierski, Cieszanów, Jed-

licze, Bachórz, Krzywcza, Iwierzyce, Raniżów, 

Ostrów, Pilzno, Grabownica Starzeńska,

� kontynuacja modernizacji oczyszczalni w Jaśle, 

Nowej Dębie, Stalowej Woli, Ropczycach, Ni-

sku, Przeworsku, Łańcucie, Leżajsku,

� wprowadzenie systemu jakości w laboratoriach 

oczyszczalni ścieków (w 2004 roku w cyklu 

kontrolnym oczyszczalni, Inspekcja Ochrony 

Środowiska stwierdziła liczne nieprawidłowości 

w zakresie metodyk prowadzonych analiz), któ-

ry będzie regularnie monitorowany i doskona-

lony, celem zapewnienia pełnej wiarygodności 

prowadzonych pomiarów oraz otrzymywanych 

wyników badań (metodyki referencyjne),

� kontynuacja inwestycji rozbudowy systemów 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków w poszczególnych gmi-

nach,

� budowa indywidualnych, nowoczesnych sys-

temów odprowadzania i oczyszczania ścieków 

(np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, dre-

naże rozsączające itp.) na obszarach, na których 

budowa kanalizacji jest niemożliwa, bądź nie-

opłacalna (przede wszystkim obszary o rozpro-

szonej zabudowie, tereny górskie),

� budowa ok. 275 km wałów przeciwpowodzio-

wych i modernizacja ok. 188 km tych budowli,

� rozbudowa i budowa suchych zbiorników prze-

ciwpowodziowych i zbiorników małej retencji, 

głównie dla m. Ropczyce, Łańcut, Leżajsk, Bła-

żowa, Kamień, Iwierzyce, Lubaczów, Stary Dzi-

ków (ogólnie w perspektywie do 2010 roku ist-

nieje potrzeba budowy ok. 150 zbiorników),

� regulacja ok. 535 km rzek i potoków na obsza-

rach przewidzianych pod inwestycje oraz mo-

dernizacja ok. 341 km koryt rzek i potoków,

� utrzymanie w należytym stanie istniejących bu-

dowli regulacyjnych i innych urządzeń wod-

nych,

� ochrona istniejących i tworzenie nowych sys-

temów retencji wód dla ochrony przed powo-

dzią i suszą (budowa m.in. zb. „Rudawka Ry-

manowska” na Wisłoku, zb. „Kąty-Myscowa” 

i zb. „Krempna” na Wisłoce, zb. „Dukla” na Ja-

siołce, zb. „Krawce” na Łęgu, zb. „Niewistka” 

na Sanie).

Jakość wód powierzchniowych

Zgodnie z RDW, państwa członkowskie zobo-

wiązane są do ustanowienia i prowadzenia stałego 

monitoringu stanu wód. Harmonogram wdrażania 

postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej w Pol-

sce przewiduje opracowanie programów monito-

ringu do końca 2006 roku. Celem monitoringu jest 

uzyskanie spójnego i kompleksowego przeglądu 

stanu ekologicznego i chemicznego wód na każ-

dym obszarze dorzecza, w wyniku którego możli-

we będzie sklasyfikowanie wszystkich części wód 

powierzchniowych poprzez przypisanie ich do jed-

nej z pięciu klas jakości.

Ramowa Dyrektywa Wodna w przyszłości 

wchłonie część aktualnie obowiązujących regula-

cji prawnych w zakresie ochrony zasobów wod-

nych. Do czasu całkowitego zastąpienia tych aktów 

prawnych przez RDW, ich wymagania są wiążące 

dla państw członkowskich.

W Polsce trwa proces wdrażania postanowień 

RDW, co pociąga za sobą zmiany instytucjonal-

ne, organizacyjne oraz techniczne. Postanowienia 

Ramowej Dyrektywy Wodnej przetransponowane 

zostały do polskiego prawa poprzez zapisy w usta-

wie z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne oraz 

przepisach szczegółowych. W związku z potrze-

bą pełnej harmonizacji prawa polskiego z prawem 

unijnym, w przepisach dotyczących ochrony wód 

zachodzą częste i duże zmiany. Ostatnia noweli-

zacja przepisów ustawy Prawo wodne, w tym do-

tyczących ochrony wód, dokonana została ustawą 

z dnia 3 czerwca 2005 roku.

Metodyka prowadzenia badań monitoringowych 

jakości wód powierzchniowych w 2004 roku

Badania jakości wód powierzchniowych w 2004 

roku prowadzone były zgodnie z Programem Pań-

stwowego Monitoringu Środowiska na lata 2003–

–2005 i ustalonym na tej podstawie Programem 

4. 
W

OD
Y I

 G
OS

PO
DA

RK
A 

ŚC
IEK

OW
A

4. 
W

OD
Y I

 G
OS

PO
DA

RK
A 

ŚC
IEK

OW
A

42



Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

monitoringu środowiska w województwie podkar-

packim na lata 2004–2005.

Ustawa Prawo wodne wprowadziła od 2002 

roku nowe zasady oceny jakości wód, uzależnia-

jąc zakres i sposób prowadzenia monitoringu od 

sposobu użytkowania wód oraz od charakteru ich 

zagrożenia i ochrony. W rozporządzeniach wyko-

nawczych do ustawy określone zostały standardy 

jakości wód powierzchniowych służących do za-

opatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spo-

życia, rekreacji, bytowania w warunkach natural-

nych ryb oraz skorupiaków i mięczaków, a także 

sposób interpretacji wyników badań i sposób oce-

ny przydatności wód do poszczególnych zasto-

sowań. Odrębne przepisy dotyczą problematyki 

ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze 

źródeł rolniczych. Rozporządzenia przenoszą do 

polskiego prawa przepisy aktów prawnych z za-

kresu ochrony zasobów wodnych, obowiązujących 

w UE, m.in. dyrektyw Rady: 75/440/EWG, 76/160/

EWG, 78/659/EWG, 79/923/EWG, 76/464/EWG.

Sposób użytkowania wód określony został przez 

Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodar-

ki Wodnej w wykazach wód, które są podstawową 

dokumentacją dla opracowywania planów gospo-

darowania wodami na obszarze dorzeczy.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla pre-

zentowania stanu wód powierzchniowych i pod-

ziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz 

sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu 

tych wód zawiera nowe elementy, m.in. klasyfika-

cję jakości wód powierzchniowych według 5 klas, 

wprowadzenie których jest zgodne z ideą Ramowej 

Dyrektywy Wodnej. Rozporządzenie obowiązywa-

ło do 31 grudnia 2004 roku.

Kierując się specyfiką i warunkami ekologicz-

nymi w poszczególnych zlewniach województwa 

podkarpackiego, wykazami użytkowego przezna-

czenia wód oraz koniecznością realizacji przez 

WIOŚ obowiązków wynikających z regulacji praw-

nych UE w zakresie ochrony zasobów wodnych, 

w 2004 roku wykonano badania monitoringowe 

wód powierzchniowych, które umożliwiły:

• ocenę ogólną jakości wód w rzekach wg 5 klas,
• ocenę poziomu azotanów i wskaźników eutro-

fizacji w badanych rzekach,
• ocenę przydatności wód w rzekach do bytowa-

nia ryb w warunkach naturalnych,
• ocenę przydatności wód w rzekach i zbiorni-

kach wodnych do zaopatrzenia ludności w wo-
dę przeznaczoną do spożycia,

• ocenę jakości wód w rzekach na podstawie ma-
krobezkręgowców.
Ocenę jakości wód powierzchniowych wykona-

no na podstawie badań prowadzonych w punkcie 

pomiarowym. Każdy punkt przypisano do jednej 

z sieci monitoringowych i tak ustalono program 

badań, aby jego realizacja umożliwiła przeprowa-

dzenie ogólnej oceny jakości lub/i oceny pod ką-

tem spełnienia wymagań określonych dla różnych 

sposobów użytkowania wód. Analizę stanu jakości 

wód przeprowadzono w obrębie 5 wyróżnionych 

zlewni: zlewni Wisły z jej większymi bezpośredni-

mi dopływami, zlewni Wisłoki, zlewni Sanu, zlew-

ni rzeki Wisłok oraz rzeki Strwiąż.

Wykaz punktów pomiarowych monitoringu 

wód powierzchniowych wraz z przyporządkowa-

niem ich do określonej sieci monitoringowej i wy-

nikami ogólnej klasyfikacji jakości wg 5 klas oraz 

oceną użytkową w zakresie przydatności badanych 

wód do bytowania ryb, a także do zaopatrzenia 

ludności w wodę pitną, przedstawiono w tabeli.
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Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych województwa podkarpackiego badanych w 2004 roku

Lp. Rzeka

Punkt pomiarowy
Rodzaj

monito-
ringu

Klasyfika-
cja ogólna 

jakości 
wód

Przydat-
ność wód 
do celów 
pitnych

Przydatność 
wód do byto-

wania rybnazwa km

1 2 3 4 5 6 7 8

ZLEWNIA RZEKI WISŁA

1. Wisła Poniżej ujścia rzeki Breń 216,0 D, R V - nieprzydatne

2. Wisła Nagnajów 247,7 D, R IV - nieprzydatne

3. Wisła Sandomierz 268,4 D, R IV - nieprzydatne

4. Babulówka Poniżej ujścia Potoku Rów 13,6 D, R V - nieprzydatne

5. Potok Rów Poniżej SSE Mielec 8,3 D, R V - nieprzydatne

6. Trześniówka Ujście do Wisły 3,3 D, R V - nieprzydatne

7. Łęg Powyżej zbiornika Wilcza Wola 60,9 D, R IV - nieprzydatne

8. Łęg Poniżej ujścia Przyrwy 47,8 D, R IV - nieprzydatne

9. Łęg Powyżej Gorzyc 5,8 D IV - -

10. Łęg Ujście do Wisły 2,0 D, R IV - nieprzydatne

11. Przyrwa Ujście do Łęgu 0,5 D, R IV - nieprzydatne

ZLEWNIA RZEKI WISŁOKA

12. Wisłoka Krempna-Kotań 146,3 D, R II - karpiowate

13. Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 D, R, U III A2 karpiowate

14. Wisłoka Powyżej ujścia Ropy 105,5 D, R III - nieprzydatne

15. Wisłoka Wróblowa 96,2 D, R III - nieprzydatne

16. Wisłoka Przeczyca 82,3 D, R III - nieprzydatne

17. Wisłoka Powyżej Dębicy 61,7 D, R, U III A3 nieprzydatne

18. Wisłoka Powyżej ujścia Wielopolki 46,9 D, R III - nieprzydatne

19. Wisłoka Poniżej ujścia Tuszymki 36,4 D, R III - nieprzydatne

20. Wisłoka Powyżej Mielca 21,5 D, R, U III
poza 

kategorią
nieprzydatne

21. Wisłoka Poniżej Mielca 15,5 D, R V - nieprzydatne

22. Wisłoka Ujście do Wisły 3,0 D, R III - nieprzydatne

23. Ropa Ujście do Wisłoki 3,0 D, R III - nieprzydatne

24. Jasiołka Szczepańcowa 28,5 R, U - A2 nieprzydatne

25. Jasiołka Poniżej Jedlicza 17,6 D III - -

26. Jasiołka Ujście do Wisłoki 0,3 D, R III - nieprzydatne

27. Potok Chyrowski Lipowica 0,5 U - A2 -

28. Wielopolka Ujście do Wisłoki 3,1 D, R IV - nieprzydatne

29. Tuszymka Ujście do Wisłoki 0,5 D, R IV - nieprzydatne

ZLEWNIA RZEKI SAN

30. San Rajskie 352,0 D, R, U II A2 karpiowate

31. San Powyżej Leska 304,0 D, R II - karpiowate

32. San Zasław 285,2 D, R, U II A2 karpiowate

33. San Powyżej Sanoka 282,4 D, R III - nieprzydatne

34. San Trepcza 276,0 U - A2 -

35. San Poniżej Sanoka 274,0 D, R III - nieprzydatne

36. San Powyżej Dynowa 234,9 D, R III - nieprzydatne

37. San Poniżej Dynowa 228,0 D, R III - nieprzydatne
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1 2 3 4 5 6 7 8

