2. MONITORING JAKOŚCI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD
POWIERZCHNIOWYCH
Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych w 2006 roku,
zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na rok 2006”,
obejmuje badania i ocenę jakości wód oraz osadów wodnych rzek i jezior.
Celem prowadzenia badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na
rzecz poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony
przed eutrofizacją powodowaną ściekami komunalnymi i zanieczyszczeniami
pochodzącymi z rolnictwa oraz ochrony przed zanieczyszczeniami przemysłowymi,
a w szczególności substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego.
Wyniki oceny jakości wód powierzchniowych będą wykorzystywane do
zintegrowanego zarządzania wodami w układzie dorzeczy, a dzięki wskazaniu
trendów zmian w wieloleciu możliwa jest ocena zagrożeń w przyszłości.
Podział hydrograficzny województwa podkarpackiego
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Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce, w tym także ochrona zasobów
wodnych, opiera się o wyznaczone obszary dorzeczy i regiony wodne. Teren
województwa podkarpackiego należy do obszaru dwóch dorzeczy: obszaru dorzecza
Wisły i obszaru dorzecza Dniestru, który obejmuje swym zasięgiem znajdujące się na
terytorium Polski i województwa zlewnie rzek: Strwiąż, Mszaniec i Lechnawa. Prawie
cały obszar województwa położony jest w regionie wodnym Górnej Wisły,
z wyjątkiem terenów o niewielkiej powierzchni w północno-wschodniej części gminy
Horyniec (powiat lubaczowski), które leżą w granicach regionu wodnego Środkowej
Wisły.
Organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym
Górnej Wisły oraz w obszarze dorzecza Dniestru jest Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie, natomiast w regionie Środkowej Wisły – Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 155a ust.2 ustawy z dnia 18 lipca
2001r. - Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód
powierzchniowych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska.
W 2006 roku w województwie podkarpackim badania jakości śródlądowych
wód powierzchniowych, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu
Środowiska na rok 2006”, kontynuowane będą według nowych, ustalonych
w 2004 roku, zasad uwzględniających sposób użytkowania wód, charakter ich
zagrożenia lub ochrony, a także wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE. Wyniki badań monitoringowych wód powierzchniowych posłużą m.
innymi do wypełnienia przez Polskę w latach 2007-2008 obowiązków
sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej, wynikających z wdrożonych
dyrektyw unijnych.
W ramach monitoringu jakości wód powierzchniowych realizowane będą
następujące zadania:
1. Badania i ocena jakości wód 28 cieków w 86 punktach pomiarowo-kontrolnych,
ukierunkowane na:
 ocenę ogólną jakości wód oraz ocenę zmian wieloletnich na skutek czynników
antropogenicznych (80 punktów pomiarowo-kontrolnych na 24 ciekach),
 kontrolę poziomu azotanów w wodach dla potrzeb kolejnej oceny narażenia
wód powierzchniowych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych (78 punktów pomiarowo-kontrolnych na 24 ciekach),
 identyfikację w wodach parametrów mających zastosowanie do oceny stopnia

eutrofizacji wód powierzchniowych (6 punktów pomiarowo-kontrolnych na
3 ciekach),
 identyfikację jakości wód w zależności od aktualnego ich przeznaczenia:
-

w 77 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na 27 ciekach
wykonane zostaną badania i ocena jakości wód przeznaczonych do
bytowania ryb w warunkach naturalnych,
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-

w 13 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na 5 ciekach
wykonane zostaną badania i ocena jakości wód powierzchniowych
wykorzystywanych jako źródło wody pitnej,

 monitorowanie jakości wód granicznych (6 punktów pomiarowo-kontrolnych

na 5 rzekach granicznych, w tym 2 punkty pomiarowo-kontrolne polskoukraińskiego monitoringu granicznego),
 monitorowanie wód w sieci EUROWATERNET dla potrzeb oceny stanu

zasobów wód w Europie (11 punktów pomiarowo-kontrolnych na 8 rzekach).
2. Badania i ocena stanu osadów wodnych rzek w systemie sieci krajowej
w 4 punktach kontrolnych na 4 rzekach.

2.1. BADANIA I OCENA JAKOŚCI WÓD W RZEKACH
Zapisy dotyczące badania i oceny jakości wód w rzekach oraz upowszechniania
wyników badań ujęte są w następujących aktach prawnych:
 ustawa z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.2001.115.1229
z późniejszymi zmianami),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem
życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.2002.204.1728),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych (Dz.U.2002.241.2093),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002r. w sprawie
sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz.U.2002.176.1453).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych
wód (Dz.U.2004.32.284) utraciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku.
W przygotowaniu znajduje się projekt rozporządzenia Ministra Środowiska (art.38a
ust.4 ustawy Prawo wodne) w sprawie ogólnej klasyfikacji i ogólnej oceny wód
powierzchniowych, w oparciu o które wykonywana będzie ocena jakości wód w 2006
roku. Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie w drugiej połowie roku 2006.
W związku z „luką prawną” w zakresie przepisów dotyczących monitoringu
jakości wód powierzchniowych i w oparciu o sugestie GIOŚ, program badań
monitoringowych dla oceny ogólnej wód powierzchniowych, tj. zakres badanych
wskaźników oraz częstotliwości ich oznaczania, ustalono w oparciu o zapisy
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku.
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W tabeli nr 2.1. zestawiono podstawowe dane dotyczące rzek, które będą
monitorowane w 2006 roku. Rzeki zestawiono w układzie pięciu zlewni cząstkowych:
Wisły, Wisłoki, Sanu, Wisłoka oraz Strwiąża (obszar dorzecza Dniestru - zlewisko
Morza Czarnego). W analogicznym układzie przedstawiono w tabeli nr 2.11.
informacje o punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości rzek
i realizowanym w nich programie badań.
Stosownie do specyfiki i warunków ekologicznych w poszczególnych
zlewniach cząstkowych, przeznaczenia wód, planowanych przedsięwzięć w zakresie
ochrony wód oraz konieczności przygotowania wojewódzkich inspektoratów ochrony
środowiska do wypełnienia wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE
w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, do badań wyznaczono cieki
spełniające jeden lub kilka następujących warunków:
− posiadają zlewnię o powierzchni większej niż 2500 km2 (Wisła, Wisłoka, San,
Wisłok),
− posiadają zlewnię o powierzchni mniejszej niż 2500 km2, lecz są istotne dla
kształtowania zasobów wodnych wg rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
17 grudnia 2002 roku w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich
części stanowiących własność publiczną (Trześniówka, Łęg, Ropa, Jasiołka,
Solinka, Osława, Wiar, Tanew, Strwiąż oraz Wisznia, Szkło i Lubaczówka
w przekrojach granicznych),
− przekraczają lub stanowią granicę państwa (San, Wiar, Wisznia, Szkło,
Lubaczówka, Strwiąż),
− są źródłem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,
− są środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych,
− są odbiornikiem znacznych ilości ścieków komunalnych (m.in. Wisła, Wisłoka,
Jasiołka, San, Wisłok, Morwawa, Stobnica, Lubaczówka, Wiar),
− są odbiornikiem znacznych ilości ścieków przemysłowych (m.in. Wisła, Potok
Rów, Trześniówka, Łęg, Wisłoka, Jasiołka, Ropa, Wielopolka, Tuszymka, San,
Trzebośnica, Wisznia, Szkło).
Na obszarze zlewni wody mogą być wykorzystywane do różnych celów
i kontrola realizacji każdego z nich wymaga odrębnego sposobu monitorowania.
W 2006 roku w województwie podkarpackim jakość wód w rzekach badana będzie
w następujących sieciach monitoringowych:
a/ monitoring dla oceny ogólnej wód,
b/ monitoring poziomu azotanów w wodach i wskaźników eutrofizacji wód,
c/ monitoring jakości wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach
naturalnych,
d/ monitoring jakości wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczona do spożycia,
e/ monitoring jakości wód granicznych,
f/ system monitoringu EUROWATERNET.
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Tabela nr 2.1.

Cieki objęte monitoringiem jakości powierzchniowych wód płynących
w województwie podkarpackim w 2006 roku
Recypient

Charakter
i sposób
Lp.
Rzeka
Rząd
km ujścia
użytkowania
nazwa
dopływu
wód
ZLEWNIA RZEKI WISŁA - OBSZAR DORZECZA WISŁY - DORZECZE GÓRNEJ WISŁY (RZGW Kraków)
1.
Wisła
I
M. Bałtyckie
1047,5
199813
Z; R
2.
Babulówka
II
Wisła
247,2
32,2
149,6
Zr ; R
3.
Potok Rów
III Babulówka
13,9
20,6
77,1
Zr
4.
Trześniówka
II
Wisła
272,2
56,9
569,6
Z; R
5.
Łęg
II
Wisła
274,0
81,6
960,2
Z; R
6.
Przyrwa
III Łęg
51,6
31,7
281,2
Zr; R
ZLEWNIA RZEKI WISŁOKA - OBSZAR DORZECZA WISŁY - DORZECZE GÓRNEJ WISŁY (RZGW Kraków)
7.
Wisłoka
II
Wisła
226,9
163,6
4110,2
Z; U; R
8.
Ropa
III Wisłoka
105,0
78,7
974,1
Z; R
9.
Jasiołka
III Wisłoka
104,0
75,9
513,2
Z; U; R
10. Wielopolka
III Wisłoka
44,5
53,7
486,1
Zr ; R
11. Bystrzyca
IV Wielopolka
19,7
25,0
191,3
Zr ; R
12. Tuszymka
III Wisłoka
38,2
32,3
144,0
Zr ; R
ZLEWNIA RZEKI SAN - OBSZAR DORZECZA WISŁY - DORZECZE GÓRNEJ WISŁY (RZGW Kraków)
16861,3
na terenie RP
13. San
II
Wisła
279,7
443,4
Z; Gr; U; R
14390,0
14. Solinka
III San (zb.Solina)
48,1
314,3
Z; U; R
15. Osława
III San
285,3
64,8
507,4
Z; U; R
16. Wiar
III San
160,0
70,4
798,2
Z; Gr; R
17. Wisznia
III San
136,8
98,0
1228,3
Zg; Zr; Gr; R
18. Szkło
III San
130,2
70,0
785,5
Zg; Zr; Gr; R
19. Lubaczówka
III San
105,4
88,2
1128,6
Zg; Zr; Gr; R
152,7
20. Złota
III San
76,6
29,4
w woj.podkarp. Zr; R
Długość
w km

Powierzchnia
zlewni
w km2

96,3

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Trzebośnica
III San
68,2
35,3
262,3
Zr R
Tanew
III San
45,8
113,0
2339,0
Z; R
Bukowa
III San
24,5
54,2
661,9
Zr; R
ZLEWNIA RZEKI WISŁOK - OBSZAR DORZECZA WISŁY - DORZECZE GÓRNEJ WISŁY (RZGW Kraków)
Wisłok
III San
90,5
204,9
3528,2
Z; U; R
Morwawa
IV Wisłok
149,0
27,9
109,8
Zr; R
Stobnica
IV Wisłok
95,4
46,5
331,5
Zr; R
Mleczka
IV Wisłok
14,4
43,2
558,5
Zr; R
ZLEWNIA RZEKI STRWIĄŻ - OBSZAR DORZECZA DNIESTRU (RZGW Kraków)
206,8
Dniestr
Strwiąż
I
100,3
Z; Gr; R
na terenie RP

Oznaczenia użyte w tabeli:
Z

- cieki istotne dla kształtowania zasobów wodnych i ochrony przeciwpowodziowej wg rozporządzenia RM z dnia 17.12.2002r.

Zg

- cieki istotne dla kształtowania zasobów wodnych i ochrony przeciwpowodziowej w przekrojach granicznych wg rozporządzenia

Zr

- cieki istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa wg rozporządzenia RM z dnia 17.12.2002r.

