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Głównymi celami Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE z dnia  
23 października 2000 roku, ustanawiającej ramy wspólnotowego działania  
w dziedzinie polityki wodnej, są ochrona i przeciwdziałanie zanieczyszczeniu 
wszystkich rodzajów wód oraz osiągnięcie do roku 2015 dobrego stanu ekologicznego 
i chemicznego wód powierzchniowych oraz dobrego stanu chemicznego i ilościowego 
wód podziemnych. Dla jednolitych części wód powierzchniowych, należących do 
kategorii wód silnie zmienionych lub sztucznych, celem jest osiągnięcie dobrego 
potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego.  

Jednym z narzędzi służących do osiągnięcia celów Ramowej Dyrektywy 
Wodnej jest monitoring, który powinien dostarczyć spójnej i pełnej informacji o stanie 
ekologicznym i chemicznym wód w obrębie każdego obszaru dorzecza. 

Przepisy Ramowej Dyrektywy Wodnej przetransponowane zostały do 
polskiego prawodawstwa przede wszystkim poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. – 
Prawo wodne, która jest podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia 
związane z ochroną środowiska wodnego. Ustawa odwołuje się do szczegółowych 
rozporządzeń wykonawczych z zakresu ochrony wód powierzchniowych. Są to m.in.:  
− rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2006.137.984), 

− rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
(Dz.U.2002.241.2093),  

− rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań, jakim 
powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U.2002.4.44), 

− rozporządzenie Ministra Środowiska 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 w sprawie wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 
naturalnych (Dz.U.2002.176.1455),  

− rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wykazu substancji priorytetowych 
w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.2005.233.1987).  

W fazie projektu znajduje się nadal rozporządzenie wykonawcze do art. 155b 
ust.1 ustawy Prawo wodne w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód 
powierzchniowych. Przy opracowaniu programu monitoringu wód powierzchniowych 
w województwie podkarpackim na lata 2007-2009 wykorzystano projekt  
ww. rozporządzenia w wersji z dnia 30.11.2006r.  

 Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach 
Państwowego Monitoringu Środowiska wynika z art. 155a ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. – Prawo wodne. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód 
powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych  
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i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony 
środowiska. 
 
Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wg ramowej dyrektywy wodnej 
 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną dla wód powierzchniowych 
przeprowadza się: 
− klasyfikację stanu ekologicznego oraz potencjału ekologicznego, 
− klasyfikację stanu chemicznego, 
− ocenę stanu wód. 

Równocześnie prowadzony jest monitoring jakości wód uwzględniający sposób 
ich użytkowania wynikający z warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz  
charakteru ich zagrożenia. Konieczność badania tych wód oraz oceny spełniania 
wymagań jakościowych wynika z tzw. dyrektyw „użytkowych”, których przepisy 
przeniesione zostały do prawodawstwa polskiego poprzez ustawę Prawo wodne wraz  
z aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

W ramach monitoringu powierzchniowych wód „użytkowych” Inspekcja 
Ochrony Środowiska wykonuje: 

 badania i ocenę jakości wód przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach 
naturalnych, 

 badania wpływu rolnictwa na wody powierzchniowe (zanieczyszczenie związkami 
azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych), 

 badania wód pod kątem oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych, 
 badania i ocenę jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych jako źródło 

wody pitnej. 
Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje jednolitą część wód powierzchniowych 

jako oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro, zbiornik, 
strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki, kanału, wody przejściowe i wody 
przybrzeżne z wyodrębnieniem sztucznych i silnie zmienionych części wód. Do tego 
elementu odwołuje się Dyrektywa, określając działania niezbędne dla ochrony wód. 

Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza scalanie jednolitych części wód 
powierzchniowych w oparciu o ustalone kryteria. Na potrzeby planowania  
w gospodarowaniu wodami scaloną część wód identyfikuje się jako obszar obejmujący 
kilka sąsiadujących ze sobą zlewni jednolitych części wód powierzchniowych  
o podobnej charakterystyce.  

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza dwa rodzaje stanu wód 
powierzchniowych: ekologiczny i chemiczny, a w przypadku wód sztucznych i silnie 
zmienionych zamiast stanu ekologicznego określa się potencjał ekologiczny. Stan wód 
powierzchniowych wyznaczany jest przez gorszy ze stanów: ekologiczny lub 
chemiczny. 

Stan ekologiczny oceniany jest przede wszystkim na podstawie występowania 
w wodach różnych zespołów organizmów (tzw. elementów biologicznych). 
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Wspierającymi w ocenie stanu ekologicznego są elementy hydromorfologiczne oraz 
elementy fizykochemiczne i chemiczne. Elementy hydromorfologiczne to takie cechy 
środowiska, które wpływają na warunki bytowania organizmów żywych (np. ciągłość 
rzeki, charakter podłoża, struktura strefy brzegowej). Do elementów 
fizykochemicznych i chemicznych zalicza się ogólne, podstawowe wskaźniki jakości 
wód, takie jak: warunki termiczne i tlenowe, zasolenie, substancje biogenne, stan 
zakwaszenia oraz syntetyczne i niesyntetyczne zanieczyszczenia specyficzne (np. 
związki chloroorganiczne, metale, środki ochrony roślin). 