38. San Poniżej ujścia Stupnicy 201,1 D, R III - nieprzydatne

39. San Powyżej Przemyśla 168,9 D, R, U III A3 nieprzydatne

40. San Poniżej Przemyśla 156,6 D, R III - nieprzydatne

41. San Poniżej ujścia Wiszni 134,4 D, R III - nieprzydatne

42. San Powyżej Jarosławia 122,8 D, R, U III A3 nieprzydatne

43. San Poniżej Jarosławia 109,8 D, R III - nieprzydatne

44. San Powyżej ujścia Wisłoka 100,9 D, R III - nieprzydatne

45. San Poniżej ujścia Wisłoka 85,2 D, R III - nieprzydatne

46. San Powyżej Sarzyny 68,3 D, R III - nieprzydatne

47. San Poniżej Sarzyny 60,4 D, R III - nieprzydatne

48. San Powyżej Niska 39,4 D, R III - nieprzydatne

49. San Brandwica 23,3 D III - -

50. San Ujście do Wisły 4,0 D, R IV - nieprzydatne

51. Zbiornik Solina Przy zaporze U - A2 -

52. Solinka Ujście do zbiornika Solina 12,4 U - A2 -

53. Czarny Ujście do zbiornika Solina 5,8 U - A2 -

54. Wiar Sierakośce 22,5 D, R III - karpiowate

55. Wiar Stanisławczyk 11,5 D, R III - nieprzydatne

56. Wiar Ujście do Sanu 0,3 D, R V - nieprzydatne

57. Wisznia Starzawa 14,2 D III - nieprzydatne

58. Wisznia Ujście do Sanu 3,5 D, R III - nieprzydatne

59. Szkło Budzyń 32,5 D, R IV - nieprzydatne

60. Szkło Ujście do Sanu 2,3 D, R IV - nieprzydatne

61. Lubaczówka Budomierz 62,0 D, R III - nieprzydatne

62. Lubaczówka Poniżej Lubaczowa 48,4 D, R IV - nieprzydatne

63. Lubaczówka Ujście do Sanu 3,0 D, R IV - nieprzydatne

64. Trzebośnica Poniżej Sokołowa Młp. 27,8 D, R V - nieprzydatne

65. Trzebośnica Powyżej Sarzyny 5,7 D, R IV - nieprzydatne

66. Trzebośnica Ujście do Sanu 4,0 D, R IV - nieprzydatne

67. Tanew Harasiuki 17,8 D, R IV - nieprzydatne

68. Tanew Ujście do Sanu 0,8 D, R IV - nieprzydatne

69. Bukowa Ujście do Sanu 4,2 D, R IV - nieprzydatne

ZLEWNIA RZEKI WISŁOK

70. Wisłok Powyżej zbiornika Besko 178,6 D, R, U II A2 karpiowate

71. Wisłok Besko 167,6 D, R II - nieprzydatne

72. Wisłok Iskrzynia 150,0 D, U III A3 -

73. Wisłok Poniżej Krosna 127,9 D, R, U IV - nieprzydatne

74. Wisłok Powyżej Strzyżowa 100,2 D, R IV - nieprzydatne

75. Wisłok Poniżej Strzyżowa 91,7 D, R IV - nieprzydatne

76. Wisłok Powyżej Rzeszowa 67,9 D, R, U IV
poza 

kategorią
nieprzydatne

77. Wisłok Poniżej Rzeszowa 55,0 D, R IV - nieprzydatne

78. Wisłok Powyżej Łańcuta 36,8 D, R IV - nieprzydatne

79. Wisłok Poniżej Łańcuta 27,8 D, R IV - nieprzydatne
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Objaśnienia:
D – monitoring wód wg rozporządzenia Ministra Środowi-

ska z dnia 11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji dla pre-
zentowania stanu wód powierzchniowych i podziem-
nych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu 
interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód,

R – monitoring wód wg rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 04.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim po-
winny odpowiadać wody śródlądowe będące środowi-
skiem życia ryb w warunkach naturalnych,

U –  monitoring wód wg rozporządzenia Ministra Środowi-
ska z dnia 27.11.2002 r. w sprawie wymagań, jakim po-
winny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzysty-
wane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia.
W 2004 roku, w ramach monitoringu jakości 

wód powierzchniowych, WIOŚ w Rzeszowie do-
konał poboru 1220 próbek wody do badań oraz 
wykonał ogółem 39 478 oznaczeń, w tym: 37 567 
oznaczeń fizykochemicznych, 902 oznaczenia hy-
drobiologiczne i 1009 oznaczeń mikrobiologicz-
nych.

Nowy sposób prowadzenia monitoringu wód 
w 2004 roku, inny niż w latach poprzednich zakres 
badanych wskaźników jakości oraz inne kryteria 
i sposoby klasyfikacji wód uniemożliwiają doko-
nanie porównania uzyskanych wyników ocen ja-
kości wód z wynikami z roku 2003 i z lat wcześ-
niejszych.

Klasyfikacja ogólna wód płynących według
pięciu klas jakości

W 2004 roku podstawę prawną prowadzenia 
badań jakości wód w rzekach i klasyfikacji ogólnej 
wód według pieciu klas jakości stanowiło rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 
roku. Przedmiotem rozporządzenia jest klasyfika-
cja dla prezentowania stanu wód powierzchnio-
wych i podziemnych, zasady prowadzenia moni-
toringu wód uwzględniające: kryteria wyznaczania 
punktów poboru próbek wody, zakres i częstotli-
wość badań, wybór elementów jakości, metodyki 

referencyjne badań i warunki zapewnienia jakości 
danych, sposób oceny wyników badań oraz sposób 
interpretacji wyników i prezentowania stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych.

Wody powierzchniowe podzielone zosta-
ły na pięć klas jakości, przy czym głównym kry-
terium kwalifikującym jest spełnianie wymagań 
ustalonych dla wód powierzchniowych wyko-
rzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia. Istotnym kryterium 
uzupełniającym w nowej klasyfikacji wód po-
wierzchniowych są wartości biologicznych wskaź-
ników jakości. Nowe klasy jakości wód zdefinio-
wano następująco:
• klasa I wody bardzo dobrej jakości – spełniające 

wymagania określone dla wód powierzchniowych 
kategorii A1, w których wartości biologicznych 
wskaźników jakości wody nie wskazują na żadne 
oddziaływania antropogeniczne;
klasa II wody dobrej jakości – spełniające w od-
niesieniu do większości wskaźników wymagania 
określone dla wód powierzchniowych kategorii A2, 
w których wartości biologicznych wskaźników ja-
kości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań 
antropogenicznych;
klasa III  wody zadowalającej jakości – speł-
niające wymagania określone dla wód powierzch-
niowych kategorii A2, w których wartości bio-
logicznych wskaźników jakości wody wykazują 
umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicz-
nych;

• klasa IV  wody niezadowalającej jakości – speł-
niające wymagania określone dla wód powierzch-
niowych kategorii A3, w których wartości biologicz-
nych wskaźników jakości wody wykazują, na skutek 
oddziaływań antropogenicznych, zmiany jakościo-
we i ilościowe w populacjach biologicznych;

• klasa V  wody złej jakości – niespełniające wy-
magań jakościowych dla wód wykorzystywanych 

1 2 3 4 5 6 7 8

80. Wisłok Ujście do Sanu 5,8 D, R IV - nieprzydatne

81. Zbiornik Besko Przy zaporze U - A2 -

82. Czernisławka Ujście do zbiornika Besko 2,2 U - A2 -

83. Iwonka Iwonicz Zdrój 11,9 U - A2 -

84. Morwawa Ujście do Wisłoka 1,0 D, R III - nieprzydatne

85. Stobnica Poniżej Brzozowa 30,4 D, R IV - nieprzydatne

86. Stobnica Ujście do Wisłoka 0,3 D, R IV - nieprzydatne

87. Potok Jakla Przysietnica 0,8 U - A2 -

88. Mleczka Ujście do Wisłoka 2,0 D, R V - nieprzydatne

ZLEWNIA RZEKI STRWIĄŻ

89. Strwiąż Granica Państwa 83,0 D, R III - nieprzydatne
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do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia; 

wartości biologicznych wskaźników jakości wody 

wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicz-

nych, zmiany polegające na zaniku występowania 

znacznej części populacji biologicznych.

Podstawę określenia klas jakości wody stano-

wiły graniczne wartości wskaźników jakości wody, 

określone dla każdej z klas. Zakres monitorin-

gu wód powierzchniowych obejmował ogółem 52 

wskaźniki jakości ujęte w 8 grupach wskaźniko-

wych i badane z ustaloną w rozporządzeniu czę-

stotliwością: wskaźniki fizyczne (1 raz w miesiącu), 

wskaźniki tlenowe (1 raz w miesiącu), wskaźniki 

biogenne (1 raz w miesiącu), wskaźniki zasolenia 

(1 raz w miesiącu), metale wraz z metalami cięż-

kimi (1 raz w kwartale), wskaźniki zanieczyszczeń 

przemysłowych (1 raz w roku), wskaźniki hydro-

biologiczne wraz z chlorofilem „a” (1 raz w kwar-

tale) i wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii 

grupy coli i liczba bakterii grupy coli typu kałowe-

go (1 raz w miesiącu).

Dla każdego wskaźnika zmierzonego z często-

tliwością 1 raz w miesiącu wyznaczono wartość 

stężenia odpowiadającą percentylowi 90, a przy 

mniejszej częstotliwości badań przyjęto najmniej 

korzystne wartości stężeń. Klasę jakości wód po-

wierzchniowych określono porównując wartości 

stężeń poszczególnych wskaźników (z wyłącze-

Mapa 1. Klasyfikacja ogólna wód w badanych rzekach województwa podkarpackiego 

w 2004 roku

Klasyfikacja ogólna wód 

w badanych rzekach w 2004 

roku (% punktów pomiarowych 

w poszczególnych klasach jakości)
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niem wskaźników występujących w warunkach 

naturalnych w podwyższonych stężeniach) z war-

tościami granicznymi i przyjmując klasę, która 

obejmuje łącznie z wyższymi klasami 90% ilości 

wskaźników.

Przeprowadzone badania i analiza wskaźni-

ków jakości wykazały, że wśród monitorowanych 

w 2004 roku rzek województwa podkarpackiego 

brak jest wód o jakości odpowiadającej I klasie. Wy-

magania II klasy spełniało 7,6% wszystkich punk-

tów pomiarowych, wody dobrej jakości stwierdzo-

no w górnych biegach głównych podkarpackich 

rzek: Wisłoki, Sanu oraz rzeki Wisłok. Największy 

odsetek punktów pomiarowych – 45,6%, zaliczo-

no do III klasy i obrazowały one zadowalającą ja-

kość wód w rzekach położonych głównie w zlewni 

Wisłoki i Sanu. Wody sklasyfikowane jako odpo-

wiadające wymaganiom IV klasy, czyli wody nie-

zadowalającej jakości, stwierdzono w 36,7% punk-

tów monitoringowych. Punkty te zlokalizowane 

są w zdecydowanej większości w zlewni rzeki Wi-

słok oraz w zlewni Wisły. Złą jakość wód stwier-

dzono w 10,1% punktów pomiarowych i dotyczy 

to rzek poddanych oddziaływaniu znacznych ilo-

ści ścieków komunalnych lub przemysłowych. Do 

V klasy zaliczono wody Wisły wpływające z terenu 

województwa małopolskiego oraz Babulówki, Po-

toku Rów, Trześniówki na ujściu do Wisły, Wisłoki 

poniżej Mielca, Wiaru poniżej Przemyśla, a także 

Trzebośnicy poniżej Sokołowa Młp. i Mleczki po-

niżej Przeworska.

Klasyfikację ogólną jakości wód w punktach 

pomiarowych monitoringu rzek w 2004 roku 

przedstawiono w tabeli oraz na mapie 1.

Zlewnia Wisły

Klasyfikacji ogólnej poddano jakość wód Wisły 

i cieków położonych w jej zlewni bezpośredniej: 

Babulówki, Potoku Rów, Trześniówki, Łęgu oraz 

Przyrwy, ogółem w 11 punktach pomiarowych. 

W zlewni nie zidentyfikowano wód odpowiadają-

cych I, II i III klasie jakości.

Wisła, badana na odcinku podkarpackim w 3 

punktach pomiarowych, prowadziła wody zaliczo-

ne do IV i V klasy jakości. Wody charakteryzowa-

ły wysokie wartości wskaźników zasolenia: chlor-

ków, substancji rozpuszczonych i przewodności 

elektrycznej właściwej, chlorofilu „a” – głównego 

wskaźnika eutrofizacji wód oraz wskaźników mi-

krobiologicznych: liczby bakterii grupy coli i liczby 

bakterii grupy coli typu kałowego.

Rzeka Babulówka poprzez Potok Rów jest od-

biornikiem ścieków ze Specjalnej Strefy Ekono-

micznej EURO-PARK Mielec w Mielcu. Oba cieki 

należą do silnie zanieczyszczonych, prowadzących 

wody złej jakości. Wskaźnikami, które zadecy-

dowały o zaliczeniu ich do V klasy, były głównie 

wskaźniki tlenowe, azot Kjeldahla, wskaźniki mi-

krobiologiczne, a w przypadku Potoku Rów tak-

że amoniak. Badania w Babulówce i Potoku Rów 

wykazały obecność nienormowanego obecnie for-

maldehydu.

Zła jakość charakteryzowała również wody 

Trześniówki, uchodzące do Wisły. Wynik kla-

syfikacji wód tej rzeki jest odzwierciedleniem 

niekorzystnego oddziaływania zanieczyszczeń 

z przemysłu siarkowego, jak również ścieków prze-

mysłowych i komunalnych z Nowej Dęby. Na po-

ziomie V klasy jakości kształtowały się wartości 

wskaźników zasolenia.

Łęg badany był w 4 punktach pomiarowych 

zlokalizowanych na odcinku od powyżej zbiorni-

ka Wilcza Wola do ujścia do Wisły. Kontrolą ob-

jęto również rzekę Przyrwę, wpadającą do Łęgu. 

Jakość wód w zlewni Łęgu znajduje się pod znaczą-

cym wpływem zanieczyszczeń pochodzenia ko-

munalnego (m.in. z miejscowości: Raniżów, Maj-

dan Królewski, Grębów, Zaleszany, Kolbuszowa, 

Cmolas, Dzikowiec) i przemysłowego (Przewrot-

ne, Gorzyce). We wszystkich punktach pomiaro-

wych jakość badanych wód zaliczono do IV klasy, 

a o klasyfikacji zadecydowały głównie wskaźniki 

zanieczyszczeń organicznych (ChZT-Mn, ChZT-

-Cr) i wskaźniki mikrobiologiczne. W wodach 

Łęgu dopływających do zbiornika Wilcza Wola 

stwierdzono także podwyższone stężenia związ-

ków azotu.