Gr
U
R

- cieki przekraczające lub stanowiące granicę państwa
- wody podlegające ochronie ze względu na zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (wg wykazu RZGW)
- wody podlegające ochronie ze względu na przeznaczenie ich do bytowania ryb w warunkach naturalnych (wg wykazów RZGW)

(Dz.U.2003.16.149)
RM z dnia 17.12.2002r. (Dz.U.2003.16.149)
(Dz.U.2003.16.149)
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W 2006 roku odstąpiono od monitoringu substancji niebezpiecznych w wodach
powierzchniowych, ponieważ badania takie wykonano w latach poprzednich
i uzyskane wyniki nie wskazują na konieczność ich kontynuacji w roku 2006.
W latach 2003-2005, w koordynacji z działaniami kontrolnymi prowadzonymi pod
kątem identyfikacji potencjalnych źródeł substancji oddziaływujących szkodliwie na
środowisko wodne, monitoringiem substancji niebezpiecznych objęto rzeki:
Babulówkę, Wisłokę, San i Wisłok ogółem w 11 punktach pomiarowo-kontrolnych.
Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych poszczególnych sieci
monitoringu rzek w województwie podkarpackim w 2006 roku zawiera tabela
nr 2.11.
Przy ustalaniu i weryfikacji sieci pomiarowej kierowano się zasadą, aby jedna
lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego spełniała wymogi maksymalnej liczby
sieci monitoringowych ze względu na pokrywanie się zakresów badań
w poszczególnych sieciach. Pozwoli to ograniczyć koszty badań oraz koszty
transportu. Dla każdego punktu pomiarowo-kontrolnego, poprzez przypisanie go do
jednej z sieci określono program badań oraz wskazano wykonawcę badań (WIOŚ lub
Delegatury w Jaśle, Przemyślu i Tarnobrzegu).
Wyniki pomiarów i badań wód w rzekach gromadzone są w wojewódzkiej
bazie danych „JAWO” i przekazywane do bazy krajowej, prowadzonej przez GIOŚ
i IMGW we Wrocławiu.
Nadzór merytoryczny nad realizacją badań monitoringowych wód sprawuje
GIOŚ we współpracy z IMGW.
Na podstawie uzyskanych danych wykonane zostaną oceny roczne jakości wód
w kontrolowanych rzekach według obowiązujących dla poszczególnych sieci
monitoringowych systemów ocen. Wyniki badań wód oraz oceny jakości wód
przekazywane będą w ustalonej w latach poprzednich formie i terminach do RZGW
w Krakowie.
Wyniki ocen jakości wód powierzchniowych płynących w województwie
podkarpackim zamieszczane są w cyklicznych wojewódzkich raportach o stanie
środowiska publikowanych w serii Biblioteka Monitoringu Środowiska oraz
prezentowanych na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie: www.wios.rzeszow.pl.
Wyniki badań i ocen jakości wód powierzchniowych upowszechniane są
również za pośrednictwem Internetu w zakresie określonym w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002r. w sprawie sposobu udostępniania
informacji o środowisku (Dz.U.2002.176.1453).
2.1.1. Monitoring jakości wód powierzchniowych płynących dla oceny
ogólnej rzek województwa podkarpackiego
W 2006 roku kontynuowane będą prace nad przebudową sieci monitoringu
jakości wód powierzchniowych w województwie podkarpackim pod kątem
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osiągnięcia zgodności z wymaganiami określonymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej
2000/60/WE.
W celu dokonania ogólnej oceny jakości wód oraz oceny zmian wieloletnich na
skutek czynników antropogenicznych monitorowanie rzek w 2006 roku zaplanowano
dwutorowo:
−
w wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych rzeki objęte zostaną
monitoringiem diagnostycznym w zakresie wskaźników, określonym
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych,
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników
i prezentacji stanu tych wód,
−
w pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych badania jakości wód
przeprowadzone zostaną w mniejszym zakresie wskaźników i traktowane będą
jako badania kontrolne (monitoring kontrolny).
Przy konstrukcji sieci monitoringu diagnostycznego i kontrolnego
uwzględniono wyniki badań z lat poprzednich, znaczenie poszczególnych zlewni
w skali kraju i województwa, występujące na ich obszarze presje, a także ocenę ryzyka
nieosiągnięcia dobrego stanu wód w świetle wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej
2000/60/WE.
Program monitoringu jakości wód w rzekach, tj. zakres wskaźników
i częstotliwość badań, może ulec modyfikacji w związku z przewidywanym wejściem
w życie w drugiej połowie 2006 roku rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie
ogólnej klasyfikacji i ogólnej oceny wód w rzekach i jeziorach, które stanowiło będzie
podstawę do oceny jakości wód w 2006 roku.
Wykaz
punktów
pomiarowo-kontrolnych
objętych
monitoringiem
diagnostycznym i kontrolnym jakości wód zawiera tabela nr 2.11.
Zakres badanych wskaźników w monitoringu diagnostycznym i kontrolnym
oraz częstotliwości ich oznaczania przedstawia tabela nr 2.2.
Monitoring diagnostyczny

Sieć monitoringu diagnostycznego rzek tworzy 46 punktów pomiarowokontrolnych reprezentatywnych w skali kraju i województwa, dla których istnieje baza
danych umożliwiająca wyznaczanie trendów zmian jakości z wielolecia oraz punkty
położone na ujściowych odcinkach ważniejszych dopływów rzek istotnych dla
gospodarki wodnej województwa i punkty położone poniżej zrzutów znacznych ilości
ścieków komunalnych.
Badania poszczególnych wskaźników wykonane zostaną z częstotliwością
określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku
z nielicznymi wyjątkami:
1. We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych fluorki badane będą
z częstotliwością jeden raz w kwartale. Oznaczone w latach 2004-2005 stężenia
tego wskaźnika w monitorowanych rzekach nie przekroczyły wartości 0,5 mgF/l,
ustalonej jako wartość graniczna dla I klasy jakości wód. Znaczna część wyników
kształtowała się poniżej granicy oznaczalności stosowanej metodyki badawczej.
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2. W rzece Trzebośnica ppk ujście do Sanu km 4,0 wskaźnik indeks fenolowy
oznaczany będzie z częstotliwością 4 razy w roku.
3. Odstępuje się od badania w wodach arsenu i selenu. Granica oznaczalności
stosowanej aktualnie w Laboratorium WIOŚ metodyki badawczej dla obu
wskaźników wynosi 0,02 mg/l i jest to wartość na poziomie III klasy jakości wód
wg rozporządzenia z dnia 11.02.2004r. Metale te włączone zostaną do zakresu
badawczego, jeśli zaistnieją warunki do spełnienia wymagań klasyfikacji jakości
wód w zakresie tych wskaźników.
4. Z uwagi na charakter ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód
powierzchniowych rozszerza się w niektórych punktach pomiarowo-kontrolnych
zakres monitoringu dodatkowo o formaldehyd. Badania tego wskaźnika
prowadzone będą z częstotliwością 4 razy w roku w następujących punktach:
− Wisłoka ppk powyżej Mielca
km 21,5
− Wisłoka ppk poniżej Mielca
km 15,5
− Wisłoka ppk ujście
km 3,0
Monitoring kontrolny

Monitoring kontrolny jakości wód zapewni bieżącą kontrolę jakości wód przy
uwzględnieniu wpływu charakterystycznych, lokalnych źródeł zanieczyszczeń.
Prowadzony będzie w punktach pomiarowo-kontrolnych o istotnym znaczeniu w skali
województwa, w których w latach poprzednich jakość wód badana była w zakresie
diagnostycznym. Przy weryfikacji sieci pomiarowej i programu badań uwzględniono
rangę danego cieku oraz wpływ i charakter zanieczyszczeń punktowych
i rozproszonych.
Program badawczy jakości wód dla niektórych wskaźników został zmieniony
w stosunku do zakresu diagnostycznego. Szczegółowy zakres i częstotliwość
oznaczania wskaźników monitoringu kontrolnego przedstawiono w tabeli nr 2.2.
W ważniejszych ciekach wykonane zostaną badania kadmu, niklu, ołowiu, rtęci
i WWA, zaliczanych do substancji priorytetowych, które są jednym z najistotniejszych
elementów jakości wód do oceny stanu wód według wymagań Ramowej Dyrektywy
Wodnej 2000/60/WE. Pozostałe metale i wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych
badane będą opcjonalnie, w ograniczonym zakresie, w wybranych punktach.
Najistotniejsze zmiany w odniesieniu do zakresu diagnostycznego ujęto w punktach:
1. Zakres i częstotliwości oznaczania wskaźników podstawowych, tj. fizycznych,
tlenowych i biogennych oraz wskaźników mikrobiologicznych pozostaje bez
zmian.
2. W punktach pomiarowo-kontrolnych: Wisłoka powyżej ujścia Ropy km 105,5 oraz
Potok Rów poniżej SSE Mielec km 8,3 nie będą oznaczane wskaźniki biologiczne.
3. Wskaźniki zasolenia oznaczane będą z częstotliwością 4 razy w roku. Wyjątek
stanowią 2 punkty, w których przewodność elektrolityczna właściwa, substancje
rozpuszczone, chlorki i siarczany badane będą 12 razy w roku:
− Wisła ppk poniżej ujścia rzeki Breń
km 216,0.
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Tabela nr 2.2.

Zakres monitoringu jakości wód powierzchniowych dla oceny ogólnej rzek
Lp.

Nazwa wskaźnika jakości

Wskaźniki fizyczne
1.
Temperatura wody
2.
Zapach
3.
Barwa
4.
Zawiesina ogólna
5.
Odczyn
Wskaźniki tlenowe
6.
Tlen rozpuszczony
7.
BZT5
8.
ChZT-Mn
9.
ChZT-Cr
10. Ogólny węgiel organiczny
Wskaźniki biogenne
11. Amoniak
12. Azot Kjeldahla
13. Azotany
14. Azotyny
15. Azot ogólny
16. Fosforany
17. Fosfor ogólny
Wskaźniki zasolenia
18. Przewodność w 20oC
19. Substancje rozpuszczone
20. Zasadowość ogólna
21. Siarczany
22. Chlorki
23. Wapń
24. Magnez
25. Fluorki
Metale, w tym metale ciężkie
26. Bar
27. Bor
28. Chrom ogólny
29. Chrom+6
30. Cynk
31. Glin
32. Kadm
33. Mangan
34. Miedź
35. Nikiel
36. Ołów
37. Rtęć
38. Żelazo
Wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych
39. Cyjanki wolne
40. Fenole (indeks fenolowy)
41. Pestycydy (suma: lindan, dieldryna)
42. Substancje powierzchniowo czynne anionowe
43. Oleje mineralne (indeks oleju mineralnego)
44. Wielopierścieniowe węglowodory aromat.1)
45. Formaldehyd
Wskaźniki biologiczne
46. Saprobowość fitoplanktonu, indeks
47. Saprobowość peryfitonu, indeks
48.

Makrobezkręgowce bentosowe, indeksy

49.

Chlorofil „a”

Jednostka

Częstotliwość badań w roku
diagnostyczny

kontrolny

oC
krotność
mgPt/l
mg/l
pH

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

mgO2/l
mgO2/l
mgO2/l
mgO2/l
mgC/l

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12

mgNH4/l
mgN/l
mgNO3/l
mgNO2/l
mgN/l
mgPO4/l
mgP/l

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

µS/cm
mg/l
mgCaCO3/l
mgSO4/l
mgCl/l
mgCa/l
mgMg/l
mgF/l

12
12
12
12
12
12
12
4

4 2)
4 2)
4
4 2)
4 2)
4
4
4

mgBa/l
mgB/l
mgCr/l
mgCr/l
mgZn/l
mgAl/l
mgCd/l
mgMn/l
mgCu/l
mgNi/l
mgPb/l
mgHg/l
mgFe/l

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4 3)
4 3)
4 3)
4 3)
4 3)
4 3)
4 3)
4 3)

mgCN/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l

1
1
1
1
1
1
4 3)

1 3)
4 3)
1 3)
1 3)
4 3)

ind.saprobowości
ind.saprobowości
ind.bioróżnorodności
ind.biotyczny
µg/l

4
4

4 3)
4 3)

1 3)

1 3)

4 4)

4 3)4)
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Lp.