Zlewnia Wisłoki

Wisłoka jest prawobrzeżnym dopływem Wi-

sły, przepływa wzdłuż zachodniej granicy admi-

nistracyjnej województwa. Zlewnię charakteryzu-

je znaczny udział obszarów o cennych walorach 

przyrodniczych – Magurski Park Narodowy, Jaśli-
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ski Park Krajobrazowy oraz obszary chronionego 

krajobrazu. W granicach Magurskiego Parku Na-

rodowego wyznaczono specjalny obszar ochrony 

siedlisk – „Ostoja Magurska”, proponowany do sie-

ci Natura 2000.

W zlewni znajdują się miasta: Jasło, Pilzno, 

Dębica, Mielec, Dukla, Jedlicze, Ropczyce, Sędzi-

szów Małopolski i w województwie małopolskim 

– Gorlice i Biecz. Wisłoka i Jasiołka są źródłem 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia.

W 2004 roku celem klasyfikacji ogólnej prze-

prowadzono badania jakości wód Wisłoki w 11 

punktach pomiarowych, Jasiołki w 2 punktach 

pomiarowych oraz dopływów: Ropy, Wielopolki 

i Tuszymki w punktach ujściowych. Zdecydowa-

na większość punktów pomiarowych, bo aż 75%, 

obrazowała zadowalającą jakość badanych wód 

w zlewni Wisłoki, na poziomie III klasy. W jed-

nym punkcie stwierdzono wody w II klasie, nato-

miast do IV klasy jakości zaliczono wody badane 

w dwóch punktach i do V klasy zaliczono wody 

badane w jednym punkcie.

Wyniki badań wykazały, że Wisłoka pro-

wadziła wody dobrej jakości, w II klasie, jedy-

nie w punkcie pomiarowym Kotań – Kremp-

na. W pozostałych punktach, rozmieszczonych 

wzdłuż środkowego i dolnego biegu, z wyjątkiem 

punktu poniżej Mielca, jakość wód rzeki spełnia-

ła wymagania III klasy.

Klasyfikacja ogólna wód w zlewni Wisłoki 

w 2004 roku (% punktów pomiarowych 

w poszczególnych klasach jakości)

W punktach tych klasyfikację obniżyły wskaź-

niki mikrobiologiczne oraz wskaźniki hydrobio-

logiczne: indeks saprobowości peryfitonu, indeks 

saprobowości fitoplanktonu, a w 3 punktach tak-

że makrobezkręgowce. Spośród wskaźników fi-

zykochemicznych stężenia na poziomie III klasy 

osiągały najczęściej związki azotu (azot Kjeldah-

la, azotyny), wskaźniki tlenowe (BZT
5
, ChZT-Mn, 

ChZT-Cr) oraz barwa i zapach. Od ujścia Tuszym-

ki w niektórych punktach pomiarowych stwierdzo-

no także podwyższone stężenia zawiesin ogólnych 

i manganu. Jakość wód Wisłoki poniżej Mielca 

oceniono jako złą, a zdecydowały o tym przede 

wszystkim wskaźniki mikrobiologiczne i wysokie 

stężenia związków azotu i fosforu.

Ropa jest lewobrzeżnym dopływem Wisłoki. 

Górny i środkowy bieg rzeki znajduje się na te-

renie województwa małopolskiego. Najistotniej-

sze źródła bezpośredniego zanieczyszczenia rzeki 

zlokalizowane są w województwie małopolskim. 

Zalicza się do nich ścieki z Gorlic oraz ścieki ko-

munalne z Biecza. Badania wód Ropy na odcinku 

ujściowym do Wisłoki wykazały, że jakość rzeki 

odpowiada wymaganiom określonym dla III kla-

sy. W wodach stwierdzono wartości wskaźników 

mikrobiologicznych na poziomie IV klasy, a war-

tości wskaźników hydrobiologicznych i BZT
5
 oraz 

stężenia związków azotu i fosforanów w granicach 

III klasy.

Jakość wód Jasiołki, jednego z ważniejszych 

dopływów Wisłoki, kontrolowano w dwóch punk-

tach pomiarowych: poniżej Jedlicza i na ujściu do 

Wisłoki. Na podstawie wyników badań wody rze-

ki zakwalifikowano do III klasy. Spośród badanych 

wskaźników najmniej korzystne wartości (III i rza-

dziej IV klasa) osiągnęły wskaźniki mikrobiolo-

giczne, hydrobiologiczne oraz stężenia związków 

azotu (azot Kjeldahla, amoniak i azotyny).

Pozostałe badane dopływy Wisłoki: Wielopol-

ka i Tuszymka, prowadziły na odcinku ujściowym 

wody odpowiadające IV klasie jakości. W wo-

dach obu rzek stwierdzono wysoką liczbę bakte-

rii grupy coli i bakterii grupy coli typu kałowego, 

a także wysokie stężenia wskaźników zanieczysz-

czeń organicznych: BZT
5
 i ChZT-Cr w Wielopolce 

i ChZT-Mn, ChZT-Cr i ogólnego węgla organicz-

nego w Tuszymce. Ponadto w Wielopolce w pod-

wyższonych stężeniach wystąpił azot Kjeldahla 

i amoniak.

4. 
W

OD
Y I

 G
OS

PO
DA

RK
A 

ŚC
IEK

OW
A

4. 
W

OD
Y I

 G
OS

PO
DA

RK
A 

ŚC
IEK

OW
A

49



Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

Stan środowiska w woj. podkarpackim w 2004 roku

Zlewnia Sanu

San jest największym karpackim dopływem 

Wisły i najważniejszą rzeką województwa podkar-

packiego. Ponad 85% powierzchni zlewni znajduje 

się w granicach Polski. Lewostronna część zlewni 

leży w całości w województwie podkarpackim, na-

tomiast obszar zlewni prawostronnej przecina gra-

nica państwowa z Ukrainą. Źródłowe obszary to 

górzyste tereny Bieszczadów, z nieliczną zabudo-

wą, o charakterze turystyczno-wypoczynkowym. 

W dolinie Sanu i Solinki położone są dwa zbiorni-

ki zaporowe: Solina i Myczkowce. W zlewni Sanu 

(z wyłączeniem zlewni rzeki Wisłok) znajdują się 

miasta: Lesko, Zagórz, Sanok, Dynów, Przemyśl, 

Radymno, Jarosław, Lubaczów, Oleszyce, Ciesza-

nów, Leżajsk, Sokołów Małopolski, Nowa Sarzy-

na, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Nisko i Stalowa 

Wola.

Znaczny procent powierzchni zlewni zajmują 

tereny objęte ochroną prawną ze względu na duże 

walory przyrodnicze i krajobrazowe, m.in. Biesz-

czadzki Park Narodowy oraz osiem parków kraj-

obrazowych. Znajdują się tutaj 3 obszary specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000: „Bieszczady”, „Po-

górze Przemyskie” i fragment „Lasów Janowskich”. 

Wyznaczono także specjalny obszar ochrony sied-

lisk „Bieszczady”, proponowany do sieci Natura 

2000.

Zasoby wodne zlewni Sanu wykorzystywane są 

do celów komunalnych i przemysłowych. San jest 

odbiornikiem największej ilości ścieków, odpro-

wadzanych do niego bezpośrednio oraz poprzez 

dopływy. Duży udział w emisji ścieków mają ścieki 

przemysłowe, m.in. z Sanoka i ze Stalowej Woli.

W 2004 roku dla potrzeb klasyfikacji ogólnej 

przeprowadzono badania jakości wód Sanu i jego 

najważniejszych dopływów ogółem w 36 punktach 

pomiarowych. Na Sanie, na odcinku od dopływu 

do zbiornika Solina do ujścia do Wisły, rozmiesz-

czono 20 punktów pomiarowych, natomiast na ba-

danych 7 dopływach Sanu, tj.: rzekach granicznych 

– Wiar, Wisznia, Szkło i Lubaczówka oraz na Trze-

bośnicy, Tanwi i Bukowej, zlokalizowano łącznie 

16 punktów pomiarowych.

Wyniki badań kontrolowanych wód wykazały, 

że wśród nich brak jest wód bardzo dobrej jako-

ści, w I klasie. Wymaganiom II klasy jakości odpo-

wiadały wody badane w 3 punktach, stanowiących 

8,3% łącznej ilości punktów pomiarowych w zlew-

ni Sanu.

Klasyfikacja ogólna wód w zlewni Sanu 

w 2004 roku (% punktów pomiarowych 

w poszczególnych klasach jakości)

Klasę III, określającą wody zadowalającej ja-

kości, stwierdzono w 58,3% punktów, rozmiesz-

czonych w zdecydowanej większości wzdłuż Sanu. 

Odsetek punktów pomiarowych, w których badane 

wody zakwalifikowano do klasy IV, wynosił 27,8% 

i charakteryzowały one wody ujściowego odcinka 

Sanu oraz większości kontrolowanych dopływów. 

Wody złej jakości, o wyraźnym antropogenicznym 

oddziaływaniu, zidentyfikowano w dwóch punk-

tach (5,6%): ujście Wiaru i Trzebośnica poniżej So-

kołowa Małopolskiego.

San na dopływie do zbiornika Solina oraz na 

odcinku do ujścia Osławy, badany w 3 punktach 

pomiarowych oceniony został jako prowadzący 

wody dobrej jakości. Wartości prawie wszystkich 

monitorowanych wskaźników fizykochemicznych 

nie przekroczyły wartości granicznych ustalonych 

dla II klasy. Poziom III klasy w niektórych punk-

tach osiągnęły wskaźniki z grupy wskaźników hy-

drobiologicznych i mikrobiologicznych. Pozostały 

odcinek Sanu, z wyjątkiem punktu pomiarowego 

położonego na ujściu do Wisły, kontrolowany w 16 

punktach pomiarowych, zaliczony został do klasy 

III. Wartości badanych wskaźników jakości wód 

zmieniały się z biegiem rzeki. Na odcinku Sanu od 

Sanoka do ujścia rzeki Wisłok, spośród wskaźników 

fizykochemicznych najczęściej wartości zakwa-

lifikowane do klasy III osiągały: BZT
5
, azot Kjel-

dahla, barwa oraz zapach. W dolnym biegu rzeki 

zakres wskaźników w III klasie i wyższych rozsze-

rzył się o wskaźniki zanieczyszczeń organicznych 

– ChZT-Cr i ChZT-Mn, a także o zawiesiny ogól-

ne. Wskaźniki hydrobiologiczne – saprobowość fi-
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toplanktonu i peryfitonu, na prawie całej długości 

Sanu wskazywały na III klasę jakości. Wysokie stę-

żenie chlorofilu „a” – głównego wskaźnika eutrofi-

zacji wód, przekraczające poziom II klasy, stwier-

dzono jedynie w trzech punktach w dolnym biegu 

rzeki: poniżej Sarzyny, w Brandwicy i na ujściu do 

Wisły. Wskaźniki zanieczyszczenia bakteriologicz-

nego wód Sanu, tj. liczba bakterii grupy coli i licz-

ba bakterii grupy coli typu kałowego, na górnym 

odcinku rzeki zaliczono do klasy II i III, a począw-

szy od Sanoka w dół rzeki do IV i do V klasy jako-

ści. San wprowadzał do Wisły wody ocenione jako 

niezadowalającej jakości (IV klasa) ze względu na 

wysokie wartości wskaźników hydrobiologicznych 

i mikrobiologicznych.

Wiar jest prawobrzeżnym dopływem Sanu, 

płynącym w środkowym biegu przez teren Ukra-

iny. Prawie połowa powierzchni zlewni rzeki znaj-

duje się na terytorium Ukrainy. Głównym źródłem 

zanieczyszczenia są ścieki komunalne z Przemyśla, 

odprowadzane do Wiaru na odcinku ujściowym. 

Badania jakości wód wykonano w trzech punktach, 

przy czym dwa z nich położone są przy granicy 

z Ukrainą (wody wpływające na terytorium Ukra-

iny i powracające na terytorium Polski) oraz na uj-

ściu do Sanu. Wody Wiaru na odcinku ujściowym 

zaliczono do V klasy i oceniono jako złej jakości. 

Wartości badanych wskaźników jakości wskazują 

na silny wpływ zanieczyszczeń pochodzenia antro-

pogenicznego. Klasę V określono dla wskaźników 

mikrobiologicznych, a także BZT
5
, związków azo-

tu i fosforu. W przygranicznych punktach pomia-

rowych stwierdzono III klasę jakości wód, a wśród 

wskaźników osiągających wartości w III i IV klasie 

znajdowały się m.in.: BZT
5
, barwa, saprobowość 

fitoplanktonu i peryfitonu oraz wskaźniki mikro-

biologiczne.

Kolejny prawobrzeżny dopływ Sanu – rze-

kę Wisznię, oceniono na podstawie badań wyko-

nanych w 2 punktach pomiarowych położonych

przy granicy z Ukrainą i na ujściu do Sanu. W gra-

nicach Polski znajduje się krótki ujściowy odcinek 

rzeki i około 14% powierzchni jej zlewni. Główne 

źródła zanieczyszczenia wód Wiszni położone są 

po stronie ukraińskiej. Wody wpływające na tery-

torium Polski, jak i uchodzące do Sanu sklasyfiko-

wano jako wody zadowalającej jakości (III klasa). 

Spośród badanych wskaźników, do klasy IV i V 

zaliczono wskaźniki mikrobiologiczne, barwę, za-

pach, natomiast w III klasie mieściły się wskaźniki 

zanieczyszczeń organicznych – BZT
5
, ChZT-Mn, 

ChZT-Cr, azotyny, azot Kjeldahla, wapń, a także 

saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu, a na uj-

ściu również chlorofil „a”.

Szkło jest rzeką graniczną, poddaną oddziały-

waniu zanieczyszczeń zlokalizowanych głównie po 

stronie ukraińskiej. Są to m.in. zdegradowane tere-

ny powstałe w wyniku eksploatacji siarki oraz nie-

dostatecznie oczyszczone ścieki komunalne. Wody, 

kontrolowane w punkcie pomiarowym w miej-

scowości Budzyń, przy granicy polsko-ukraiń-

skiej oraz na odcinku ujściowym do Sanu, ocenio-

no jako spełniające wymagania IV klasy jakości. 

W punkcie ujściowym rzeki stwierdzono wysokie 

wartości głównie w przypadku wskaźników mikro-

biologicznych i chlorofilu „a”, natomiast w punk-

cie charakteryzującym wody wpływające z terenu 

Ukrainy do IV klasy zaliczono, oprócz wskaźników 

mikrobiologicznych, m.in. także wskaźniki zanie-

czyszczeń organicznych i azot Kjeldahla.

Lubaczówka jest jednym z większych prawo-

brzeżnych dopływów Sanu, a ok. 27% powierzch-

ni jej zlewni leży w granicach Ukrainy. Rzekę pod-

dano ocenie na podstawie badań wykonanych 

w trzech punktach pomiarowych, położonych: 

przy granicy z Ukrainą, poniżej Lubaczowa oraz na 

ujściu do Sanu. Wody wpływające z terenu Ukra-

iny zaliczono do III klasy, a na pozostałym bada-

nym odcinku do IV klasy. Do wskaźników jakości, 

które znacząco wpłynęły na wynik klasyfikacji, za-

liczyć należy wskaźniki zanieczyszczeń organicz-

nych oraz wskaźniki mikrobiologiczne.

Badania wód Trzebośnicy, lewobrzeżnego do-

pływu Sanu, wykonane poniżej Sokołowa Mało-

polskiego, wykazały wysokie stężenia azotynów 

i związków fosforu oraz duże zanieczyszczenie 

bakteriologiczne, co zadecydowało o złej ich ja-

kości (V klasa). Jest to wynikiem niekorzystnego 

oddziaływania na wody ścieków z Sokołowa Ma-

łopolskiego. W dwóch punktach pomiarowych, 

zlokalizowanych w dolnym biegu rzeki, stwierdzo-

no IV klasę jakości wód, przy czym wśród wskaźni-

ków zanieczyszczeń organicznych i bakteriologicz-

nych, które osiągnęły wysokie wartości, znalazły 

się także fenole.

Tanew jest największym prawobrzeżnym do-

pływem Sanu. W granicach administracyjnych 
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województwa podkarpackiego znajduje się źród-

łowy i ujściowy odcinek rzeki, a w środkowym 

biegu rzeka przepływa przez tereny wojewódz-

twa lubelskiego. Jakość wód dolnego biegu Tanwi, 

badana w dwóch punktach pomiarowych, odpo-

wiadała IV klasie jakości. W wodach rzeki stwier-

dzono wysokie wartości wskaźników zanieczysz-

czeń organicznych (ChZT-Cr, ChZT-Mn), barwy 

oraz wskaźników mikrobiologicznych. Podobne 

wskaźniki charakteryzowały IV klasę jakości wód 

ujściowego odcinka Bukowej, prawobrzeżnego 

dopływu Sanu.

Zlewnia rzeki Wisłok

Wisłok jest największym lewobrzeżnym dopły-

wem Sanu. W górnym biegu przepływa przez za-

lesione górzyste tereny, w środkowym i dolnym 

biegu odwadnia obszary o charakterze przemy-

słowo-rolniczym. Duże zróżnicowanie krajobrazu 

i walory przyrodnicze powodują, że znaczna część 

obszaru zlewni objęta jest ochroną prawną w ra-

mach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Czar-

norzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowe-

go. Odcinek górski rzeki zamyka zapora i zbiornik 

wodny w Besku.

W zlewni Wisłoka położone są miasta: Ryma-

nów, Iwonicz Zdrój, Krosno, Brzozów, Strzyżów, 

Błażowa, Tyczyn, Rzeszów, Głogów Małopolski, 

Łańcut, Kańczuga i Przeworsk. Wody Wisłoka uj-

mowane są do celów komunalnych i przemysło-

wych. Rzeka jest również odbiornikiem ścieków 

miejsko-przemysłowych oraz ścieków z terenów 

wiejskich wprowadzanych do jego wód bezpośred-

nio lub poprzez cieki dopływające.

W 2004 roku badaniami jakości wód w celu ich 

sklasyfikowania objęto rzekę Wisłok w 11 punk-

tach pomiarowych rozmieszczonych od dopływu 

do zbiornika Besko do ujścia do Sanu, rzekę Stob-

nicę w 2 punktach oraz ujściowe odcinki Morwa-

wy i Mleczki.

Klasyfikacja ogólna wód w zlewni rzeki 

Wisłok w 2004 roku (% punktów pomiarowych 

w poszczególnych klasach jakości)

Zdecydowana większość punktów pomiaro-

wych, bo aż 66,7%, obrazowała niezadowalającą ja-

kość badanych wód w zlewni Wisłoka. W jednym 

punkcie stwierdzono wody w V klasie, do II kla-

sy jakości zaliczono wody badane w dwóch punk-

tach i do III klasy zaliczono wody badane także 

w dwóch punktach.

Wody Wisłoka w górnym biegu, do miejsco-

wości Besko, oceniono jako wody dobrej jakości 

(II klasa). Jakość wód badaną w kolejnym punkcie 

pomiarowym – w Iskrzyni, zakwalifikowano do 

klasy III, a na wynik klasyfikacji wpłynęły głównie 

podwyższone wartości wskaźników zanieczysz-

czenia organicznego, azotynów, azotu Kjeldahla, 

wskaźniki hydrobiologiczne oraz mikrobiologicz-

ne. Ocena wyników badań uzyskanych w punk-

tach zlokalizowanych na pozostałym biegu rzeki, 

do ujścia do Sanu, wskazywała na IV klasę jako-

ści wód. O niezadowalającej jakości wód świadczy-

ły wartości wskaźników mikrobiologicznych, któ-

re na tym odcinku rzeki oscylowały na poziomie 

klasy V i rzadziej IV klasy, a także wskaźników fi-

zykochemicznych. Wartości w IV klasie najczęściej 

osiągały parametry: BZT
5, 

ChZT-Cr, azot Kjeldah-

la, barwa, zawiesiny ogólne, a w punkcie poniżej 

Krosna również fosforany. Spośród wskaźników 

hydrobiologicznych na poziomie IV klasy utrzy-

mywała się saprobowość fitoplanktonu na odcinku 

Wisłoka od Rzeszowa do ujścia oraz chlorofil „a” 

w punkcie ujściowym.

Głównymi źródłami zanieczyszczenia wód 

Morwawy, lewobrzeżnego dopływu Wisłoka, są 

ścieki z terenu Rymanowa, Rymanowa Zdroju i Ha-

czowa. W 2004 roku jakość wód badanych na od-

cinku ujściowym oceniono jako zadowalającą (III 

klasa), a decydujący wpływ na klasyfikację mia-

ły wskaźniki mikrobiologiczne, hydrobiologiczne, 

a także wskaźniki zanieczyszczeń organicznych, 

związki azotu i fosforany.

Stobnica, prawobrzeżny dopływ Wisłoka, prze-

pływa przez tereny o charakterze rolniczym, z nie-

wielkim udziałem lasów i rozproszoną zabudową 

mieszkaniową. Na jakość wód rzeki oddziaływają 

w sposób znaczący ścieki komunalne z Brzozowa, 

z terenów wiejskich oraz spływy powierzchniowe. 

Badania Stobnicy wskazywały na IV klasę jakości 

wód. W punkcie pomiarowym położonym poni-

żej Brzozowa stwierdzono głównie w granicach IV 

klasy wartości wskaźników tlenowych, związków 

biogennych oraz wskaźników mikrobiologicznych. 

Do Wisłoka rzeka wprowadzała wody o dużym za-

nieczyszczeniu bakteriologicznym i wysokich war-

tościach ChZT-Cr i azotu Kjeldahla.

Jakość wód Mleczki na odcinku ujściowym do 

Wisłoka oceniono na poziomie V klasy. Decydu-

jący wpływ na klasyfikację miały wysokie stęże-
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nia związków fosforu i zawiesin ogólnych, wartość 

BZT
5
 oraz wskaźniki mikrobiologiczne. Nieko-

rzystna jakość wód Mleczki jest wynikiem oddzia-

ływania ścieków z terenu Kańczugi i Przeworska 

oraz z terenów wiejskich położonych w zlewni.

Rzeka Strwiąż

Rzeka jest prawobrzeżnym dopływem Dnie-

stru i przepływa przez terytorium Polski i Ukrainy. 

W polskiej części zlewni, obejmującej górny bieg 

rzeki, głównym źródłem zanieczyszczenia wód są 

ścieki z terenu Ustrzyk Dolnych. Ocena wyników 

badań wód w punkcie pomiarowym położonym 

przy granicy z Ukrainą wskazywała na III klasę ja-

kości, głównie ze względu na stężenia fosforanów, 

wskaźniki mikrobiologiczne oraz na saprobowość 

peryfitonu.

Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofi-

zacji w badanych rzekach

Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG ma na 

celu ograniczenie zanieczyszczenia wód spowodo-

wanego azotanami pochodzenia rolniczego oraz 

ochronę wód przed dalszym zanieczyszczeniem. 

Postanowienia Dyrektywy Azotanowej przetrans-

ponowane zostały do polskiego prawa, m. inny-

mi poprzez zapisy w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne oraz w rozporządzeniach szczegóło-

wych.

Jednym z głównych źródeł azotanów w środo-

wisku jest działalność rolnicza. Używanie nawo-

zów zawierających azot i odchodów zwierzęcych 

jest niezbędne dla rolnictwa, jednak nadmierne ich 

stosowanie, bez uwzględnienia specyfiki terenu, 

może stanowić poważne zagrożenie dla środowi-

ska, w szczególności dla wód ujmowanych do ce-

lów pitnych. Zwiększona koncentracja w wodach 

związków azotu i fosforu jest jedną z przyczyn eu-

trofizacji. Z eutrofizacją wiąże się wiele niekorzyst-

nych zmian w ekosystemach wodnych, jest ona 

bardzo uciążliwym i trudnoodwracalnym proce-

sem ludzkiej ingerencji w środowisko wodne.

Za wody wrażliwe na zanieczyszczenie związ-

kami azotu z działalności rolniczej uznaje się wody 

zanieczyszczone oraz zagrożone zanieczyszcze-

niem, jeśli nie zostaną podjęte działania ograni-

czające dopływ do tych wód azotanów lub innych 

związków mogących przekształcić się w azotany 

ze źródeł rolniczych. Jako wody zanieczyszczo-

ne określa się wody podziemne i powierzchnio-

we, a w szczególności wody służące do pozyskania 

wody do picia, w których stężenie azotanów prze-

kracza 50 mg NO
3
/l oraz wody powierzchniowe, 

wody w estuariach oraz morskie wody wewnętrz-

ne i morza terytorialnego wykazujące eutrofizację, 

którą skutecznie można zwalczać poprzez ograni-

czenie dopływu związków azotu. Do wód zagrożo-

nych zanieczyszczeniem zalicza się powyższe ro-

dzaje wód, lecz o stężeniu azotanów w granicach 

40-50 mg NO
3
/l z tendencją wzrostową oraz wody 

wykazujące tendencję do eutrofizacji, którą moż-

na ograniczyć przez eliminację dopływu związków 

azotu.

Analiza stanu wód Polski wykonana w 2003 

roku wykazała, że na terenie administrowanym 

przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Krakowie, obejmującym także obszar woje-

wództwa podkarpackiego, wody nie są zagrożone 

zanieczyszczeniem azotanami w świetle wymagań 

Dyrektywy Azotanowej i nie ma potrzeby wyzna-

czania obszarów szczególnie narażonych na zanie-

czyszczenie.

Wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenie 

azotanami pochodzenia rolniczego oraz obszary 

szczególnie narażone na zanieczyszczenie podle-

gają co 4 lata weryfikacji w oparciu o badania mo-

nitoringowe prowadzone przez Inspekcję Ochrony 

Środowiska. W 2004 roku w ramach monitoringu 

rzek badaniom zawartości azotanów oraz wartości 

wskaźników stosowanych do oceny stopnia eutro-

fizacji poddano wody 24 rzek województwa pod-

karpackiego w 79 punktach pomiarowych. Źródła 

pochodzenia azotanów w rzekach nie były przed-

miotem analizy.