Nazwa wskaźnika jakości

Wskaźniki mikrobiologiczne
50. Liczba bakterii grupy coli typu kałowego
51. Liczba bakterii grupy coli

Jednostka
w 100 ml
w 100 ml

Częstotliwość badań w roku
diagnostyczny

kontrolny

12
12

12
12

1)

suma: benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(a)pirenu, dibenzo(a,h)antracenu, benzo(g,h,i)perylenu,
indeno(1,2,3-cd)pirenu
2) w wybranych punktach badania 12 razy w roku
3) badania w wybranych punktach
4) w wybranych punktach badania 8 razy w roku (eutrofizacja)

Monitoring jakości wód powierzchniowych płynących – ocena ogólna w 2006 roku
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4. Odstępuje się od oznaczania kadmu, niklu, ołowiu, rtęci i WWA w następujących
punktach pomiarowo-kontrolnych:
− Łęg ppk powyżej zbiornika Wilcza Wola km 60,9
− Łęg ppk poniżej ujścia Przyrwy
km 47,8
− Przyrwa ppk ujście
km 0,5
− Wisłoka ppk poniżej ujścia Tuszynki
km 36,4
− San ppk Rajskie
km 352,0
− San ppk Zasław
km 285,4
− San ppk poniżej Dynowa
km 228,0
− Trzebośnica ppk poniżej Sokołowa Młp. km 27,8
− Trzebośnica ppk powyżej Sarzyny
km 5,7
− Tanew ppk Harasiuki
km 17,8
− Wisłok ppk powyżej zbiornika Besko
km 178,6
− Wisłok ppk Besko
km 167,6
− Wisłok ppk powyżej Strzyżowa
km 100,2
− Morwawa ppk ujście do Wisłoka
km 1,0
− Mleczka ppk ujście do Wisłoka
km 2,0
W pozostałych punktach monitoringu kontrolnego wymienione metale oznaczane
będą 4 razy w roku, natomiast WWA – 1 raz w roku.
5. W rzece Lubaczówka ppk poniżej Lubaczowa oznaczane będą:
− cynk i miedź z częstotliwością 4 razy w roku,
− cyjanki, substancje powierzchniowo czynne anionowe z częstotliwością
1 raz w roku.
6. W wybranych punktach pomiarowo-kontrolnych badania żelaza i manganu
prowadzone będą z częstotliwością 4 razy w roku:
− Wisła ppk poniżej ujścia rzeki Breń
km 216,0
− Potok Rów ppk poniżej SSE Mielec
km 8,3
− Babulówka ppk poniżej ujścia Potoku Rów km 13,6
− Łęg ppk powyżej zbiornika Wilcza Wola
km 60,9
− Łęg ppk poniżej ujścia Przyrwy
km 47,8
− Przyrwa ppk ujście
km 0,5
− Wisłoka ppk poniżej Tuszymki
km 36,4
− Wielopolka ppk ujście
km 3,1
− Tuszymka ppk ujście
km 0,5
− Trzebośnica ppk poniżej Sokołowa Młp.
km 27,8
− Trzebośnica ppk powyżej Sarzyny
km 5,7
− Tanew ppk Harasiuki
km 17,8
− Morwawa ppk ujście
km 1,0
− Stobnica ppk poniżej Brzozowa
km 30,4
− Stobnica ppk ujście
km 0,3
7. W dwóch nowych punktach monitoringu kontrolnego:
− Potok Rów ppk powyżej SSE Mielec
− Babulówka ppk powyżej ujścia Potoku Rów
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oznaczane będą 2 wskaźniki: formaldehyd i indeks fenolowy z częstotliwością
4 razy w roku.
8. Ze względu na potencjalne zagrożenie niektórych wód fenolami (lokalizacja
w zlewni zakładów przetwórstwa ropy naftowej i przemysłu chemicznego),
wskaźnik indeks fenolowy oznaczany będzie z częstotliwością 4 razy w roku
w następujących punktach:
− Potok Rów ppk poniżej SSE Mielec
km 8,3
− Babulówka ppk poniżej ujścia Potoku Rów km 13,6
− Wisłoka ppk powyżej ujścia Ropy
km 105,5
− Jasiołka ppk poniżej Jedlicza
km 16,6
− Wielopolka ppk ujście
km 3,1
− Tuszymka ppk ujście
km 0,5
− Trzebośnica ppk poniżej Sokołowa Młp.
km 27,8
− Trzebośnica ppk powyżej Sarzyny
km 5,7
9. Z uwagi na charakter ścieków przemysłowych wprowadzanych do wód
powierzchniowych rozszerza się w niektórych punktach pomiarowo-kontrolnych
zakres monitoringu dodatkowo o formaldehyd. Badania tego wskaźnika
prowadzone będą z częstotliwością 4 razy w roku w następujących punktach:
− Potok Rów ppk poniżej SSE Mielec
km 8,3
− Babulówka ppk poniżej ujścia Potoku Rów km 13,6
− Wisłoka ppk poniżej ujścia Tuszmki
km 36,4
− Tuszymka ppk ujście
km 0,5
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE, do klasyfikacji stanu
ekologicznego poszczególnych typów części wód jako podstawowe wykorzystywane
są biologiczne elementy jakości, takie jak: fitoplankton, makrofity, fitobentos,
makrobezkręgowce bentosowe i ryby. Elementy te w dotychczas stosowanym
systemie oceny jakości wód w Polsce nie były obowiązujące.
W ramach dostosowania monitoringu biologicznego do wymagań Ramowej
Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Rzeszowie wykonał w latach 2004-2005 badania makrobezkręgowców
bentosowych w 24 punktach pomiarowych monitoringu jakości rzek. Badaniami
objęto 7 rzek: Wisłę, Wisłokę, San, Wiar, Wisznię, Szkło i Wisłok (tabela nr 2.3.).
W 2006 roku badania biologiczne wykonane zostaną w 20 punktach
pomiarowo-kontrolnych, głównie zamykających większe zlewnie dopływów Wisły,
Wisłoki, Sanu i Wisłoka lub położonych na niekontrolowanych dotychczas pod kątem
makrobezkręgowców odcinkach głównych rzek i istotnych m.in. ze względu na presje
i ocenę ryzyka nie osiągnięcia dobrego stanu wód w świetle wymagań ramowej
Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.
Głównym wskaźnikiem do oceny jakości wód na podstawie organizmów
dennych jest indeks biotyczny BMWP-PL. Drugim elementem, zalecanym do
ostatecznej weryfikacji oceny, jest indeks bioróżnorodności wyrażający rozmaitość
i zmienność organizmów bentosowych w zależności od warunków siedliskowych.
Ogólna ocena jakości wód w rzekach województwa podkarpackiego za
2006 rok sporządzona zostanie w oparciu o kryteria oceny, które przedstawione
zostaną rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie ogólnej klasyfikacji i ogólnej
oceny wód powierzchniowych.
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Tabela nr 2.3.

Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu biologicznego
(makrobezkręgowce bentosowe) w latach 2004-2006
Lp.

Punkty pomiarowo-kontrolne
miejscowość - gmina
nazwa punktu
km

rzeka
ZLEWNIA RZEKI WISŁA
1. Wisła
Sandomierz
2. Trześniówka Ujście do Wisły
Powyżej zbiornika
3. Łęg
Wilcza Wola
4. Łęg
Ujście do Wisły
ZLEWNIA RZEKI WISŁOKA
5. Wisłoka
Krempna
6. Wisłoka
Powyżej Jasła
7. Wisłoka
Przeczyca
8. Wisłoka
Powyżej Dębicy
Powyżej ujścia Wielopolki
9. Wisłoka
10. Wisłoka
Powyżej Mielca
11. Wisłoka
Ujście do Wisły
12. Ropa
Ujście do Wisłoki
13. Jasiołka
Ujście do Wisłoki
14. Wielopolka Ujście do Wisłoki
ZLEWNIA RZEKI SAN
15. San
Rajskie
16. San
Powyżej Leska
17. San
Powyżej Sanoka
18. San
Poniżej Sanoka
19. San
Powyżej Dynowa
20. San
Poniżej ujścia Stupnicy
21. San
Powyżej Przemyśla
22. San
Powyżej Jarosławia
Powyżej ujścia Wisłoka
23. San
Powyżej Sarzyny
24. San
25. San
Powyżej Niska
26. San
Ujście do Wisły
27. Wiar
Sierakośce
28. Wiar
Ujście do Sanu
29. Wisznia
Starzawa
30. Wisznia
Ujście do Sanu
31. Szkło
Budzyń
32. Szkło
Ujście do Sanu
33. Lubaczówka Budomierz
34. Lubaczówka Ujście do Sanu
35. Tanew
Ujście do Sanu
36. Bukowa
Ujście do Sanu
ZLEWNIA RZEKI WISŁOK
Powyżej zbiornika Besko
37. Wisłok
38. Wisłok
Iskrzynia
39. Wisłok
Poniżej Krosna
40. Wisłok
Poniżej Strzyżowa
41. Wisłok
Powyżej Rzeszowa
42. Wisłok
Poniżej Łańcuta
43. Wisłok
Ujście do Sanu
Ujście do Wisłoka
44. Mleczka

Lata badań
2004 2005 2006

268,4 m. Sandomierz
3,3 Trześń - gm. Gorzyce


-


-



60,9 Stece - gm. Raniżów

-

-



-

-









-






2,0 Gorzyce - gm. Gorzyce
146,3
108,9
82,3
61,7
46,9
21,5
3,0
3,0
0,3
3,1

Krempna-Kotań gm. Krempna

Podgrodzie - gm. Dębica
Brzeźnica - gm. Dębica
Wojsław - m.Mielec
Gawłuszowice - gm.Gawłuszowice
m. Jasło
m. Jasło
Brzeźnica - gm. Dębica






-

352,0
304,0
282,4
274,0
234,9
201,1
168,9
124,8
100,9
68,3
39,4
4,0
22,5
0,3
14,2
3,5
32,5
2,3
62,0
3,0
0,8
4,2

Rajskie - gm. Solina
Łączki - gm. Lesko
m.Sanok
Międzybrodzie - gm. Sanok
Bartkówka - m.Dynów
Babice – g. Krzywcza
Prałkowce - gm. Przemyśl
Sobiecin - gm. Jarosław
Leżachów - gm. Sieniawa
Sarzyna - gm. N.Sarzyna
Zarzecze - gm. Nisko
Wrzawy - gm. Gorzyce
Sierakośce - gm. Fredropol
m.Przemyśl
Starzawa - gm. Stubno
Nienowice - gm. Radymno
Budzyń - gm. Radymno
Wysocko - gm. Laszki
Budomierz - gm. Lubaczów
Manasterz - gm. Wiązownica
Wólka Tanewska - gm. Ulanów
Jastkowice - gm. Pysznica












-













-











178,6
150,0
127,9
91,7
67,9
27,8
5,8
2,0

Rudawka Rymanowska - gm. Rymanów
Iskrzynia - gm. Korczyna
Odrzykoń – gm. Wojaszówka
Żarnowa - gm. Strzyżów
Zwięczyca - gm. Boguchwała
Białobrzegi - gm. Białobrzegi
Tryńcza - gm. Tryńcza
Gorliczyna - gm. Przeworsk



-





-






Majscowa - gm. Dębowiec
Przeczyca - gm. Brzostek
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Monitoring biologiczny jakości wód (makrobezkręgowce bentosowe)