Wyniki oceny poziomu azotanów i chlorofilu 

„a” – głównego wskaźnika eutrofizacji, w kontro-

lowanych wodach przedstawiono na mapie 2.

Zanieczyszczenie azotanami wód w rzekach, 

ocenione na podstawie wyników monitoringu 

w roku 2004, było bardzo niskie. Nie zidentyfi-

kowano cieku, w którym stężenie azotanów prze-

kroczyło próg 40 mgNO
3
/l. Z liczby 79 wyników 

średniorocznych 94% odpowiadało stężeniom 

azotanów mniejszym od 10 mgNO
3
/l. Wyższe stę-

żenia wystąpiły na podkarpackim odcinku Wisły, 

w Trzebośnicy poniżej Sokołowa Małopolskiego 

oraz na ujściowym odcinku Wiaru. Cieki te znaj-

dują się pod presją oddziaływania ścieków pocho-

dzenia komunalnego.

W porównaniu do roku 2003 poziom zanie-

czyszczenia wód azotanami nie uległ istotnym 

zmianom. Niewielki wzrost średnich rocznych stę-

żeń azotanów odnotowano m.in. w Wiśle, Łęgu, 

dolnym biegu Sanu i Wisłoka oraz w Trzebośnicy.

Do oceny eutrofizacji wód w rzekach analizo-

wano średnie roczne stężenia fosforu ogólnego, 

azotu ogólnego, azotanów i azotu azotanowego 

oraz chlorofilu „a” w odniesieniu do wartości gra-
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nicznych, określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 

kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanie-

czyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Badania wykazały, że graniczne wartości wskaźni-

ków eutrofizacji zostały przekroczone w 10 punk-

tach pomiarowych, zlokalizowanych głównie na 

odcinkach rzek w zasięgu oddziaływania ścieków 

komunalnych i przemysłowych.

Przekroczenia dotyczyły głównie fosforu ogól-

nego oraz związków azotu, jedynie w Wiśle obej-

mowały również chlorofil „a”. Do wód o podwyż-

szonych wskaźnikach eutrofizacji zaliczono: Wisłę, 

Babulówkę, Potok Rów, Wisłokę poniżej Miel-

ca, ujściowy odcinek Wielopolki, Wiar na ujściu 

do Sanu, Trzebośnicę poniżej Sokołowa Małopol-

skiego, ujście Wisłoka, Stobnicę poniżej Brzozo-

wa oraz ujście Mleczki. W odniesieniu do badań 

wykonanych w 2003 roku stwierdza się generalnie 

spadek poziomu chlorofilu „a” w wodach Wisłoki, 

Sanu i Wisłoka, szczególnie w dolnych ich biegach. 

Jednocześnie odnotowano tendencję wzrostową 

w przypadku tego wskaźnika w Wiśle, Łęgu, Wie-

lopolce, Trzebośnicy oraz w rzece Szkło.

Ocena przydatności wód do bytowania ryb

w warunkach naturalnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 

października 2002 roku w sprawie wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wody śródlądowe będące 

środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 

Mapa 2. Azotany i chlorofil „a” w wodach rzek województwa podkarpackiego w 2004 roku
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transponuje do prawa polskiego postanowienia 

Dyrektywy Rady 78/659/EWG w sprawie słodkich 

wód wymagających ochrony lub poprawy dla za-

chowania życia ryb. Celem jest ochrona lub po-

prawa jakości wód będących naturalnym środo-

wiskiem życia ryb oraz wód, które w przypadku 

zmniejszenia lub wyeliminowania zanieczyszcze-

nia mogą stać się środowiskiem życia ryb. Rozpo-

rządzenie definiuje wymagania, jakim powinny 

odpowiadać wody wyznaczone dla ryb łososiowa-

tych i karpiowatych, częstotliwość pobierania pró-

bek wody oraz metody badań i sposób oceny ja-

kości wód. Wody dla ryb łososiowatych oznaczają 

wody, które stanowią lub mogą stanowić środowi-

sko życia ryb należących do gatunków takich jak: 

łosoś (Salmo salar), pstrąg (Salmo trutta), lipień 

(Thymallus thymallus) oraz ryb z rodziny Corego-

nidae (Coregonus). Wody dla ryb karpiowatych to 

takie wody, które stanowią lub mogą stanowić śro-

dowisko życia populacji ryb należących do rodziny 

karpiowatych (Cyprinidae) lub innych gatunków, 

takich jak szczupak (Esox lucius), okoń (Perca flu-

viatilis) oraz węgorz (Anguilla anguilla).

Zgodnie z wykazami użytkowymi wód, opra-

cowanymi przez RZGW w Krakowie, wody rzek 

województwa podkarpackiego przeznaczone są do 

bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych.

Występowanie gatunków ryb zależy przede 

wszystkim od temperatury wody, zasobności w tlen 

i rodzaju podłoża. Biorąc pod uwagę te czynni-

ki oraz występowanie dominujących gatunków 

ryb, Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 

Mapa 3. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w rzekach województwa 

podkarpackiego w 2004 roku
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opracował typologię, według której rzeki wzdłuż 

swego biegu dzielą się na krainy: pstrąga, lipienia, 

brzany, leszcza oraz jazgacza. Krainę pstrąga oraz 

krainę brzany określa się jako krainę ryb łososio-

watych.

Wg typologii rybackiej, monitorowane w 2004 

roku rzeki województwa podkarpackiego zaliczone 

zostały głównie do krainy pstrąga, lipienia i brzany. 

Kraina leszcza obejmuje m.in. podkarpacki odci-

nek Wisły oraz dolne biegi Wisłoki i Sanu. Do kra-

iny pstrąga i lipienia przypisano ponad 50% dłu-

gości Wisłoki, ok. 40% długości Sanu i ok. 30% 

długości rzeki Wisłok. W wodach tych rzek wystę-

pują gatunki chronione o wysokim stopniu zagro-

żenia, m.in. piekielnica, troć wędrowna, różanka, 

piskorz, miętus, certa, brzana, świnka.

W 2004 roku ocenie przydatności wód do by-

towania ryb, w oparciu o obowiązujące przepisy, 

poddano 25 rzek w 76 punktach pomiarowych. 

Wyniki oceny przedstawiono na mapie 3.

Badania wykazały, że w żadnym punkcie nie 

były spełnione standardy jakości określone dla ryb 

łososiowatych. Jedynie w 7 punktach (9% ogółu 

punktów) stwierdzono przydatność wód dla byto-

wania ryb karpiowatych. Punkty te rozmieszczo-

ne są górnych biegach Wisłoki (2 punkty), Sanu 

(3 punkty), Wiaru (1 punkt) i Wisłoka (1 punkt). 

W pozostałych punktach pomiarowych woda nie 

spełniała kryteriów określonych w rozporządzeniu 

i oceniono ją jako nieprzydatną do bytowania ryb 

w warunkach naturalnych. Wskaźnikiem degradu-

jącym wody we wszystkich punktach były azotyny. 

O wyniku oceny wód zadecydowały również wy-

sokie stężenia: fosforu ogólnego (74% punktów), 

azotu amonowego (41% punktów), BZT
5
 (29% 

punktów), niejonowego amoniaku (21% punktów) 

oraz natlenienie wód (8% punktów).

Niekorzystne dla prawidłowego rozwoju ryb 
warunki tlenowe, wg rozporządzenia, wystąpi-
ły: dla ryb łososiowatych – w Wisłoce w punkcie 
Krempna – Kotań oraz w Sanie w punkcie Raj-
skie, natomiast dla ryb karpiowatych – w rzekach 
o dużym stopniu zanieczyszczenia ściekami prze-
mysłowymi lub komunalnymi, tj. w Babulówce, 
Stobnicy w punkcie poniżej Brzozowa oraz na od-
cinku ujściowym Mleczki. W Sanie poniżej Sarzy-
ny stwierdzono ponadnormatywne dla ryb karpio-
watych stężenie cynku ogólnego.

Duże zagrożenie dla organizmów wodnych, 
szczególnie w okresie letnim, mogą stanowić wody 
podgrzane (pochłodnicze) emitowane do Wisły 
z Elektrowni Połaniec oraz do Sanu z Elektrowni Sta-
lowa Wola. Wyższa temperatura wody zwiększa tok-
syczność wielu substancji, wpływa na przyspieszenie 
procesów chemicznych i biochemicznych zachodzą-
cych w wodach, powoduje zmniejszenie zdolności 
rozpuszczania tlenu oraz przyspieszenie procesu ni-
tryfikacji. Cotygodniowe obserwacje warunków ter-
micznych w Wiśle i Sanie w rejonie miejsc wpro-
wadzania wód pochłodniczych z obu elektrowni 
wykazały, że wymagania termiczne ustalone dla by-
towania ryb karpiowatych zostały zachowane.

Ocena jakości wód powierzchniowych wyko-
rzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga, aby 
zlewnie, w których znajdują się ujęcia wody prze-
znaczonej do celów wodociągowych lub które są 
przewidziane do takich celów w przyszłości, zosta-
ły zinwentaryzowane, objęte monitoringiem oraz 
poddane szczególnej ochronie w celu uniknięcia 
pogorszenia ich jakości.

Wymagania jakościowe, jakim powinny odpo-

wiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do 

Zmiany temperatury wód Wisły i Sanu w rejonie oddziaływania wód pochłodniczych z elektrowni 

w 2004 roku
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celów wodociągowych, częstotliwość pobierania 

próbek, metodyki referencyjne i sposób oceny, czy 

wody odpowiadają wymaganym warunkom, okre-

śla rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 

listopada 2002 roku. Rozporządzenie to transpo-

nuje do polskiego prawa postanowienia Dyrekty-

wy 75/440/EWG.

Przepisy ustalają trzy kategorie jakości wód po-

wierzchniowych wykorzystywanych do celów pit-

nych, a kryterium podziału stanowi stopień zło-

żoności technologii uzdatniania niezbędnej do 

uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. Przed-

stawiają się one następująco:

• kategoria A1 – woda wymagająca prostego 

uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji 

i dezynfekcji,

• kategoria A2 – woda wymagająca typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szcze-

gólności utleniania wstępnego, koagulacji, flo-

kulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji,

• kategoria A3 – woda wymagająca wysokospraw-

nego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 

w szczególności utleniania, koagulacji, flokula-

cji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu ak-

tywnym oraz dezynfekcji.

W ramach każdej kategorii jakości dla po-

szczególnych wskaźników jakości wody, określo-

ne zostały wartości graniczne zalecane i dopusz-

czalne.

W województwie podkarpackim wody po-

wierzchniowe stanowią znaczące źródło zaopatrze-

nia w wodę. Wg danych GUS, w 2004 roku udział 

wód powierzchniowych w ogólnej ilości wody po-

branej dla zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych 

mieszkańców kształtował się na wysokim pozio-

mie 54%, przy średniej krajowej 33%. Zgodnie 

z wykazem ZL-1, sporządzonym przez RZGW 

Kraków i obejmującym wody podlegające ochro-

nie ze względu na wykorzystywanie ich jako źródła 

wody pitnej, w województwie eksploatuje się 79 

ujęć wód powierzchniowych dostarczających śred-

nio powyżej 10 m3/dobę wody lub służących wię-

cej niż 50 osobom. Z tej liczby 55% ujęć znajduje 

się w zlewni Sanu i zapewnia 32% łącznego pobo-

ru wody powierzchniowej w województwie, 25% 

ujęć funkcjonuje w zlewni Wisłoki i dostarczają 

26% pobranej wody oraz 19% ujęć położonych jest 

w zlewni rzeki Wisłok z 42-proc. udziałem w su-

marycznym poborze wody powierzchniowej.

W 2004 roku, zgodnie z kryteriami określony-

mi w rozporządzeniu, przeprowadzono badania 

i dokonano oceny jakości wód w punktach pomia-

rowych, charakteryzujących wody dopływające 

do głównych ujęć komunalnych w województwie 

podkarpackim, dostarczających mieszkańcom 

miast wodę w ilości większej od 100 m3/dobę. Ba-

daniami objęto:

• w zlewni Wisłoki: Wisłokę powyżej Jasła, Dębi-
cy i Mielca, Jasiołkę w Szczepańcowej (powyżej 
ujęcia dla Krosna), Potok Chyrowski (powyżej 
ujęcia wody dla Dukli),

• w zlewni Sanu: San w Zasławiu i Trepczy (po-
wyżej ujęć wody dla Sanoka) oraz powyżej 
Przemyśla i Jarosławia, zbiornik Solina wraz 
z głównymi ciekami zasilającymi (ujęcie wody 
dla Ustrzyk Dolnych),

• w zlewni rzeki Wisłok: Wisłok w Iskrzyni (uję-
cie wody dla Krosna) i powyżej Rzeszowa, po-
tok Iwonka (ujęcie wody dla Iwonicza Zdroju), 
potok Jakla (ujęcie wody dla Brzozowa) oraz 
zbiornik Besko wraz z głównymi ciekami za-
silającymi (ujęcie wody dla Krosna, Iwonicza 
Zdroju, Rymanowa).
Punkty pomiarowe zlokalizowane były głównie 

w górnych i środkowych biegach badanych rzek, 

a w przypadku Wisłoki także w dolnym biegu, co 

w odniesieniu do przestrzennego rozmieszczenia 

źródeł zanieczyszczeń miało niewątpliwy wpływ 

na wynik oceny.