2.1.2. Monitoring poziomu
eutrofizacji wód

azotanów

w

wodach

i

wskaźników

W celu ograniczenia zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego
oraz ochrony wód przed dalszym zanieczyszczeniem Komisja Europejska przyjęła
Dyrektywę Azotanową 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991r. i zobowiązała kraje
członkowskie UE do jej wdrożenia i stosowania.
Postanowienia Dyrektywy Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed
zanieczyszczeniami azotanowymi ze źródeł rolniczych przetransponowane zostały do
polskiego prawa, m. innymi poprzez zapisy w ustawie Prawo wodne i ustawie
o nawozach i nawożeniu oraz poprzez odpowiednie akty wykonawcze do ustaw,
np. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych (Dz.U.2002.241.2093) i z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U.2003.4.44).
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Ustawa Prawo wodne zobowiązała dyrektorów regionalnych zarządów
gospodarki wodnej do określenia, w drodze rozporządzenia, wód powierzchniowych
i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzenia
rolniczego oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł
rolniczych do tych wód należy ograniczyć.
Wody i przypisane im obszary wrażliwe poddaje się co 4 lata weryfikacji
w celu uwzględnienia zmian czynników nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania.
Wyznaczenia i weryfikacji wód oraz obszarów wrażliwych dokonuje się w oparciu
o pomiary prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie
z art. 156 ust. 2 ustawy Prawo wodne, kontrolę stężeń azotanów w wodach wrażliwych
na zanieczyszczenie związkami azotu pochodzącymi z rolnictwa wykonuje Inspekcja
Ochrony Środowiska.
Ustawa Prawo wodne w art. 47 ust. 6 nakłada również na wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska obowiązek dokonania, co 4 lata, oceny stopnia
eutrofizacji wód powierzchniowych.
Analiza stanu wód wykonana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie w 2003 roku wykazała, że na terenie administrowanym przez RZGW,
w świetle wymagań Dyrektywy Azotanowej, wody nie są zagrożone
zanieczyszczeniem azotanami ze źródeł rolniczych i nie ma potrzeby wyznaczania
obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie.
W 2006 roku celem zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia
weryfikacji wód oraz obszarów wrażliwych na terenach podległych RZGW
w Krakowie, we wszystkich 78 punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu
prowadzonego dla oceny i klasyfikacji ogólnej wód w rzekach województwa
podkarpackiego, kontrolowany będzie poziom związków azotu.
W opracowaniu „Identyfikacja płynących wód powierzchniowych wrażliwych
na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz wykaz
odpowiadających im obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie azotanami
pochodzenia rolniczego” Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wskazał
wody wykazujące tendencję do eutrofizacji. Na terenie województwa podkarpackiego
zaliczono do nich następujące odcinki rzek:
− rzeka Wisła
od km 247,7 do km 268,0,
− rzeka Wisłok
od km 74,5 do ujścia,
− rzeka Trzebośnica
od km 27,8 do km 5,7.
Uwzględniając te informacje, a także na podstawie wyników badań wód
monitorowanych w latach 2004-2005 ustalono 6 punktów pomiarowo-kontrolnych,
w których prowadzona będzie w 2006 roku kontrola poziomu stężeń średniorocznych
podstawowych wskaźników jakości wód dla oceny stopnia eutrofizacji wód płynących
(tabela nr 2.4.).
Zakres oznaczanych wskaźników oraz częstotliwość poboru próbek wody do
badań zestawiono w tabeli nr 2.5.
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Tabela nr 2.4.

Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu
jakości wód powierzchniowych płynących pod kątem oceny eutrofizacji
Lp.

rzeka

1.
2.
3.
4.

Wisła
Wisła
Wisła
Trześniówka

5.

Łęg

6.
7.
8.

Łęg
Łęg
Przyrwa

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wisłoka
Wisłoka
Wisłoka
Wisłoka
Wisłoka
Wisłoka
Wisłoka
Ropa
Wielopolka
Tuszymka

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
San
Wiar
Wisznia
Szkło
Szkło
Lubaczówka
Trzebośnica
Trzebośnica
Trzebośnica
Tanew

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Wisłok
Wisłok
Wisłok
Wisłok
Wisłok
Wisłok
Wisłok
Wisłok
Stobnica
Stobnica
Mleczka

Punkty pomiarowo-kontrolne
Lata badań
nazwa punktu
km
miejscowość, gmina
2004 2005 2006
ZLEWNIA RZEKI WISŁA
Nagnajów
247,7 Nagnajów gm. Tarnobrzeg



Sandomierz
268,4 Sandomierz



Poniżej ujścia rz. Breń
216,0 Górki gm.Borowa



Ujście do Wisły
3,3 Trześń gm. Gorzyce


Powyżej zbiornika
60,9 Stece gm. Raniżów

Wilcza Wola
Poniżej ujścia Przyrwy
47,8 Spie gm. Stary Dzikowiec

Ujście do Wisły
2,0 Gorzyce gm. Gorzyce

Ujście do Łęgu
0,5 Wilcza Wola gm. Stary Dzikowiec

ZLEWNIA RZEKI WISŁOKA
Wróblowa
96,2 Wróblowa gm. Brzyska

Powyżej Dębicy
61,7 Podgrodzie gm. Dębica

Powyżej ujścia Wielopolki 46,9 Brzeźnica gm. Dębica


Poniżej ujścia Tuszymki
36,4 Przecław gm. Przecław

Powyżej Mielca
21,5 Wojsław m.Mielec

Poniżej Mielca
15,5 Rzędzianowice gm.Mielec


Ujście do Wisły
3,0 Gawłuszowice gm. Gawłuszowice


Ujście do Wisłoki
3,0 Jasło

Ujście do Wisłoki
3,1 Brzeźnica gm. Dębica


Ujście do Wisłoki
0,5 Dąbie gm. Przecław

ZLEWNIA RZEKI SAN
Poniżej Sanoka
274,0 Międzybrodzie gm. Sanok

Poniżej Dynowa
228,0 Bachórz gm. Dynów

Poniżej Przemyśla
156,6 Hurko gm. Medyka

Poniżej Jarosławia
109,8 Nielepkowice gm. Wiązownica

Powyżej ujścia Wisłoka
100,9 Leżachów gm. Sieniawa

Poniżej ujścia Wisłoka
85,2 Rzuchów gm. Leżajsk

Powyżej Sarzyny
68,3 Sarzyna gm. N.Sarzyna


Poniżej Sarzyny
60,4 Krzeszów gm. Krzeszów


Powyżej Niska
39,4 Zarzecze gm. Nisko


Brandwica
23,3 Brandwica gm. Pysznica


Ujście do Wisły
4,0 Wrzawy gm. Gorzyce


Ujście do Sanu
0,3 Przemyśl

Ujście do Sanu
3,5 Nienowice gm. Radymno


Budzyń
32,5 Budzyń gm. Radymno


Ujście do Sanu
2,3 Wysocko gm. Laszki


Ujście do Sanu
3,0 Manasterz gm. Wiązownica

Poniżej Sokołowa Młp
27,8 Wólka Sokołowska gm. Sokołów Młp 


Powyżej Sarzyny
5,7 Nowa Sarzyna gm. N.Sarzyna


Ujście do Sanu
4,0 Sarzyna gm. N.Sarzyna


Ujście do Sanu
0,8 Wólka Tanewska gm. Ulanów

ZLEWNIA RZEKI WISŁOK
Poniżej Krosna
127,9 Odrzykoń gm. Wojaszówka

Powyżej Strzyżowa
100,2 Dobrzechów gm. Strzyżów

Poniżej Strzyżowa
91,7 Żarnowa gm. Strzyżów


Powyżej Rzeszowa
67,9 Zwięczyca gm. Boguchwała



Poniżej Rzeszowa
55,0 Trzebownisko gm. Trzebownisko



Powyżej Łańcuta
36,8 Dąbrówki gm. Łańcut


Poniżej Łańcuta
27,8 Białobrzegi gm. Białobrzegi


Ujście do Sanu
5,8 Tryńcza gm. Tryńcza


Poniżej Brzozowa
30,4 Stara Wieś gm. Brzozów

Ujście do Wisłoka
0,3 Godowa gm. Strzyżów


Ujście do Wisłoka
2,0 Gorliczyna gm. Przeworsk
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Monitoring jakości wód powierzchniowych płynących
pod kątem oceny stopnia eutrofizacji w 2006 roku

Tabela nr 2.5.

Zakres monitoringu jakości wód powierzchniowych płynących do oceny stopnia eutrofizacji
Nazwa wskaźnika

Jednostka

Fosfor ogólny
Azot ogólny
Azot azotanowy
Azotany

mgP/l
mgN/l
mgN-NO3/l
mgNO3/l

Chlorofil „a”

µg/l

Częstotliwość pobierania próbek wody
12
12
12
12
8
(marzec-październik)

Uzyskane wyniki badań stanowiły będą podstawę wykonania, po zakończeniu
4-letniego cyklu badań, oceny stopnia eutrofizacji wód w rzekach województwa
w oparciu o kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia
2002r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie
związkami azotu ze źródeł rolniczych. Pierwsza ocena planowana jest w roku 2008 na
podstawie wyników badań wykonanych w latach 2004-2007.
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2.1.3. Monitoring
jakości
wód
powierzchniowych
płynących
przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych
Kontrolę jakości wód przeznaczonych do bytowania ryb, skorupiaków
i mięczaków, zgodnie z art.156 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo wodne, wykonuje Inspekcja
Ochrony Środowiska.
Sieć punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości rzek, w których
prowadzone będą w 2006 roku w województwie podkarpackim badania wód
podlegających ochronie ze względu na bytowanie ryb ustalono w oparciu
o opracowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wykazy:
− wykaz NB-1: Wody powierzchniowe przeznaczone do bytowania ryb
łososiowatych w warunkach naturalnych oraz umożliwiające migrację ryb,
− wykaz NB-2: Wody powierzchniowe przeznaczone do bytowania ryb
karpiowatych w warunkach naturalnych oraz umożliwiające migrację ryb.
oraz przy uwzględnieniu wskazówek zawartych w piśmie Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 listopada 2005r. znak: UGR-071/12/05.
Na obszarze działania RZGW Kraków wszystkie wody powierzchniowe,
wymienione w wykazach, zakwalifikowane zostały jako naturalne środowisko życia
ryb zarówno łososiowatych, jak i karpiowatych.
W 2005 roku monitorowano jakość 55 cieków dotychczas nie badanych pod
kątem bytowania ryb, a wskazanych przez RZGW w Krakowie jako wody
o zasadniczym znaczeniu dla gospodarki rybackiej w obwodach rybackich
ustanowionych na terenie województwa podkarpackiego.
W 2006 roku do sieci monitoringowej włączono 4 punkty pomiarowo-kontrolne
położone na ujściowych odcinkach rzek: Bystrzyca (zlewnia Wisłoki) oraz Solinka,
Osława i Złota (zlewnia Sanu).
W 2006 roku badania jakości wód przeznaczonych do bytowania ryb
karpiowatych i łososiowatych w warunkach naturalnych prowadzone będą
w 77 punktach pomiarowo-kontrolnych. Program badań, obejmujący zakres
oznaczanych wskaźników jakości wody i częstotliwość poboru próbek wody, ustalono
w oparciu o:
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002r. w sprawie
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem
życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455),
− wyniki badań wód powierzchniowych płynących wykonanych w 2004 roku oraz
w okresie styczeń – październik 2005 roku.
Wykaz i charakterystykę punktów pomiarowo-kontrolnych na rzekach
województwa podkarpackiego, w których w 2006 roku prowadzony będzie monitoring
jakości wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych, zawiera
tabela nr 2.11., natomiast program badań przedstawiono w tabeli nr 2.6.
Obserwacje i pomiary temperatury wody w Wiśle i Sanie, w rejonach zrzutów
zanieczyszczeń cieplnych, prowadzone będą z częstotliwością 1 raz w miesiącu
w następujących punktach pomiarowo-kontrolnych:
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1. Wisła km 216,0
2. Wisła km 247,7
3. San km 39,4
4. San km 23,3

ppk poniżej ujścia rz.Breń - powyżej zrzutu wód pochłodniczych
z Elektrowni Połaniec S.A. (km 226,0)
ppk Nagnajów
- poniżej zrzutu wód pochłodniczych
z Elektrowni Połaniec S.A. (km 226,0)
ppk powyżej Niska
- powyżej zrzutu wód pochłodniczych
z Elektrowni Stalowa Wola S.A. (km 29,8)
ppk Brandwica
- poniżej zrzutu wód pochłodniczych
z Elektrowni Stalowa Wola S.A. (km 29,8)

Tabela nr 2.6.

Zakres monitoringu jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb
Lp.

Nazwa wskaźnika

1.

Temperatura

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tlen rozpuszczony
Odczyn
Zawiesina ogólna
BZT5
Fosfor ogólny
Azotyny

8.