Kategorie jakości wód według przyjętego kry-

terium użytkowego, ustalone w oparciu o war-

tości dopuszczalne określone w rozporządzeniu, 

przedstawiono na mapie 4. Każdy punkt pomiaro-

wy na badanych wodach sklasyfikowano w grupie 

wskaźników fizykochemicznych oraz ogólnie – wg 

wskaźników fizykochemicznych i mikrobiologicz-

nych.

Ocena jakości badanych wód wykazała, że 

wody Wisłoki powyżej Mielca i rzeki Wisłok po-

wyżej Rzeszowa nie spełniały wymagań, jakim 

powinny odpowiadać wody powierzchniowe wy-

korzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia. Dopuszczalne normy 

jakości w przypadku Wisłoki przekroczyła liczba 

bakterii grupy coli, natomiast w Wisłoku – amo-

niak oraz liczba bakterii grupy coli.

W wodach Wisłoki powyżej Dębicy, Sanu po-

wyżej Przemyśla i powyżej Jarosławia oraz rzeki 

Wisłok w Iskrzyni zachowane były normy dopusz-

czalne dla wód kategorii A3. O klasyfikacji jako-

ści wody decydowały najczęściej wskaźniki mikro-

biologiczne: liczba bakterii grupy coli i grupy coli 

typu kałowego, a także wskaźniki fizykochemicz-

ne: zawiesiny ogólne, BZT
5
 i mangan.

Wody rzek: Wisłoki i Sanu w górnym biegu 

oraz Jasiołki w środkowym biegu, stanowiących 

źródło zaopatrzenia wodociągów odpowiednio dla 

Jasła, Sanoka i Krosna, były zdatne do wykorzysta-
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nia dla zaopatrzenia ludności po zastosowaniu ty-

powego uzdatniania fizycznego i chemicznego A2. 

Wody potoków: Chyrowskiego, Iwonka oraz 

Jakla, zasilających ujęcia komunalne dla Dukli, 

Iwonicza Zdroju i Brzozowa, również spełnia-

ły wymagania, jakim powinny odpowiadać wody 

kategorii A2.

W ramach kontroli przydatności wód po-

wierzchniowych do zaopatrzenia w wodę pitną, 

wykonano badania wód zbiorników zaporowych 

Solina na Sanie oraz Besko na Wisłoku oraz głów-

nych cieków dopływających do tych zbiorników. 

Próbki do badań pobrano ze zbiorników w rejonie 

ujęć wody.

Badania wody w zbiorniku Solina wykazały, że 

jedynie liczba paciorkowców kałowych i odczyn 

w warstwie powierzchniowej zbiornika oraz natle-

nienie w warstwie naddennej odpowiadały katego-

rii A2, pozostałe badane wskaźniki jakości wody 

Mapa 4. Ocena przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

w 2004 roku
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spełniały kryteria kategorii A1. Rzeka San, Solinka 

oraz potok Czarny wprowadzały do zbiornika So-

lina wody kategorii A2. Wskaźnikami głównie de-

cydującymi o ocenie były zanieczyszczenia mikro-

biologiczne: liczba paciorkowców kałowych oraz 

dla Solinki i Czarnego także liczba bakterii grupy 

coli i grupy coli typu kałowego.

Wodę w zbiorniku Besko zakwalifikowano do 

kategorii A2 ze względu na obecność bakterii gru-

py coli i grupy coli typu kałowego oraz ogólny wę-

giel organiczny, barwę i odczyn. Przy dnie zbior-

nika % nasycenia wód tlenem kwalifikował wody 

zbiornika do kategorii A3. Rzeka Wisłok i potok 

Czernisławka, zasilające zbiornik Besko, prowadzi-

ły wody spełniające wymagania kategorii A2.

Ocena jakości wód w rzekach na podstawie

makrobezkręgowców

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/EC dąży 

do stworzenia jednolitego systemu oceny jakości 

wód w krajach członkowskich Unii Europejskiej, 

który pozwoli na określenie stanu ekologicznego 

i chemicznego każdej zlewni. Do klasyfikacji stanu 

ekologicznego poszczególnych typów wód wyko-

rzystywane są jako podstawowe – biologiczne ele-

menty jakości oraz jako wspierające – hydromor-

fologiczne i fizykochemiczne elementy jakości.

Monitoring biologiczny rzek, zgodny z Ramo-

wą Dyrektywą Wodną, powinien obejmować kilka 

zespołów organizmów, takich jak:

• florę wodną (fitoplankton – drobne organizmy 
roślinne przemieszczające się w zależności od 
prądów wodnych, makrofity – rośliny porasta-
jące brzegi i dno rzek oraz fitobentos – drobne 
organizmy roślinne zamieszkujące dno rzek),

• makrobezkręgowce bentosowe (denne),
• ryby.

Elementy te w dotychczas stosowanym systemie 

oceny jakości wód w Polsce nie były obowiązujące. 

Badania biologicznych elementów jakości są bar-

dzo trudne, wymagają dużej wiedzy, doświadcze-

nia i specjalistycznego sprzętu. W Polsce nie opra-

cowano dotąd zgodnej z RDW metody oceny rzek 

na podstawie monitoringu biologicznego.

W krajach europejskich do oceny rzek najpow-

szechniej stosowane są makrobezkręgowce bento-

sowe. Badania tego zespołu organizmów ukazują 

długotrwałe skutki oddziaływań antropogenicz-

nych, których nie jest w stanie wykryć rutynowa 

analiza chemiczna wody. O wyborze tej grupy or-

ganizmów jako organizmów wskaźnikowych za-

decydowało kilka ich cech charakterystycznych. 

Denne bezkręgowce są zwykle w ciekach grupą 

dominującą. Praktycznie stale zasiedlają dany od-

cinek rzeki, są mało ruchliwe. Ich cykl życiowy jest 

długi (niekiedy mierzony w latach), a więc zmia-

ny w składzie gatunkowym lub w liczebności od-

zwierciedlają długookresowe zmiany w środowi-

sku. Makrofauna jest też w porównaniu z innymi 

grupami organizmów, stosunkowo łatwa do anali-

zy systematycznej.

W ramach dostosowania monitoringu biolo-

gicznego do wymagań Ramowej Dyrektywy Wod-

nej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie wykonał w 2004 roku badania ma-

krobezkręgowców bentosowych w 19 punktach 

pomiarowych monitoringu jakości rzek. Badania-

mi objęto 7 rzek: Wisłę, Wisłokę, San, Wiar, Wisz-

nię, Szkło i Wisłok. Najwięcej punktów pomiaro-

wych zlokalizowano na Sanie – 8 i na Wisłoce – 5, 

Najważniejsi przedstawiciele rodzin makrofauny bentosowej
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wzdłuż ich całego biegu. Pobór próbek przepro-
wadzono w okresie wiosennym, tj. w okresie naj-
większego zróżnicowania taksonomicznego ma-
krofauny bentosowej. Badania i ocenę stanu rzek 
wykonano zgodnie z „Wytycznymi do oceny sta-
nu rzek na podstawie makrobezkręgowców oraz 
do pobierania prób makrobezkręgowców w je-
ziorach”, opublikowanymi przez Instytut Ochro-
ny Środowiska w Warszawie oraz Zakład Ochrony 
Przyrody PAN w Krakowie w 2004 roku.

Głównym parametrem do oceny jakości wód 
na podstawie organizmów dennych jest indeks 
biotyczny BMWP-PL, będący zaadaptowanym do 
warunków polskich brytyjskim indeksem BMWP. 
System tej oceny polega na przypisaniu zidentyfi-
kowanym w próbie rodzinom makrobezkręgow-
ców wartości ekologicznej w postaci punktów, 
w zależności od ich wrażliwości na zanieczyszcze-
nia. Drugim elementem, zalecanym do ostatecznej 
weryfikacji oceny, jest indeks bioróżnorodności. 
Wyraża on rozmaitość i zmienność organizmów 
bentosowych w zależności od warunków siedlis-
kowych, w szczególności będących pod wpływem 
czynników antropogenicznych.

Makrofauna bezkręgowa w wodach czystych 
charakteryzuje się dużą różnorodnością gatunko-
wą, zróżnicowaną liczebnością i przeważnie niską 
biomasą. Wraz ze wzrostem zanieczyszczenia na-
stępuje kolejno: wzrost liczebności, zmiana struk-
tury dominacji, a następnie zmiana składu gatun-
kowego – rośnie liczebność i udział procentowy 
skąposzczetów (Oligochaeta) i, początkowo, larw 
ochotkowatych (Chironomidae), a następnie ogra-
niczeniu ulega występowanie larw ochotkowatych, 
pijawek i mięczaków. W wodach silnie zanieczysz-
czonych substancjami organicznymi masowo wy-
stępują skąposzczety. Szczególnie wrażliwe na za-
nieczyszczenia są larwy widelnic (Plecoptera), 
niektórych jętek (Ephemeroptera) i chruścików 
(Trichoptera).

Klasyfikację jakości wód w badanych rzekach 
w oparciu o makrobezkręgowce bentosowe przed-
stawiono w tabeli i na mapie 5.

Ze względu na zmienność większości parame-
trów fizykochemicznych, takich jak: temperatura, 
przepływ, zawartość tlenu i związków pokarmo-
wych, a także zróżnicowanie nurtu, jakości osa-
dów, spadku podłużnego, rzeki podzielić można 
na odcinki wykazujące charakterystyczne bioce-
nozy. Dotyczy to szczególnie dużych rzek, takich 
jak: Wisła, Wisłok, Wisłoka czy San, jednak z za-
strzeżeniem, że naturalny podział podłużny jest 
zaburzony nie tylko w środkowym, ale głównie 
przyujściowym odcinku wskutek silnych wpływów 

antropogenicznych. Analiza biocenozy badanych 
rzek według regionów biocenotycznych (obszar 
źródeł, potoki i rzeki górskie, rzeki nizinne) wyka-
zuje porządek występowania gatunków typowy dla 
cieków wodnych. W początkowym biegu Wisłoki, 
Sanu i Wisłoka dominowały gatunki typowe dla 
górnego biegu rzeki, występujące na twardym pod-
łożu, kamienistym lub żwirowym, przystosowane 
do opierania się prądowi wody oraz wrażliwe na 
zanieczyszczenia. Występowały tutaj m.in. chru-
ściki z rodziny Goeridae i Lepidostomatidae, jętki 
z rodziny Heptageniidae i Ephemeridae. W części 
środkowej Wisłoki i Sanu większa była liczba ga-
tunków typowych dla dolnego biegu rzeki, cha-
rakterystycznych dla piaszczystego lub mulistego 

Rzeka /
nazwa pk / km rzeki

Indeks
BMWP

Indeks 
bioróżno-
rodności

Klasa 
jakości 

wód
Wisła – Sandomierz
km 268,4 58 3,35 III

Wisłoka – Krempna
Kotań km 146,3 159 8,41 I

Wisłoka – Przeczyca
km 82,3 114 5,05 II

Wisłoka – powyżej Dębicy 
km 61,7 66 0,84 IV

Wisłoka – powyżej Mielca 
km 21,5 89 1,61 III

Wisłoka – ujście do Wisły 
km 3,0 48 1,15 IV

San – powyżej Leska
km 304,0 194 8,59 I

San – poniżej Sanoka
km 274,0 119 5,37 II

San – powyżej Dynowa
km 234,9 109 5,38 II

San – powyżej Przemyśla
km 168,9 80 4,10 II

San – powyżej Jarosławia
km 122,8 40 2,16 IV

San – powyżej Sarzyny
km 68,3 70 2,50 III

San – powyżej Niska
km 39,4 62 1,83 IV

San – ujście do Wisły
km 4,0 26 1,74 IV

Wiar – ujście do Sanu
km 0,3 80 1,54 III

Wisznia – Starzawa
km 14,2 90 5,16 II

Szkło – Budzyń
km 32,5 60 3,24 III

Wisłok – powyżej
zb. Besko km 178,6 170 8,57 I

Wisłok – ujście
do Sanu km 5,8 55 3,44 III

 I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa
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podłoża i wód wolno płynących. Dominowały ską-

poszczety i larwy muchówek z rodziny Chironomi-

dae. W środkowym i dolnym biegu Sanu doszło 

do zaburzeń, które z kolei doprowadziły do zmian 

w obrębie biocenozy – gatunki typowe dla dolnego 

biegu rzeki zastąpione zostały przez gatunki posia-

dające niewielkie wymagania środowiskowe. Zgod-

nie z funkcjonalnym podziałem biocenozy według 

typów odżywiania, większość organizmów przy-

porządkować można następującym grupom: filtra-

torzy, drapieżniki, spasacze lub zbieracze. W Sanie 

i Wisłoce ilość organizmów filtrujących wzrasta-

ła z biegiem rzeki. W górnym Sanie i Wisłoce ma-

krobezkręgowce bentosowe zasiedlały całe dno 

rzeki w sposób względnie jednorodny. Wraz z bie-

giem rzek obserwowano zmiany, organizmy denne 

rozmieszczone były w profilu poprzecznym głów-

nie na dużych, odpornych na przemieszczanie się 

głazach narzutowych brzegu. Tam też, ze względu 

na odpowiednie substraty, największa była liczba 

gatunków oraz zagęszczenie makrobezkręgowców 

prowadzących osiadły lub pół osiadły tryb życia. 

Niewiele gatunków zasiedlało dno rzeczne.