Związki fenolowe

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Węglowodory ropopochodne
Niejonowy amoniak
Azot amonowy
Cynk ogólny
Miedź rozpuszczona
Twardość

Jednostka miary

Częstotliwość poboru próbek w roku
12

oC

powyżej i poniżej wprowadzenia
zanieczyszczenia cieplnego

mgO2/l
pH
mg/l
mgO2/l
mgPO4 /l
mgNO2/l

12
12
12
12
12
12

mg/l
mg/l
mg/l
mgN-NH4/l
mgZn/l
mgCu/l
mgCaCO3/l

badanie prowadzi się, gdy jest spodziewana
obecność związków fenolowych w wodzie
12 (badanie wzrokowe)

12
12
4
4
4

Analiza wyników badań jakości wód uzyskanych w latach 2004-2005 pozwala,
zgodnie z §6.1. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002r., na
zmniejszenie częstotliwości pobierania próbek wody oraz pomiaru wartości niektórych
wskaźników w przypadku, gdy uzyskane wartości tych wskaźników są lepsze niż
wartości określone w rozporządzeniu.
W 2006 roku badania miedzi rozpuszczonej, cynku ogólnego i twardości wody
we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych wykonywane będą z częstotliwością
1 raz w kwartale.
Ocena przydatności wód w kontrolowanych rzekach do bytowania ryb
w warunkach naturalnych przeprowadzona zostanie po zakończeniu cyklu rocznego
według kryteriów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
4 października 2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody
śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych.

19

Monitoring jakości wód powierzchniowych płynących przeznaczonych do bytowania ryb

2.1.4. Monitoring jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
Celem badań monitoringowych jest określenie przydatności wód
powierzchniowych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
Z uwagi na to, że jakość wody na ujęciu jest pod stałym nadzorem stacji sanitarnoepidemiologicznych oraz zarządzających ujęciami, badania ukierunkowano na ocenę
jakości wód zlewni powyżej głównych ujęć wód powierzchniowych w województwie
podkarpackim.
Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną, wszystkie cieki lub zbiorniki wodne
wykorzystywane do poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w ilości
średnio co najmniej 10 m3/dobę lub przez więcej niż 50 osób oraz cieki i zbiorniki,
które są przewidywane do takiego wykorzystania w przyszłości, uznawane są za
obszary chronione.
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Obszary te ujęte zostały w wykazie ZL-1: Wody powierzchniowe, które są lub
mogą być w przyszłości wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia”, opracowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Krakowie. Ponad 50% wód wymienionych w wykazie stanowią cieki
zasilające małe ujęcia, z których korzysta mniej niż 1000 osób.
W 2006 roku w województwie podkarpackim badaniami objęte zostaną wody
Wisłoki, Jasiołki, Sanu, Solinki i Wisłoka ogółem w 13 punktach pomiarowokontrolnych (tabela 2.7.), z czego:
− 10 punktów zlokalizowanych jest na rzekach podlegających ochronie ze względu
na zasilanie dużych, głównych komunalnych ujęć wód powierzchniowych,
z których zaopatrywane jest więcej niż 15 tys. mieszkańców,
− 3 punkty położone są na rzekach zasilających zbiorniki zaporowe, będące źródłem
zaopatrzenia w wodę pitną (> 15 tysięcy korzystających z ujęcia).
Monitoring jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia
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Tabela nr 2.7.

Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności
w wodę przeznaczoną do spożycia oraz częstotliwość wykonywania badań
Punkt
pomiarowo-kontrolny

Ujęcie komunalne
Lp.
rzeka

km

Miejscowość

zarządzający
ujęciem

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Jaśle
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. w Dębicy
58,78 Dębica
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
21,52 Mielec
Sp. z o.o. w Mielcu
Szczepańcowa Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
27,96
gm. Chorkówka Sp. z o.o. w Krośnie
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Solina
Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych
gm. Solina
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polańczyku
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Zasław
285,06
Sp. z o.o. w Sanoku
gm. Sanok
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Trepcza
275,4
Sp. z o.o. w Sanoku
gm. Sanok
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Prałkowce
168,85
Sp. z o.o. w Przemyślu
gm. Przemyśl
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Munina
123,6
Sp. z o.o. w Jarosławiu
gm. Jarosław
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sieniawa
Sp. z o.o. w Krośnie
gm. Rymanów
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Iskrzynia
149,5
Sp. z o.o. w Krośnie
gm. Korczyna
Rzeszowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
Zwięczyca
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
67,85
gm. Boguchwała Rzeszów

kategoria
szacunkowa
jakości wody
ilość osób
przyjęta do
korzystających
programu
z ujęcia w tys.
badań na
(wg RZGW)
rok 2006

rzeka

nazwa punktu

Częstotliwość oznaczania
wskaźników jakości

km

I grupa II grupa III grupa

1.

Wisłoka 108,08 Jasło

34,9

A2

Wisłoka Powyżej Jasła

108,9

4

2

1

2.

Wisłoka

48,0

A3

Wisłoka Powyżej Dębicy 61,7

6

2

1

3.

Wisłoka

64,0

A3

Wisłoka Powyżej Mielca

21,5

6

2

1

4.

Jasiołka

49,0

A2

Jasiołka Szczepańcowa

28,5

4

2

1

5.

Zbiornik
Solina

Solinka Bukowiec

12,4

2

1

1

San

Rajskie

352,0

2

1

1

6.

San

7.

San

8.

San

9.

San

10.

Zbiornik
Besko

11. Wisłok
12. Wisłok

13,0

A2

3,5
18,0

A2

San

Zasław

285,4

2

1

1

24,0

A2

San

Trepcza

276,0

2

1

1

70,0

A3

San

6

2

1

40,0

A3

San

6

2

1

27,0

A2

Wisłok

2

1

1

49,0

A2

Wisłok

Iskrzynia

150,0

4

2

1

173

A3

Wisłok

Powyżej
Rzeszowa

67,9

12

4

1
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Powyżej
168,9
Przemyśla
Powyżej
124,8
Jarosławia
Powyżej
178,6
zbiornika Besko

Tabela nr 2.8.

Zakres monitoringu jakości wód powierzchniowych
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
Lp.

Nazwa wskaźnika

1.
2.
3.
4.
5.

Odczyn
Barwa
Zawiesiny ogólne
Temperatura
Przewodność w 20oC

6.

Zapach

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Azotany
Fluorki
Żelazo
Mangan
Miedź
Cynk
Bor
Nikiel
Wanad
Arsen
Kadm
Chrom ogólny
Chrom+6
Ołów
Selen
Rtęć
Bar
Cyjanki
Siarczany
Chlorki
Substancje powierzchniowo
czynne anionowe
Fosforany
Fenole (indeks fenolowy)
Rozpuszczone lub
zemulgowane węglowodory
Wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne
Pestycydy
ChZT
Stopień nasycenia tlenem
BZT5
Azot Kjeldahla
Amoniak
Ogólny węgiel organiczny
Liczba bakterii grupy coli
Liczba bakterii grupy coli
typu kałowego
Liczba paciorkowców
kałowych (enterokoki)

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42. Bakterie z rodzaju Salmonella

Jednostka miary

Grupa
wskaźników

Częstotliwość pobierania próbek
wody do badań w roku
Kat. A1
Kat. A2
Kat. A3
1
2-8
2 - 12
1
2-8
2 – 12
1
2-8
2 - 12
1
2-8
2 - 12
1
2-8
2 - 12

pH
mg/l
mg/l
oC
µS/cm

I
I
I

stopień rozcieńczenia
przy 25oC

I

1

2-8

2 - 12

mgNO3/l
mgF/l
mgFe/l
mgMn/l
mgCu/l
mgZn/l
mgB/l
mgNi/l
mgV/l
mgAs/l
mgCd/l
mgCr/l
mgCr/l
mgPb/l
mgle/l
mgHg/l
mgBa/l
mgCN/l
mgSO4/l
mgCl/l

I
III
II
II
II
II
III
III

1

2-8
1
1-4
1-4
1-4
1-4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1-4
2-8

2 - 12

mg/l

II

mgP2O5/l
mg/l

I
II

mg/l

III

1

mg/l

III

1

mg/l
mgO2/l
%
mgO2/l
mgN/l
mgNH4/l
mgC/l
w 100 ml wody

III
I
I

1
1

I

1

w 100 ml wody

II

1-4

w 100 ml wody

III

1

w 5000 ml wody dla A1
w 1000 ml wody dla A2

III

1

I
I

III
III
III
III
III
III
III
III
II
I

II
I
II
II

1

2 - 12

1-4
1

1

2-8
1-4

1
2-8
2-8
2-8
1-4
2-8
1-4
1-4

2 - 12

2 - 12
2 - 12
2 - 12
2 - 12

Odstąpiono w 2006 roku od badań jakości wód zbiorników zaporowych Solina
na Sanie oraz Besko na rzece Wisłok pod kątem oceny ich przydatności do
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zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, skupiając się na badaniach
i ocenie głównych rzek zasilających te zbiorniki.
Program badań wód opracowano i uszczegółowiono w oparciu o:
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań,
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U.2002.204.1728),
− wyniki badań wód wykonanych w 2004 roku i w okresie styczeń–październik
2005 roku.
Częstotliwość pobierania próbek wody do badań uzależniona jest od kategorii
jej jakości (A1, A2, A3) oraz liczby użytkowników ujęcia. W oparciu
o dotychczasowe wyniki badań przyjęto dla badanych wód kategorię A2 lub A3.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku dopuszcza
możliwość zmniejszenia częstotliwości badań wskaźników jakości wód, jeśli analiza
próbek wody wykaże, że wartości tych wskaźników jakości są lepsze niż ustalone
wartości graniczne. W przypadku stwierdzenia, że woda jest nie zanieczyszczona i nie
ma ryzyka pogorszenia jej jakości oraz gdy wartości wskaźników jakości wody są
lepsze niż ustalone dla kategorii jakości wody A1 wartości graniczne, można odstąpić
od regularnych badań.
Analiza wyników badań rzek zasilających komunalne ujęcia wód
powierzchniowych wskazuje, że dla niektórych wód wartości wskaźników jakości
były lepsze od ustalonych dla danej kategorii wartości granicznych lub niższe od
wartości granicznych dla kategorii A1. Pozwala to, przy znajomości charakterystyki
głównych źródeł zanieczyszczeń w zlewniach monitorowanych rzek na wprowadzenie
zmian do zakresu badanych wskaźników jakości wody niektórych wód.
W 2006 roku odstąpiono od oznaczania metali i wskaźników zanieczyszczeń
przemysłowych w następujących punktach pomiarowo-kontrolnych:
ppk Rajskie
km 352,0
− San
km 12,4
− Solinka ppk Bukowiec
− Wisłok ppk powyżej zbiornika Besko km 178,6
Badania arsenu i selenu wykonane zostaną wówczas, gdy metale te włączone
zostaną do diagnostycznego zakresu badawczego monitoringu realizowanego dla
oceny ogólnej jakości wód w rzekach.
Wykaz wskaźników
jakości oznaczanych w
monitoringu wód
powierzchniowych płynących wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę
przeznaczoną do spożycia oraz częstotliwości poboru próbek wody przedstawia tabela
nr 2.8.
Po zakończeniu rocznej serii badań dla monitorowanych rzek zasilających
ujęcia wód powierzchniowych, ustalona zostanie jedna z trzech kategorii jakości wody
określających ich przydatność do zaopatrzenia ludności w wodę pitną według
kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada
2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.
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2.1.5. Monitoring
płynących

jakości

granicznych

wód

powierzchniowych

Wschodnią granicę administracyjną województwa podkarpackiego stanowi
granica państwowa z Ukrainą. Przecina ona obszar prawobrzeżnej zlewni górnego
i środkowego Sanu oraz obszar zlewni Dniestru. Rzekami transgranicznymi są:
− Wiar wypływający z terenu Polski, przepływający na odcinku 11,3 km po stronie
ukraińskiej, a następnie powracający na polską stronę i uchodzący do Sanu,
− rzeki biorące początek na terytorium Ukrainy i uchodzące do Sanu na terytorium
Polski: Wisznia, Szkło, Lubaczówka,
− źródłowy odcinek rzeki Strwiąż, zasilającej po stronie ukraińskiej rzekę Dniestr.
Badania jakości wód w sieci granicznej oparte są o dwustronne porozumienia
pomiędzy sąsiednimi krajami. Województwo podkarpackie ze względu na swoje
położenie prowadzi taką współpracę z Ukrainą.
Podstawę współpracy na wodach granicznych stanowią: umowa między
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie
gospodarki wodnej na wodach granicznych z dnia 10 października 1996 roku,
ustalenia powołanej w ramach tej umowy Polsko - Ukraińskiej Komisji ds. Wód
Granicznych i postanowienia protokołu wykonawczego do porozumienia o współpracy
międzyregionalnej, zawartego w dniu 26 maja 2000 roku pomiędzy Wojewodą
Podkarpackim a Lwowską Obwodową Administracją Państwową.
W 2006 roku wspólne polsko-ukraińskie badania prowadzone będą na dwóch
rzekach granicznych: Wisznia i Szkło, w następujących punktach pomiarowokontrolnych:
- Wisznia ppk Starzawa km 14,2
- Szkło
ppk Budzyń km 32,5
Pobór próbek dokonywany będzie z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Ustalony
zakres badań obejmuje 10 wskaźników: BZT5, tlen rozpuszczony, przewodność
elektrolityczna właściwa, chlorki, zawiesina ogólna, siarczany, azot amonowy, azot
azotanowy, azot ogólny, fosforany.
Badaniami jakości wód objęte są również pozostałe rzeki graniczne, dla których
nie ma zawartych stosownych dwustronnych porozumień międzynarodowych,
tj.: Wiar, Lubaczówka i Strwiąż, a monitorowanie których wymagane jest w świetle
zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE.
Wisznia, Szkło, Wiar i Strwiąż w punktach granicznych objęte są
monitoringiem diagnostycznym, natomiast rzeka Lubaczówka w punkcie granicznym
badana jest w ramach monitoringu kontrolnego.
Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych na rzekach granicznych zawiera
tabela nr 2.9.
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Tabela nr 2.9.