Mapa 5. Jakość wód w rzekach badanych w 2004 roku na podstawie makrobezkręgowców
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Ilustracją zmian zachodzących wzdłuż Wisłoki 

i Sanu są wartości indeksu biotycznego BMW-PL 

oraz indeksu bioróżnorodności, przedstawione na 

wykresie.

W Wisłoce na odcinku do punktu pomiarowe-

go powyżej Dębicy obserwowano ponaddwukrot-

ny spadek wartości indeksu BMWP-PL i prawie 

dziesięciokrotny spadek wartości indeksu bioróż-

norodności w stosunku do ich wartości w punkcie 

początkowym Krempna – Kotań. W dalszym biegu 

rzeki wartości indeksów wzrosły w niewielkim za-

kresie, a następnie na odcinku ujściowym ponow-

nie zmniejszyły się. Jedynie w punkcie Krempna 

– Kotań wartości obu indeksów pozwoliły zaliczyć 

wody Wisłoki do I klasy, w pozostałych punktach 

pomiarowych mniejsza bioróżnorodność makro-

bezkręgowców wpłynęła na obniżenie ostateczne-

go wyniku klasyfikacji.

W przypadku Sanu tendencje spadkowe warto-

ści obu indeksów były podobne, jednak o nieco ła-

godniejszym przebiegu i utrzymywały się do punk-

tu pomiarowego powyżej Jarosławia. Kolejne dwa 

punkty pomiarowe charakteryzowała większa war-

tość indeksu biotycznego BMWP-PL przy niewiel-

kich zmianach bioróżnorodności makrofauny den-

nej. W punkcie położonym na odcinku ujściowym 

Sanu ponownie obserwowano spadek wartości in-

deksu BMWP-PL. W 5 punktach pomiarowych 

zlokalizowanych na Sanie indeks bioróżnorodno-

ści zweryfikował wynik klasyfikacji jakości wód, 

uzyskany na podstawie indeksu BMWP-PL, w po-

zostałych 3 punktach stwierdzono zgodność oceny 

wg obu indeksów.

Klasyfikacja jakości badanych wód na podsta-

wie makrobezkręgowców bentosowych przedsta-

wiała się następująco: I klasę określono dla 15,8% 

punktów pomiarowych, II klasę dla 26,3% punk-

tów, III klasę dla 31,6% punktów oraz IV klasę dla 

26,3% punktów. Dokonano próby odniesienia wy-

niku oceny do klasyfikacji ogólnej wód, uwzględ-

niającej wskaźniki fizykochemiczne, mikrobiolo-

giczne oraz chlorofil „a”. Choć wyniki klasyfikacji 

w większości punktów pomiarowych różniły się 

o jedną klasę, to w obu zastosowanych systemach 

klasyfikacyjnych zauważalny był podobny trend 

– obniżenie jakości wód w punktach położonych 

poniżej większych miejscowości, z których do wód 

odprowadzane są zanieczyszczenia pochodzenia 

komunalnego.

Wody podziemne

Zbiorniki wód podziemnych narażone są na 

zanieczyszczenia związane z presją antropogenicz-

ną. Zagrożenie dla jakości wód stanowi działalność 

rolnicza, składowanie odpadów, transport, a także 

sieci dystrybucji paliw płynnych, niewłaściwie za-

projektowane i wykonane magazyny środków che-

micznych, gospodarstwa domowe (szamba, fermy 

hodowlane, przydomowe „dzikie wysypiska śmie-

ci”), miejsca zrzutów ścieków przemysłowych i ko-

Zmiany wartości indeksu BMWP-PL i indeksu bioróżnorodności wzdłuż biegu Wisłoki i Sanu
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munalnych. Niezależnie od degradacji jakościo-

wej, występuje zagrożenie zasobności wód pod-

ziemnych przez nadmierną miejscową eksploata-

cję niektórych pięter wodonośnych, przez odwad-

nianie kopalń i odwadnianie budowlane oraz przez 

drenowanie gleb, regulację rzek i potoków, zabu-

dowę powierzchni itd.

W ostatnich latach wielkość poboru wód pod-

ziemnych na potrzeby przemysłu wykazuje stałą, 

malejącą tendencję. Jest to efekt działania instru-

mentów wynikających z regulacji prawnych (po-

zwolenia wodnoprawne, opłaty, kary) oraz wdroże-

nia nowych przyjaznych dla środowiska technologii 

(technologie wodooszczędne, zamknięte obiegi 

wód). Również obserwowana w ostatnich latach 

poprawa jakości wód podziemnych stanowi do-

wód skuteczności podejmowanych na szeroką ska-

lę w Polsce przedsięwzięć związanych z ochroną 

środowiska. Ograniczenie ilości źródeł oraz wiel-

kości emitowanych z nich zanieczyszczeń zmniej-

sza potencjalne i rzeczywiste zagrożenie degrada-

cji zasobów wód podziemnych. Można oczekiwać, 

że wdrożenie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej 

przyczyni się do dalszej poprawy jakości wód.

Na terenie województwa podkarpackiego za-

soby wód podziemnych w porównaniu z zaso-

bami innych regionów kraju są niewielkie (woje-

wództwo podkarpackie zajmuje piętnaste miejsce 

w kraju pod względem zasobów eksploatacyjnych 

wód podziemnych) i dlatego wymagają szczegól-

nej ochrony tak pod względem ich ilości, jak i ja-

kości.

Regulacje prawne dotyczące badania i oceny ja-

kości wód podziemnych są ujęte w ustawie z dnia 

18 lipca 2001 r. – Prawo wodne oraz w aktach wy-

konawczych do tej ustawy. Nowością, w stosunku 

do dotychczasowych zapisów, jest wprowadzenie 

w 2004 roku prawnej klasyfikacji jakości wód pod-

ziemnych.

Badania wód podziemnych prowadzone są na 

poziomie krajowym oraz w sytuacjach uzasad-

nionych specyficznymi potrzebami regionu, także 

w sieciach wojewódzkich. Podstawą ich realizacji 

są programy regionalnego monitoringu wód pod-

ziemnych, funkcjonujące w ramach wojewódzkich 

programów monitoringu. Na terenie województwa 

podkarpackiego nie prowadzi się badań w regio-

nalnej sieci obserwacyjnej.

Uzupełnieniem badań realizowanych w ra-

mach sieci krajowej i regionalnych są niezależne 

badania prowadzone w sieciach lokalnych. Sie-

ci monitoringu lokalnego organizowane są przez 

właścicieli obiektów stanowiących zagrożenie dla 

wód podziemnych lub przez użytkowników wód 

tj. przedsiębiorstwa wodociągów.

Od 3 stycznia 2003 roku, na podstawie ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz rozpo-

rządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz wa-

runków prowadzenia monitoringu składowisk od-

padów, na zarządzającym składowiskiem odpadów 

spoczywa obowiązek monitorowania składowiska 

w zakresie jakości wód podziemnych. Zarządza-

jący składowiskiem jest również obowiązany co-

rocznie przesyłać uzyskane wyniki wojewódzkie-

mu inspektorowi ochrony środowiska. Wyniki te 

podlegają ocenie i w przypadku stwierdzonych na-

ruszeń w zakresie ochrony środowiska stanowią 

podstawę do działań zmierzających do likwidacji 

zaistniałego zagrożenia.

Aktualnie na terenie województwa podkarpac-

kiego dla 69 składowisk odpadów i zespołów skła-

dowisk (łącznie czynne, nieczynne, zrekultywowa-

ne i w trakcie rekultywacji) zorganizowano sieci 

monitoringowe wód podziemnych.

Badania wód podziemnych w sieci krajowej 

prowadzi od 1991 roku Państwowy Instytut Geo-

logiczny. Badania obejmują wody podziemne róż-

nych użytkowych poziomów wodonośnych na 

obszarze całego kraju, z wyłączeniem wód mine-
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ralnych, leczniczych i termalnych. Biorąc pod uwa-

gę stopień naturalnej izolacji wód podziemnych, 

a zatem wrażliwości na zanieczyszczenia, badane 

wody dzieli się na wody gruntowe (czyli poziomy 

wodonośne o swobodnym zwierciadle wody, słabo 

izolowane, a zatem wrażliwe na wpływ czynników 

antropogenicznych) oraz wody wgłębne (czyli po-

ziomy wodonośne głównie o charakterze subarte-

zyjskim i artezyjskim, o dobrej i średniej izolacji 

przed wpływem zanieczyszczeń).

Krajowa sieć składa się z ok. 600 punktów ba-
dawczych. Są to: studnie wiercone, studnie gospo-

darskie kopane, piezometry i źródła. Część punk-
tów sieci badawczej stanowią ujęcia komunalne 
i wiejskie wykorzystywane do zaopatrzenia ludzi 
w wodę pitną.

W województwie podkarpackim monitoring 

jakości wód podziemnych realizowany jest w 25 

punktach badawczych, z których 15 znajduje się 

na obszarach Głównych Zbiorników Wód Pod-

ziemnych. Większość punktów badawczych ujmu-

je czwartorzędowe i trzeciorzędowe piętro wodo-

nośne.

W 2004 roku próbki wody do analizy pobra-

no w okresie druga dekada sierpnia – trzecia de-

kada września. Badania laboratoryjne wykonało 

Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowe-

go Instytutu Geologicznego w Warszawie. Zakres 

oznaczeń obejmował 45 wskaźników fizyczno-

-chemicznych. Uzyskane wyniki analiz wód zgro-

madzone zostały w komputerowej bazie danych 

systemu MONBADA.

Dla określenia poziomu zanieczyszczenia wód 

podziemnych, w poszczególnych punktach ba-

dawczych wykorzystano zasady klasyfikacji wód 

określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska 

z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji 

dla prezentowania stanu wód powierzchniowych 

i podziemnych, sposobu prowadzenia monitorin-

gu oraz sposobu interpretacji wyników i prezen-

tacji stanu tych wód. Rozporządzenie to określało 

nowy sposób prowadzenia monitoringu wód po-

wierzchniowych i podziemnych oraz wprowadzało 

nowe zasady klasyfikacji dla prezentowania stanu 

jakości wód. W związku z tym w przedstawionej 

ocenie jakości wód podziemnych nie ma odniesie-

nia do badań wód z okresów poprzednich.

Rozporządzenie Ministra Środowiska zakła-

dało podział wód podziemnych na pięć klas jako-

ściowych (dotychczas oceniano wody w czterech 

klasach), z uwzględnieniem przepisów w sprawie 

wymagań dotyczących jakości wody przeznaczo-

nej do spożycia przez ludzi.

1) klasa I – wody o bardzo dobrej jakości:

a) wartości wskaźników jakości wody są kształ-

towane jedynie w efekcie naturalnych proce-

sów zachodzących w warstwie wodonośnej,

b) żaden ze wskaźników jakości wody nie prze-

kracza wartości dopuszczalnych jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

2) klasa II – wody dobrej jakości:

a) wartości wskaźników jakości wody nie wska-

zują na oddziaływania antropogeniczne,

b) wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żela-

za i manganu, nie przekraczają wartości do-

puszczalnych jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi;

3) klasa III – wody zadowalającej jakości:

a) wartości wskaźników jakości wody są pod-

wyższone w wyniku naturalnych procesów 

lub słabego oddziaływania antropogeniczne-

go,

b) mniejsza część wskaźników jakości wody 

przekracza wartości dopuszczalne jakości 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

4) klasa IV – wody niezadowalającej jakości:

a) wartości wskaźników jakości wody są pod-

wyższone w wyniku naturalnych procesów 

oraz słabego oddziaływania antropogenicz-

nego,

b) większość wskaźników jakości wody przekra-

cza wartości dopuszczalne jakości wody prze-

znaczonej do spożycia przez ludzi;

5) klasa V – wody złej jakości:

a) wartości wskaźników jakości wody potwier-

dzają oddziaływania antropogeniczne,

b) woda nie spełnia wymagań określonych dla 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Spośród wykonanych 45 oznaczeń, klasyfika-

cji podlegało 30 wskaźników jakości wody: amo-

niak, arsen, azotany, azotyny, bor, chlorki, chrom, 

cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, krze-

mionka, magnez, mangan, miedź, nikiel, odczyn 

pH, ołów, potas, przewodność, siarczany, rtęć, sód, 
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tlen rozpuszczony, wapń, węgiel organiczny, wodo-

rowęglany, żelazo ogólne.

Zgodnie z rozporządzeniem MŚ, przy ustalaniu 

ogólnej klasy jakości wód podziemnych dopusz-

czano przekroczenie wartości granicznych trzech 

wskaźników jakości wody, o ile przekroczenie 

wskaźników jakości wody mieściło się w granicach 

przyjętych dla bezpośrednio niższej klasy jakości 

wody. Jako niedopuszczalne przyjęto przekrocze-

nie wartości granicznych żadnego z następujących 

wskaźników jakości wody: arsenu, amoniaku, azo-

tanów, azotynów, fluorków, chromu, kadmu, mie-

dzi, niklu, ołowiu, rtęci, cyjanków.

W rozporządzeniu jako niedopuszczalne trak-

towane jest również przekroczenie wartości gra-

nicznych wskaźników: fenole, pestycydy, wielo-

pierścieniowe węglowodory aromatyczne, oleje 

mineralne, substancje powierzchniowo-czynne 

anionowe. Wskaźniki te nie podlegały analizie 

w 2004 roku.