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu jakości wód na rzekach granicznych
Lp.

Punkt pomiarowo-kontrolny
nazwa punktu

*

rzeka

Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego
km rzeki

miejscowość

gmina

1.

Sierakośce

Wiar

22,5

Sierakośce

2.

Stanisławczyk

Wiar

11,5

Stanisławczyk Przemyśl

3.

Starzawa*

Wisznia

14,2

Starzawa

Stubno

4.

Budzyń*

Szkło

32,5

Budzyń

Radymno

5.

Budomierz

Lubaczówka 62,0

Budomierz

Lubaczów

6.

Granica państwa z Ukrainą Strwiąż

Krościenko

Ustrzyki Dolne

83,0

Fredropol

punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu granicznego w ramach współpracy polsko-ukraińskiej

Punkty pomiarowo-kontrolne monitoringu jakości wód na rzekach granicznych
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2.1.6. System monitoringu wód śródlądowych EUROWATERNET
W ramach programu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) podejmowane są
zadania obligujące kraje członkowskie do prowadzenia kontroli zmian jakości
środowiska. Zadania te realizowane są w oparciu o Europejską Sieć Informacji
i Obserwacji Środowiska (EIONET). Jednym z zadań, jakie EEA realizuje we
współpracy z krajami członkowskimi UE jest tworzenie Europejskiego Systemu
Monitoringu Wód Śródlądowych EUROWATERNET. Sieć ta stworzona została
w celu zbierania i dostarczania Europejskiej Agencji Środowiska informacji o stanie
zasobów wód śródlądowych w Europie, ich jakości, ilości oraz zależności tych
parametrów od czynników antropogenicznych.
W województwie podkarpackim do sieci EUROWATERNET zakwalifikowano
11 punktów pomiarowo-kontrolnych (tabela nr 2.10.).
Tabela nr 2.10.

Punkty pomiarowo-kontrolne systemu EUROWATERNET w województwie podkarpackim
Lp.

Rzeka

Nazwa punktu

Km

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wisłoka
Wisłoka
Ropa
San
San
Wiar
Wiar
Wisznia
Szkło
Wisłok
Tanew

Krempna
Ujście do Wisły
Ujście do Wisłoki
Powyżej Leska
Ujście do Wisły
Sierakośce
Ujście do Sanu
Starzawa
Budzyń
Ujście do Sanu
Ujście do Sanu

146,3
3,0
3,0
304,0
4,0
22,5
0,3
14,2
32,5
5,8
0,8

Miejscowość
Krempna-Kotań
Gawłuszowice
Jasło
Łączki
Wrzawy
Sierakośce
Przemyśl
Starzawa
Budzyń
Tryńcza
Wólka Tanewska

Gmina
Krempna
Gawłuszowice
m. Jasło
Lesko
Gorzyce
Fredropol
m.Przemyśl
Stubno
Radymno
Tryńcza
Ulanów

Badania jakości wód w punktach pomiarowo-kontrolnych sieci
EUROWATERNET prowadzone będą w zakresie diagnostycznym, co zapewni
dostarczenie Europejskiej Agencji Środowiska danych o jakości wód w wymaganym
zakresie.

2.2. BADANIA I OCENA STANU OSADÓW WODNYCH RZEK
Badania geochemiczne osadów wodnych rzek są zadaniem realizowanym
w ramach podsystemu monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych.
Mają na celu kontrolę stężeń i trendów zawartości metali ciężkich i szkodliwych
substancji organicznych akumulowanych w osadach rzecznych. Badania wykonywane
są na poziomie krajowym, według programu realizowanego od 1998 roku,
w ustalonych 301 punktach pomiarowo-kontrolnych. Lokalizacja tych punktów
skorelowana jest przestrzennie z punktami pomiarowo-kontrolnymi monitoringu
jakości rzek. Wykonawcą badań jest Państwowy Instytut Geologiczny.
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Tabela nr 2.11.

Monitoring jakości śródlądowych wód powierzchniowych płynących
Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych w województwie podkarpackim w 2006 roku
Punkty pomiarowo - kontrolne
Lp.

rzeka

nazwa
punktu

km
rzeki

Monitoring dla oceny ogólneja)
miejscowość
gmina

diagnostyczny

kontrolny

Eutrofizacjab)

ZLEWNIA RZEKI WISŁA - OBSZAR DORZECZA WISŁY – REGION WODNY GÓRNEJ WISŁY (RZGW Kraków)
Poniżej ujścia
Górki
5)

1. Wisła
216,0 gm.Borowa
rz. Breń
Nagnajów


2. Wisła
Nagnajów
247,7 m. Tarnobrzeg
3.

Wisła

4.

Babulówka

5.

Babulówka

6.

Potok Rów

Sandomierz
Powyżej ujścia
potoku Rów
Poniżej ujścia
potoku Rów
Powyżej SSE
w Mielcu
Poniżej SSE
w Mielcu

7.

Potok Rów

8.

Trześniówka Ujście do Wisły

9.

Łęg

10. Łęg

Powyżej zbiornika
Wilcza Wola
Poniżej ujścia
Przyrwy

11. Łęg

Ujście do Wisły

12. Przyrwa

Ujście do Łęgu

268,4 m. Sandomierz
Zachwiejów



Zarównie-Piątki
13,6 gm.Padew Narodowa

3) 4) 5)

m. Mielec

1)

15. Wisłoka
16. Wisłoka

Wróblowa

96,2 gm. Brzyska

DT



DT

DT

DT
DT
DT

1) 2) 5)



DT

2) 5)



DT



DT



DT

1)
2) 5)




3) 7)

105,5 m. Jasło
Wróblowa






ZLEWNIA RZEKI WISŁOKA - OBSZAR DORZECZA WISŁY – REGION WODNY GÓRNEJ WISŁY (RZGW Kraków)
Krempna-Kotań

13. Wisłoka
Krempna
146,3 gm. Krempna
Majscowa

14. Wisłoka
Powyżej Jasła
108,9 gm. Dębowiec
Powyżej ujścia
Ropy

Wykonawca
badań

DT

3) 4) 5)

Stece
60,9 gm. Raniżów
Spie
47,8 gm. Stary Dzikowiec
2,0 gm. Gorzyce
Wilcza Wola
0,5 gm. Stary Dzikowiec

Monitoring
wód
granicznych



3) 4)7)

Tuszów Narodowy

Gorzyce

Monitoring wód
System
wykorzystywanych
monitoringu
do zaopatrzenia
EUROludności w wodę
WATERNET
przeznaczoną
do spożycia d)

3) 4)

gm.Padew Narodowa

8,3 gm.Tuszów Narodowy
Trześń
3,3 gm. Gorzyce



Monitoring
wód
przeznaczonych
do bytowania
ryb c)






DJ
DJ
DJ



DJ
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Punkty pomiarowo - kontrolne
Lp.

nazwa
punktu

rzeka

17. Wisłoka

Przeczyca

18. Wisłoka

Powyżej Dębicy

km
rzeki

Monitoring dla oceny ogólneja)
miejscowość
gmina

Przeczyca
82,3 gm. Brzostek
Podgrodzie
61,7 gm. Dębica
Brzeźnica

19. Wisłoka

Powyżej ujścia Wielopolki

20. Wisłoka

Poniżej ujścia
Tuszymki

21. Wisłoka

Powyżej Mielca

22. Wisłoka

Poniżej Mielca

23. Wisłoka

Ujście do Wisły

24. Ropa

Ujście do Wisłoki

25. Jasiołka

Szczepańcowa

3,0 m. Jasło
Szczepańcowa
28,5 gm. Chorkówka

26. Jasiołka

Poniżej Jedlicza

16,6 m. Jedlicze

27. Jasiołka

Ujście do Wisłoki

28. Wielopolka

Ujście do Wisłoki

29. Bystrzyca

Borek Mały

30. Tuszymka

Ujście do Wisłoki

46,9 gm. Dębica
Przecław
36,4 gm. Przecław
Wojsław
21,5 m.Mielec
Rzędzianowice
15,5 gm.Mielec
Gawłuszowice
3,0 gm. Gawłuszowice

0,3 m. Jasło
Brzeźnica
3,1 gm. Dębica

diagnostyczny

kontrolny

Eutrofizacjab)

Powyżej Leska

33. San

Zasław

304,0 gm. Lesko
Zasław
285,4 gm. Zagórz

34. San

Powyżej Sanoka

35. San

Trepcza

282,4 m. Sanok
Trepcza
276,0 gm. Sanok

36. San

Poniżej Sanoka

Międzybrodzie
274,0 gm. Sanok

Monitoring
wód
granicznych

Wykonawca
badań
DJ







1)



WIOŚ



WIOŚ

2)4) 5)

WIOŚ



4)



4)



4)





WIOŚ

1)






DJ

WIOŚ



WIOŚ

DJ



3)
1)



1) 3) 5)

3) 4) 5)

ZLEWNIA RZEKI SAN - OBSZAR DORZECZA WISŁY – REGION WODNY GÓRNEJ WISŁY (RZGW Kraków)
Rajskie
2)
31. San
Rajskie
352,0 gm. Solina
32. San

Monitoring wód
System
wykorzystywanych
monitoringu
do zaopatrzenia
EUROludności w wodę
WATERNET
przeznaczoną
do spożycia d)



Borek Mały
0,1 gm. Ostrów
Dąbie
0,5 gm. Przecław

Łączki

Monitoring
wód
przeznaczonych
do bytowania
ryb c)



DJ



DJ



WIOŚ

8)

WIOŚ



WIOŚ



9)


2)
1)











DJ
DJ
DJ




DJ

DJ
DJ
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Punkty pomiarowo - kontrolne
Lp.

rzeka

nazwa
punktu

37. San

Powyżej Dynowa

38. San

Poniżej Dynowa

39. San

Poniżej ujścia
Stupnicy

40. San

Powyżej Przemyśla

41. San

Poniżej Przemyśla

42. San

Poniżej ujścia
Wiszni

43. San

Powyżej Jarosławia

44. San

Poniżej Jarosławia

45. San
46. San

Powyżej ujścia
Wisłoka
Poniżej ujścia
Wisłoka

47. San

Powyżej Sarzyny

48. San

Poniżej Sarzyny

49. San

Powyżej Niska

50. San

Brandwica

51. San

Ujście do Wisły

52. Solinka

Bukowiec

53. Osława

Ujście do Sanu

54. Wiar

Sierakośce

55. Wiar

Stanisławczyk

56. Wiar

Ujście do Sanu

km
rzeki

Monitoring dla oceny ogólneja)
miejscowość
gmina

Bartkówka
234,9 m.Dynów
Bachórz
228,0 gm. Dynów
Babice

201,1 gm. Krzywcza
Prałkowce
168,9 gm. Przemyśl
Hurko
156,6 gm. Medyka
Radymno
134,4 m.Radymno
Sobiecin
124,8 gm. Jarosław
Nielepkowice
109,8 gm. Wiązownica
Leżachów
100,9 gm. Sieniawa
85,2 Rzuchów

diagnostyczny

68,3 gm. N.Sarzyna
Krzeszów
60,4 gm. Krzeszów
Zarzecze
39,4 gm. Nisko
Brandwica
23,3 gm. Pysznica
Wrzawy
4,0 gm. Gorzyce
Bukowiec
12,4 gm. Solina