Na podstawie wyników badań wód podziem-

nych z punktów sieci krajowej i przeprowadzonej 

klasyfikacji stwierdza się, że w 2004 roku na te-

renie województwa podkarpackiego przeważały 

wody niezadowalającej jakości (klasa IV). Wody 

tej jakości stwierdzono w ośmiu punktach ba-

dawczych ujmujących wody gruntowe w miejsco-

wościach: Wielkie Oczy, Mielec, Łysaków (dwa 

punkty), Stary Dzików, Nowa Dęba, Stalowa Wola, 

Krosno oraz w dwóch punktach reprezentujących 

wody wgłębne: Rzeszów i Łysaków.

Wody o bardzo dobrej jakości (klasa I) wystę-

powały w czterech punktach badawczych. Punkty 

te reprezentują wody źródlane: (Radoszyce, Dwer-

niczek) oraz gruntowe: (Bystre-Rabe, Wetlina).

Stosunkowo duża ilość badanych wód wykaza-

ła dobrą jakość (klasa II). Znalazły się w tej klasie 

wody z trzech źródeł (Solina-Zabrodzie, Sanok-

-Olchowce, Bezmiechowa) oraz dwóch otworów 

ujmujących wody gruntowe (Harklowa, Babice) 

i dwóch ujmujących wody wgłębne (Ropczyce-

-Czekaj, Łańcut).

W klasie wód o zadowalającej jakości (klasa 

III) znalazły się wody z trzech punktów badaw-

czych wód gruntowych (Kąkolówka, Makłucz-

ka, Przemyśl) oraz z jednego punktu ujmującego 

wody wgłębne (Leżajsk).

Na terenie województwa podkarpackiego nie 

stwierdzono występowania wód złej jakości (kla-

sa V).

Do wskaźników, które w 2004 roku najczęściej 

obniżały jakość wód podziemnych należy zaliczyć: 

wodorowęglany, żelazo, odczyn pH, potas, amo-

niak. W pojedynczych przypadkach przekroczenia 

dotyczyły: fosforanów, azotanów, azotynów, boru, 

chlorków.

Większość punktów obserwacyjnych sieci mo-

nitoringu krajowego na terenie województwa pod-

karpackiego stanowią wody gruntowe – wody płyt-

kiego krążenia (80%). Do tej grupy włączono także 

źródła (zgodnie z ustaleniami PIG).

W ujęciu statystycznym, z uwzględnieniem po-

działu na wody gruntowe (ze źródlanymi) i wody 

wgłębne, klasyfikacja wód z punktów obserwacyj-

nych sieci monitoringu krajowego przedstawia się 

następująco:

Równolegle do klasyfikacji jakości wód pod-

ziemnych według rozporządzenia MŚ w spra-

wie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 

powierzchniowych i podziemnych, sposobu pro-

wadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji 

wyników i prezentacji stanu tych wód, została do-

konana ocena jakości wód podziemnych w oparciu 

o rozporządzenie MŚ z dnia 23.12.2002 r. w spra-

wie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na za-

nieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolni-

czych.

Analiza zawartości azotanów w badanych wo-

dach województwa podkarpackiego w 2004 roku 

wykazała, że tylko woda z punktu badawczego 

Ocena jakości wód podziemnych w 2004 roku w ujęciu statystycznym
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w m. Krosno charakteryzuje się nadmierną zawar-

tością azotanów. Stwierdzona zawartość przewyż-

sza 50 mg NO
3
/l. Zgodnie z rozporządzeniem MŚ 

wody te kwalifikują się do grupy wód podziemnych 

zanieczyszczonych. Woda z otworów w miejsco-

wościach Stary Dzików i Wielkie Oczy, ze wzglę-

du na zawartość azotanów w granicach od 40 do 

50 mg NO
3
/l, zalicza się do wód podziemnych za-

grożonych zanieczyszczeniem. Wymienione otwo-

ry obserwacyjne zlokalizowane są na obszarach 

zabudowanych. Ujmują wody gruntowe, które ze 

względu na słabą naturalną izolację są wrażliwe na 

wpływ czynników antropogenicznych. Lokalizacja 

otworów wskazuje, że zanieczyszczenie wód związ-

kami azotowymi nie jest prawdopodobnie efektem 

oddziaływania źródeł rolniczych, ale jest związa-

ne z terenem zabudowanym i jego infrastrukturą 

wodno-kanalizacyjną.

W pozostałych punktach badawczych zawar-

tość azotanów w wodach podziemnych nie stano-

wi zagrożenia dla jakości tych wód.

Ustawa Prawo wodne, transponująca do pra-

wa polskiego zapisy dyrektywy Rady 91/676/EWG 

w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem 

azotanami pochodzącymi z rolnictwa, zobligowa-

ła dyrektorów regionalnych zarządów gospodar-

ki wodnej do określenia w drodze rozporządzenia 

wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych 

na zanieczyszczenie związkami azotu pochodze-

nia rolniczego oraz obszarów szczególnie narażo-

nych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych 

do tych wód należy ograniczyć. Analiza stanu wód 

wykonana w 2003 roku wykazała, że na terenie ad-

ministrowanym przez Regionalny Zarząd Gospo-

darki Wodnej w Krakowie (w tym na terenie woje-

wództwa podkarpackiego) wody podziemne nie są 

zagrożone zanieczyszczeniem azotanami w świetle 

wymagań Dyrektywy Azotanowej i nie ma potrze-

by wyznaczania obszarów szczególnie narażonych 

na zanieczyszczenie.

Specyficzną grupę wód podziemnych stano-

wią wody mineralne i swoiste wykorzystywane 

do celów leczniczych. Wody lecznicze są natural-

nymi wodami podziemnymi o udowodnionych 

właściwościach leczniczych, cechującymi się na-

turalną czystością chemiczną i mikrobiologiczną 

oraz stabilnym składem mineralnym. Wody uwa-

żane za mineralne muszą zawierać co najmniej 

1000 mg/l rozpuszczonych składników mineral-

nych. Jeśli warunku tego nie spełniają, mówimy 

wtedy o wodzie leczniczej słabo zmineralizowanej. 

Wody swoiste to lecznicze wody mineralne lub sła-

bo zmineralizowane, zawierające jeden lub więcej 

składników, których obecność w określonej ilości 

powoduje lecznicze działanie wody. Do tej grupy 

zalicza się także wody termalne.

Niewątpliwym walorem województwa podkar-

packiego są występujące tu złoża wód leczniczych. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 

grudnia 2001 r. w sprawie złóż wód podziemnych 

zaliczonych do solanek, wód leczniczych i termal-

nych oraz złóż innych kopalin leczniczych, a także 

zaliczenia kopalin pospolitych z określonych złóż 

lub jednostek geologicznych do kopalin podstawo-

wych, do wód leczniczych na terenie województwa 

podkarpackiego zalicza się:

1) wody ze złoża w uzdrowisku Horyniec Zdrój 

(pow. lubaczowski, gm. Horyniec Zdrój) – siarcz-

kowe,

2) wody ze złoża w uzdrowisku Iwonicz Zdrój i ze 

złoża w miejscowości Lubatówka (pow. kro-

śnieński, gm. Iwonicz Zdrój):

a) kwasowęglowe:

– chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe, 

fluorkowe, bromkowe, jodkowe, borowe,

– wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe, 

bromkowe, borowe,

b) wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe, jod-

kowe, borowe,

c) hipotermalne chlorkowo-wodorowęglano-

wo-sodowe, bromkowe, jodkowe, borowe,

d) fluorkowe, borowe,

3) wody ze złoża w miejscowości Latoszyn (pow. 

dębicki, gm. Dębica) – siarczanowo-wapniowe, 

siarczkowe,

4) wody ze złoża w uzdrowisku Polańczyk (pow. 

bieszczadzki, gm. Polańczyk):

a) wodorowęglanowo-sodowe:

– jodkowe, borowe,

– fluorkowe, borowe,

b) wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe, 

bromkowe, jodkowe, żelaziste, borowe,

c) chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe, że-

laziste, bromkowe, fluorkowe, jodkowe, bo-

rowe,

5) wody ze złoża w uzdrowisku Rymanów Zdrój 

(pow. krośnieński, gm. Rymanów):

a) wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowo-wap-

niowe, bromkowe,

b) kwasowęglowe i szczawy chlorkowo-wodo-

ro-węglanowo-sodowe, bromkowe, jodkowe, 

borowe,

c) wodorowęglanowo-chlorkowo-sodowe, fluor-

kowe, jodkowe, borowe,

d) chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe, żela-

ziste, bromkowe, jodkowe, borowe,

e) chlorkowo-sodowe, bromkowe, jodkowe.
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Niektóre działania oraz inwestycje związane 

z ochroną wód podziemnych:

• ograniczanie źródeł emisji zanieczyszczeń do 

wód podziemnych poprzez zamykanie i rekul-

tywację lub modernizację składowisk, które nie 

spełniają wymogów przepisów o odpadach,

• likwidacja stacji paliw na terenie WSK PZL Rze-
szów SA w Rzeszowie,

• usuwanie zanieczyszczeń ropopochodnych 
z powierzchni wód podziemnych na terenie 
zakładu TBD SA w Dębicy,

• odpompowywanie zanieczyszczonej wody pod-

ziemnej z rejonu Zakładów Chemicznych „Or-

ganika-Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie,

• wprowadzenie zamkniętego obiegu wód po-

chłodniczych w przedsiębiorstwie OWENS-IL-

LINOIS POLSKA SA w Jarosławiu,

• rekultywacja terenów zdegradowanych tarno-

brzeskiego górnictwa siarkowego.

Najpilniejsze zadania do realizacji:

• dalsze ograniczanie źródeł emisji zanieczysz-

czeń do wód podziemnych poprzez porządko-
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wanie gospodarki odpadami i gospodarki ście-

kowej,

• wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej,

• wprowadzanie nowych, przyjaznych dla śro-

dowiska technologii (procesy wodooszczędne,

zamknięte obiegi wód),

• dostosowanie obiektów stacji paliw płynnych do 

krajowych i wspólnotowych przepisów z zakre-

su ochrony środowiska,
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• rekultywacja terenów zanieczyszczonych stłucz-

ką szklaną zawierającą rtęć z Rzeszowskich Za-

kładów Lamp Wyładowczych „POLAM-RZE-

SZÓW” w Pogwizdowie Nowym,

• kontynuacja odpompowywania skażonych wód 

podziemnych z rejonu Zakładów Chemicznych 

„Organika-Sarzyna” SA w Nowej Sarzynie,

• rekultywacja terenów pokopalnianych byłej Ko-

palni Siarki „Basznia” w Baszni Górnej.
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I
stotny element w zintegrowanym systemie pla-

nowania gospodarki odpadami stanowi moni-

toring odpadów, czyli systematyczna ocena ilo-
ści i rodzajów wytwarzanych odpadów.

Obecnie w kraju funkcjonują następujące sys-

temy zbierania danych o odpadach:

– System statystyki państwowej,

– System Informatyczny Gospodarki Odpadami 

Przemysłowymi (SIGOP) – działający w ramach 

PMŚ,

– System administracyjny – działający w ramach 

urzędów marszałkowskich.

Zgodnie z ustawą o odpadach, wszelkie po-

trzeby informacyjne w zakresie wytwarzania i gos-

podarowania odpadami z przedsiębiorstw i pry-

watnych gospodarstw domowych, powinny być 

zaspokajane z systemu administracyjnego. Jednak 

ze względu na fakt, że pojawiły się pewne opóźnie-

nia we wdrażaniu tego systemu, zaplanowano rów-

noległe prowadzenie wszystkich trzech wymienio-

nych systemów do czasu uzyskania wiarygodnych 

danych z systemu administracyjnego.

Według danych Urzędu Sta tystycznego, w wo-

jewództwie pod karpackim w 2004 r. wytworzono 

(w przypadku odpadów komunal nych są to odpa-

dy zebrane) łącznie prawie 1550 tys. Mg odpadów, 

w tym: 75% odpadów po chodzenia przemysłowe-

go (1169 tys. Mg) i 25% odpadów komunalnych 

(378,9 tys. Mg)

Dla porównania, w Polsce w 2004 r. wytworzo-

no ponad 124 029 tys. Mg odpadów pochodzenia 

przemysłowego, w tym niecały 1% (tj. 1169 tys. 

Mg) to odpady wytworzone na terenie wojewódz-

twa podkarpackiego. Ze względu na ilość wytwa-

rzanych odpadów, nasz region znalazł się na 13. 

miejscu w kraju. W podobnej ilości, jak na tere-

nie województwa podkarpackiego, wytwarzane są 

odpady w takich województwach jak: świętokrzy-

skie (1,4%) i podlaskie (0,7%). Natomiast najwięk-

szy udział w masie wytworzonych odpadów w kra-

ju mają województwa: śląskie (35%), dolnośląskie 

(28%) i małopolskie (8,1%).

Jak wynika z danych, zgromadzonych w bazie 

SIGOP, prowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie, 

w 2004 r. wytworzono ponad 1271,7 tys. Mg od-

padów pochodzenia przemysłowego, w tym 23,7 

tys. Mg odpadów niebezpiecznych. Odpady te wy-

tworzone zostały przez 557 podmiotów gospodar-

5. 
GO

SP
OD

AR
KA

 O
DP

AD
AM

I
5. 

GO
SP

OD
AR

KA
 O

DP
AD

AM
I

69