Stanisławczyk
11,5 gm. Przemyśl
0,3 Przemyśl

Monitoring
wód
granicznych

Wykonawca
badań
DP



DP

1)



DP









DP





DP





2)


1)





DP



DP





DP



DP



WIOŚ



WIOŚ



DT



DT
DT





8)

Zasław

0,6 gm. Zagórz
Sierakośce
22,5 gm. Fredropol

Monitoring wód
System
wykorzystywanych
monitoringu
do zaopatrzenia
EUROludności w wodę
WATERNET
przeznaczoną
do spożycia d)





gm. Leżajsk

Sarzyna

kontrolny

Eutrofizacjab)

Monitoring
wód
przeznaczonych
do bytowania
ryb c)

DT


9)

DJ

8)












DJ







DP



DP
DP
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Punkty pomiarowo - kontrolne
Lp.

nazwa
punktu

rzeka

57. Wisznia

Starzawa

58. Wisznia

Ujście do Sanu

59. Szkło

Budzyń

60. Szkło

Ujście do Sanu

61. Lubaczówka Budomierz
62. Lubaczówka Poniżej Lubaczowa
63. Lubaczówka Ujście do Sanu
64. Złota
65. Trzebośnica

Kulno
Poniżej
Sokołowa Młp

66. Trzebośnica Powyżej Sarzyny
67. Trzebośnica Ujście do Sanu
68. Tanew

Harasiuki

69. Tanew

Ujście do Sanu

km
rzeki

Monitoring dla oceny ogólneja)
miejscowość
gmina

Starzawa
14,2 gm. Stubno
Nienowice
3,5 gm. Radymno
Budzyń

32,5 gm. Radymno
Wysocko
2,3 gm. Laszki
Budomierz
62,0 gm. Lubaczów
Szczutków
48,4 gm. Lubaczów
Manasterz
3,0 gm. Wiązownica

diagnostyczny

kontrolny

Eutrofizacjab)



1)







1)



Ujście do Sanu

74. Wisłok

Poniżej Krosna

75. Wisłok

Powyżej Strzyżowa

127,9 gm. Wojaszówka
Dobrzechów
100,2 gm. Strzyżów

DP
DP



e)

DP
DP

6)



DP



DP

8)

DT



WIOŚ



WIOŚ



WIOŚ



DT

2)3) 5)



2)3) 5)
3)
2)5)
1)





Jastkowice

Odrzykoń

e)

Wykonawca
badań



1)
4,2 gm. Pysznica
ZLEWNIA RZEKI WISŁOK - OBSZAR DORZECZA WISŁY – REGION WODNY GÓRNEJ WISŁY (RZGW Kraków)
Powyżej zbiornika
Rudawka Rymanowska
2)
71. Wisłok
178,6 gm. Rymanów
Besko
Poniżej zbiornika
Besko
2)
72. Wisłok
167,6 gm. Besko
Besko
Iskrzynia
1)
73. Wisłok
Iskrzynia
150,0 gm. Korczyna
70. Bukowa

Monitoring
wód
granicznych

1)

1)

2,8 gm. Kuryłówka
Wólka Sokołowska
27,8 gm. Sokołów Młp

Harasiuki
17,8 gm. Harasiuki
Wólka Tanewska
0,8 gm. Ulanów

Monitoring wód
System
wykorzystywanych
monitoringu
do zaopatrzenia
EUROludności w wodę
WATERNET
przeznaczoną
do spożycia d)



Kulno

Nowa Sarzyna
5,7 gm. N.Sarzyna
Sarzyna
4,0 gm. N.Sarzyna

Monitoring
wód
przeznaczonych
do bytowania
ryb c)

1)
2)



DT
DT




DP

9)

DJ
DJ





DJ



DJ



WIOŚ
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Punkty pomiarowo - kontrolne
Lp.
rzeka

nazwa
punktu

76. Wisłok

Poniżej Strzyżowa

77. Wisłok

Powyżej Rzeszowa

78. Wisłok

Poniżej Rzeszowa

79. Wisłok

Powyżej Łańcuta

80. Wisłok

Poniżej Łańcuta

81. Wisłok

Ujście do Sanu

82. Morwawa

Ujście do Wisłoka

83. Stobnica

Poniżej Brzozowa

84. Stobnica

Ujście do Wisłoka

85. Mleczka

Ujście do Wisłoka

km
rzeki

Monitoring dla oceny ogólneja)
miejscowość
gmina

Eutrofizacjab)
diagnostyczny



Tryńcza

5,8 gm. Tryńcza
Iskrzynia
1,0 gm. Korczyna

Monitoring
wód
granicznych

Wykonawca
badań



1)











WIOŚ



WIOŚ





WIOŚ





Dąbrówki

36,8 gm. Łańcut
Białobrzegi
27,8 gm. Białobrzegi

Monitoring wód
System
wykorzystywanych
monitoringu
do zaopatrzenia
EUROludności w wodę
WATERNET
przeznaczoną
do spożycia d)

WIOŚ

Żarnowa
91,7 gm. Strzyżów
Zwięczyca
67,9 gm. Boguchwała
Trzebownisko
55,0 gm. Trzebownisko

kontrolny

Monitoring
wód
przeznaczonych
do bytowania
ryb c)



Stara Wieś
30,4 gm. Brzozów
Godowa
0,3 gm. Strzyżów
Gorliczyna

2,0 gm. Przeworsk
ZLEWNIA RZEKI STRWIĄŻ - OBSZAR DORZECZA DNIESTRU (RZGW Kraków)
Granica państwa
Krościenko

86. Strwiąż
83,0 gm. Ustrzyki Dolne
z Ukrainą

WIOŚ



WIOŚ



2)5)



DJ

5)



DJ

5)



WIOŚ

1) 2)



DP





DJ

Oznaczenia użyte w tabeli:
a) rozp.MŚ z dnia 11.02.2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji
stanu tych wód (Dz.U.2004.32.284)
b) rozp.MŚ z dnia 23.12.2002r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U.2002.241.2093)
c) rozp.MŚ z dnia 04.10.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz.U.2002.176.1455)
d) rozp.Ministra Środowiska z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
(Dz.U.2002.204.1728)
e) monitoring graniczny w ramach współpracy polsko-ukraińskiej na rzekach granicznych
1) - badania makrobezkręgowców bentosowych
2) - nie badane: kadm, nikiel, ołów, rtęć, WWA
3) - indeks fenolowy oznaczany 4 razy w roku
4) - formaldehyd oznaczany 4 razy w roku
5) - żelazo i mangan oznaczane 4 razy w roku
6) - cynk i miedź oznaczane 4 razy w roku oraz cyjanki, substancje powierzchniowo czynne anionowe oznaczane 1 raz w roku
7) - nie badane wskaźniki biologiczne z zał. nr 1 rozp.MŚ z dnia 11.02.2004r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, … .
8) - badania z częstotliwością 4 razy w roku
9) - nie badane: metale i wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych z zał. nr 1 rozp.MŚ z dnia 27.11.2002r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

WIOŚ
DJ

- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
- Delegatura w Jaśle

DP
DT

- Delegatura w Przemyślu
- Delegatura w Tarnobrzegu
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Próbki osadów wodnych pobierane są raz w roku, w okresie letnim. Corocznie
prowadzone są badania w około 80 punktach granicznych i reperowych rzek oraz
w punktach zlokalizowanych poniżej dużych miast, charakteryzujących się wysokimi
zawartościami większości badanych parametrów i wyraźnymi ich zmianami. Badania
w pozostałych punktach prowadzone są w cyklu trzyletnim.
We wszystkich badanych próbkach osadów wodnych, we frakcjach mniejszych
od 0,2 mm, określa się zawartości: arsenu, baru, kadmu, miedzi, chromu, kobaltu,
rtęci, niklu, ołowiu, strontu, wanadu i cynku oraz oznacza się zawartości
pierwiastków, których związki biorą udział w zatrzymywaniu metali w osadach na
dnie rzek, tj.: wapnia, magnezu, żelaza, manganu, fosforu, siarki i węgla organicznego.
W punktach badanych corocznie dodatkowo oznacza się zawartość w osadach
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych bifenyli
i pestycydów chloroorganicznych.
Na podstawie uzyskanych danych dokonywana jest ocena jakości osadów
wodnych rzek w skali całego kraju. Brak jest specyficznych regulacji prawnych
określających zakres i sposób wykonywania badań geochemicznych oraz ocenę
jakości osadów wodnych rzek.
Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są 22 punkty kontrolne
monitoringu osadów wodnych rzek. Corocznie badania wykonywane są w 4 punktach,
natomiast w pozostałych 18 punktach badania wykonywane są w cyklu trzyletnim.
W 2006 roku próbki osadów z rzek pobrane zostaną w 4 punktach kontrolnych
objętych corocznym programem badań. Wykaz punktów i zakres badanych substancji
przedstawiono w tabeli nr 2.12.
Tabela nr 2.12.

Punkty kontrolne monitoringu osadów wodnych
w województwie podkarpackim w 2006 roku
Lp.

Nr
punktu
wg PIG

1.

Rzeka

Km

Miejscowość

Gmina

69

San

4,0

Wrzawy

Gorzyce

2.

72

Tanew

1,0

Wólka
Tanewska

Ulanów

3.

73

Wisłok

6,0

Tryńcza

Tryńcza

4.

312

Wisłoka

3,0

Gawłuszowice

Gawłuszowice

Zakres badań

Pierwiastki główne i śladowe: Ca, Mg, Mn, Fe, P, S,
i Corg, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sr, Zn, V.
WWA: acenaftylen, acenaften, fluoren, fenantren,
antracen, fluoranten, piren, benzo(a)antracen,
chryzen, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten,
benzo(a)piren, benzo(e)piren, perylen, indeno(1,2,3cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(ghi)perylen).
PCB: PCB 28, PCB 52, PCB 101, PCB 118, PCB 138,
PCB 153, PCB 180.
Pestycydy chloroorganiczne: α-HCH,
β-HCH, γ-HCH, δ-HCH, heptachlor, aldryna, epoksyd
heptachloru, dieldryna, p,p’-DDE, p,p’-DDD, p,p’-DDT,
endryna i aldehyd endryny.
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Monitoring osadów wodnych rzek w województwie podkarpackim w 2006 roku

Zestawienie wyników badań wraz z analizą i oceną w formie sprawozdania
oraz mapy dla całego kraju i w układzie województw corocznie przekazywane są
przez Państwowy Instytut Geologiczny do Głównego Inspektoratu Ochrony
Środowiska, skąd z kolei zestawienia w układzie województw przesyłane są do WIOŚ
oraz RZGW.
Wyniki badań osadów wodnych rzek wraz z oceną ich jakości upowszechniane są
przez GIOŚ co 2 lata w publikacji BMŚ „Wyniki monitoringu osadów wodnych
Polski” oraz corocznie na stronie internetowej GIOŚ: www.gios.gov.pl .
Oceny jakości osadów rzek w województwie podkarpackim prezentowane są
w cyklicznych wojewódzkich raportach o stanie środowiska.
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3. MONITORING JAKOŚCI ŚRÓDLĄDOWYCH WÓD
PODZIEMNYCH
Ocena stanu śródlądowych wód podziemnych wchodzi w zakres informacji
uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zapisy dotyczące
badania i oceny stanu wód podziemnych oraz upowszechniania wyników badań ujęte
są w następujących aktach prawnych:
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późń.
zm.) – art. 38a ust. 1, art. 155a, art.155b,
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093),
 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu
wód podziemnych (projekt),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.10.2002 r. w sprawie sposobu
udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453).
Badania wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut
Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną zobligowaną do
wykonywania badań wód podziemnych w zakresie elementów fizyko-chemicznych i ilościowych.
W 2006 roku, w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych będą
realizowane dwa zadania:

• dostosowanie krajowej sieci pomiarowej do wymagań RDW,
• badania i ocena jakości wód podziemnych, jako kontynuacja zadania,
wykonywana według dotychczasowego programu z pewnymi modyfikacjami.
Modyfikacje wynikają ze stopniowego wdrażania wymagań Ramowej
Dyrektywy Wodnej i polegają przede wszystkim na zmianie przedmiotu monitoringu
z dotychczasowych różnych poziomów użytkowych wód podziemnych na wyznaczone
jednolite części wód podziemnych.

3.1. DOSTOSOWANIE KRAJOWEJ SIECI POMIAROWEJ DO
WYMAGAŃ RDW
Dotychczas funkcjonująca krajowa sieć pomiarowa monitoringu jakości wód
podziemnych będzie w roku 2006 dostosowywana do wymagań RDW, przy
jednoczesnym uwzględnianiu wymagań dyrektywy „azotanowej”. Proces
dostosowywania będzie polegał na weryfikacji dotychczasowych punktów
monitoringowych pod kątem spełniania wymagań RDW, włączaniu nowych punktów
przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących otworów hydrogeologicznych (w tym
ujęć wody pitnej i wybranych punktów z sieci regionalnych), a tylko w niewielkim
stopniu, uwarunkowanym uzasadnionymi potrzebami, budowie nowych punktów
monitoringowych (piezometrów). Każdemu z punktów zostaną przypisane określone
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zakresy pomiarowe stanowiące wypełnianie wymagań dyrektyw unijnych, w tym
„azotanowej”.

3.2. BADANIA I OCENA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH
Badania będą prowadzone w odniesieniu do jednolitych części wód
podziemnych, w oparciu o krajową sieć pomiarową modyfikowaną pod kątem
dostosowania do wymagań RDW.
W województwie podkarpackim monitoring jakości śródlądowych wód
podziemnych dotychczas realizowany był w 25 punktach krajowej sieci pomiarowej.
Po modernizacji sieci krajowej w 2006 roku ilość punktów pomiarowych może ulec
zmianie.
Charakterystykę punktów badawczych dotychczasowej sieci monitoringu wód
podziemnych w województwie podkarpackim przedstawiono w tabeli nr 1 .
Tabela nr 1

Punkty pomiarowe sieci krajowej monitoringu jakości wód podziemnych
w województwie podkarpackim

Nr
otworu Miejscowość
Gmina
wg PIG
79
Wielkie Oczy Wielkie Oczy

Stratygrafia
poziomu

Wody

trzeciorzęd

gruntowe

84

Mielec

m. Mielec

czwartorzęd gruntowe

85

Leżajsk

m. Leżajsk

czwartorzęd wgłębne

Ropczyce

czwartorzęd wgłębne

88
89

RopczyceCzekaj
Łysaków - 1
Łysaków - 2

Zaklików
Zaklików

kreda
wgłębne
czwartorzęd gruntowe

90

Łańcut

m. Łańcut

czwartorzęd wgłębne

91

Stary Dzików Stary Dzików

czwartorzęd gruntowe

92

Nowa Dęba

czwartorzęd gruntowe

94

Stalowa Wola Stalowa Wola

czwartorzęd gruntowe

146
147

Błażowa
Błażowa

trzeciorzęd
trzeciorzęd

gruntowe
gruntowe

Solina

trzeciorzęd

źródło

396

Kąkolówka
Makłuczka
SolinaZabrodzie
Bystre Rabe
SanokOlchowce
Radoszyce

399
403

86

150
151
393

Nowa Dęba

Nazwa i numer GZWP 1)

425
425
425

425

425
425

431

Baligród

kreda

gruntowe

m. Sanok

kreda

źródło

Komańcza

trzeciorzęd

źródło

Dwerniczek

Lutowiska

trzeciorzęd

źródło

Harklowa

Skołyszyn

trzeciorzęd

gruntowe 433

431

431

poza
Dębica-Stalowa WolaRzeszów
Dębica-Stalowa WolaRzeszów
Dębica-Stalowa WolaRzeszów
poza
poza
Dębica-Stalowa WolaRzeszów
poza
Dębica-Stalowa WolaRzeszów
Dębica-Stalowa WolaRzeszów
poza
poza
Zbiornik warstw
Krosno (Bieszczady)
poza
Zbiornik warstw
Krosno (Bieszczady)
poza
Zbiornik warstw
Krosno (Bieszczady)
Dolina rzeki Wisłoki
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1)

405
406
757

Wetlina
Krosno
Przemyśl

Cisn
m. Krosno
m. Przemyśl

758

Rzeszów

m. Rzeszów

759

Babice

Krzywcza

1028

Bezmiechowa Lesko

1514

Łysaków

Zaklików

czwartorzęd gruntowe
poza
czwartorzęd gruntowe 432 Dolina rzeki Wisłok
czwartorzęd gruntowe 430 Dolina rzeki San
425 Dębica-Stalowa Wolaczwartorzęd wgłębne
Rzeszów
trzeciorzęd gruntowe 430 Dolina rzeki San
431 Zbiornik warstw
trzeciorzęd źródło
Krosno (Bieszczady)
czwartorzęd gruntowe
poza

Główne Zbiorniki Wód Podziemnych wg rozporządzenia RM z dnia 10.12.2002 r.

W 2006 roku próby wód podziemnych, zarówno ze zweryfikowanych
dotychczasowych punktów monitoringowych jak i nowo włączonych, będą pobrane
jednokrotnie. Zakres analiz fizyczno-chemicznych obejmie 30 wskaźników: arsen,
amoniak, azotany, azotyny, bor, bar, chlorki, chrom, cynk, fluorki, fosforany, glin,
kadm, magnez, mangan, miedź, nikiel, ołów, potas, siarczany, sód, wapń,
wodorowęglany, węgiel organiczny, żelazo, tlen rozpuszczony, AOX, odczyn,
temperatura, przewodność elektryczna.
Ocena stanu chemicznego wód podziemnych w 2006 roku będzie dokonana
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska stanowiącym wykonanie delegacji
zawartej w art. 38a ust. 1 ustawy Prawo wodne – w sprawie kryteriów i sposobu oceny
stanu wód podziemnych (projekt).
Zgodnie z ustawą Prawo wodne, poza badaniami na poziomie krajowym,
w uzasadnionych przypadkach wojewódzki inspektor ochrony środowiska będzie
wykonywał, w uzgodnieniu z państwową służbą hydrogeologiczną, uzupełniające
badania wód podziemnych w zakresie elementów fizyko-chemicznych. Podstawą ich
realizacji będą wojewódzkie programy monitoringu środowiska uwzględniające
aktualne wymagania prawa. Na terenie województwa podkarpackiego nie zostały
wskazane wody podziemne wymagające dodatkowej kontroli.
Badania jakości wód podziemnych w obszarach narażonych na
zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego będą prowadzone w oparciu o sieci
pomiarowe modyfikowane pod kątem dostosowania do potrzeb monitorowania
wpływu rolnictwa na jakość wód podziemnych. Będą one realizowane w ramach
wojewódzkich programów monitoringu środowiska w oparciu o rozporządzenia
dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej w sprawie programu działań
mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.
Analiza stanu wód podziemnych Polski wykonana w 2003 roku wykazała, że na
terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
wody podziemne nie są zagrożone zanieczyszczeniem azotanami w świetle wymagań
dyrektywy „azotanowej” i w związku z powyższym na terenie województwa
podkarpackiego nie zostały wyznaczone obszary szczególnie narażone na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.
Zgodnie z art. 47 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne, wody podziemne wrażliwe na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie
narażone, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć,
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poddaje się co 4 lata weryfikacji w celu uwzględnienia zmian czynników
nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania. Wyznaczenia i weryfikacji wód
i obszarów dokonuje się w oparciu o pomiary dokonywane w ramach państwowego
monitorigu środowiska.
Wyniki badań monitoringowych uzyskane w 2006 roku będą wykorzystane na
potrzeby wypełnienia obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej
w roku 2007 i 2008 wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Rady
91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed
zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

3.3. PRZEKAZYWANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW BADAŃ
WÓD PODZIEMNYCH
Po zamknięciu rocznego cyklu badań Państwowy Instytut Geologiczny
przekaże do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zestawienie roczne
wyników badań wód podziemnych w sieci krajowej wraz z analizą i oceną. Następnie
wyniki badań i oceny w układzie województw i regionów wodnych zostaną
przekazywane przez GIOŚ do wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz
do regionalnych zarządów gospodarki wodnej.
Wyniki rocznej oceny jakości wód podziemnych w Polsce udostępniane są na
stronie internetowej GIOŚ: www.gios.gov.pl.
Wyniki oceny jakości wód podziemnych w województwie podkarpackim
publikowane są w cyklicznych wojewódzkich raportach o stanie środowiska oraz,
w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 01.10.2002 r.
w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453),
prezentowane są na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
Środowiska w Rzeszowie: www.wios.rzeszow.pl.

3.4. MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE
SKŁADOWISK ODPADÓW
Dużym zagrożeniem dla wód podziemnych są istniejące i nieczynne
składowiska odpadów, szczególnie te, których eksploatację zakończono kilkanaście
lub kilkadziesiąt lat temu. Często były to obiekty wadliwie zaprojektowane, bez
właściwych zabezpieczeń ograniczających ich negatywny wpływ na środowisko.
Zanieczyszczenia, które wraz z odciekami ze składowisk przedostaną się do warstwy
wodonośnej, pozostają tam długo i są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do
usunięcia.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628 z późn.
zmianami) w art. 59 ust.1 pkt 7 zobowiązuje zarządzającego składowiskiem do
monitorowania składowiska przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakończeniu
eksploatacji oraz do przesyłania corocznie uzyskanych wyników wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska.
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Program badań monitoringowych składowisk odpadów precyzuje
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002r. w sprawie zakresu, czasu
i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów
(Dz. U. Nr 220, poz. 1858). Dla wód podziemnych zakres parametrów wskaźnikowych
obejmuje pomiar poziomu wód podziemnych oraz ich skład, a częstotliwość badań
uzależniona jest od fazy eksploatacji składowiska. Przy ustaleniu parametrów
wskaźnikowych uwzględnia się rodzaj składowanych odpadów.
Dla składowisk odpadów niebezpiecznych oraz składowisk innych niż
niebezpieczne wymagany jest monitoring następujących parametrów:
•
•

odczyn,
przewodność elektrolityczna właściwa.

Dla składowisk przyjmujących odpady komunalne wymagany jest dodatkowo
monitoring następujących parametrów wskaźnikowych:
•
•
•

ogólny węgiel organiczny,
zawartość metali ciężkich: Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg,
suma wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Monitoring wód podziemnych w rejonie składowisk ma na celu śledzenie zmian
jakości wód podziemnych i przeciwdziałanie niekorzystnemu oddziaływaniu
składowisk na wody podziemne. Obejmuje:
- gromadzenie danych pomiarowych wód podziemnych przekazywanych przez
zarządzających składowiskami,
- analizę i ocenę jakości wód podziemnych w odniesieniu do ustalonych wartości
granicznych,
- obserwację i ocenę zmian jakości wód podziemnych w rejonie składowisk
odpadów.
Dane zebrane w ramach monitoringu wód podziemnych w rejonie składowisk
odpadów wykorzystywane są w bieżącej działalności inspekcyjnej Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska.
W ramach tego zadania będą także pozyskiwane informacje o składowiskach
odpadów oraz gromadzone informacje dotyczące monitoringu składowisk, które
corocznie przesyłane są wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska przez
zarządzających składowiskami w zakresie określonym rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków
prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220 1858). Informacje te
gromadzone będą w bazie służącej do archiwizowania wyników pomiarów
monitoringowych. Baza ta umożliwia wprowadzanie i gromadzenie danych o punktach
pomiarowych oraz badanych komponentach środowiskowych.
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