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza 5 klas stanu ekologicznego wód 
powierzchniowych. Bardzo dobry stan ekologiczny definiowany jest jako nieznaczne 
odchylenie od stanu referencyjnego, czyli stanu naturalnego, niezakłóconego 
działalnością człowieka, natomiast zły stan ekologiczny jako stan silnie zmieniony  
w stosunku do stanu referencyjnego. Warunki referencyjne określane są odrębnie dla 
każdego typu hydromorfologicznego wód. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drugim składnikiem oceny stanu wód powierzchniowych jest stan chemiczny, 

określany na podstawie występowania substancji priorytetowych wymienionych  
w załączniku X Ramowej Dyrektywy Wodnej, dla których dopuszczalne wartości 
emisji i środowiskowe normy jakości, przywołane są w załączniku IX Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. 

W systemie monitoringu wód powierzchniowych Ramowa Dyrektywa Wodna 
wprowadza trzy rodzaje monitoringu: 

 diagnostyczny, 
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 operacyjny, 
 badawczy. 

Monitoring diagnostyczny ma przede wszystkim dostarczyć informacji o stanie 
wód na obszarze dorzecza, które będą wykorzystane przy opracowywaniu planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu. Ma być również źródłem danych do oceny 
długoterminowych zmian wód, będących wynikiem procesów naturalnych oraz presji 
antropogenicznej. 

Monitoring operacyjny ma na celu ustalenie stanu tych części wód, które 
zostały zaliczone do zagrożonych ryzykiem niespełnienia celów środowiskowych oraz 
śledzenie zmian stanu tych części wód, wynikłych z podjętych programów 
naprawczych. 

Monitoring badawczy będzie prowadzony na tych częściach wód, w przypadku 
których należy dopiero ustalić przyczyny niespełnienia celów środowiskowych oraz 
dla określenia wielkości i wpływów przypadkowego zanieczyszczenia.  

Program monitoringu wód powierzchniowych stanowi jeden z istotnych 
elementów planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i ustalany jest dla 
każdego przedziału czasowego, dla którego ma zastosowanie plan gospodarowania 
wodami w dorzeczu.   

 
Monitoring wód powierzchniowych w województwie podkarpackim  
w latach 2007-2009 
 

Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce, w tym także ochrona zasobów 
wodnych, opiera się o wyznaczone obszary dorzeczy i regiony wodne. Zgodnie  
z ustawą Prawo wodne, regiony wodne są częścią obszaru dorzecza wyodrębnioną na 
podstawie kryterium hydrograficznego na potrzeby gospodarowania zasobami 
wodnymi.  

Teren województwa podkarpackiego należy do obszaru dwóch dorzeczy: 
obszaru dorzecza Wisły i obszaru dorzecza Dniestru. Obszar dorzecza Dniestru 
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. Tereny o niewielkiej powierzchni w północno-
wschodniej części gminy Horyniec (powiat lubaczowski) leżą w granicach regionu 
wodnego Środkowej Wisły i obejmują zlewnie rzek: Rata i Sołokija – dopływów 
Bugu. 

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. 

W oparciu o kryteria metodyczne Komisji Europejskiej w 2004 roku 
wyznaczone zostały w Polsce jednolite części wód powierzchniowych. W granicach 
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administracyjnych województwa podkarpackiego znajdują się 333 jednolite części 
wód powierzchniowych. 

Wody powierzchniowe cechuje duża naturalna różnorodność warunków 
środowiskowych, wynikających z położenia geograficznego, wysokości bezwzględnej, 
cech geologicznych terenu, cech morfometrycznych, które mają wpływ na charakter 
występowania organizmów wodnych. Biorąc pod uwagę te uwarunkowania, w roku 
2004 opracowana została typologia wód powierzchniowych w Polsce. Wydzielono  
26 różnych typów rzek, które w warunkach niezakłóconych działalnością człowieka 
charakteryzują się odrębnymi cechami biologicznymi i stanowią wzorzec do 
określenia stopnia odchylenia przy ocenie stanu ekologicznego wód.  

Na obszarze województwa podkarpackiego zidentyfikowano 11 spośród  
26 typów wód. Najwięcej jednolitych części wód zaliczono do typów: 12 - potok 
fliszowy i 17 - potok nizinny piaszczysty. W tabeli nr 1 zestawiono punkty pomiarów  
i badań wód powierzchniowych w jednolitych częściach wód wg typów 
hydromorfologicznych, które objęte będą monitoringiem w województwie 
podkarpackim w latach 2007-2009. 

Wstępna analiza oddziaływań i wpływów antropogenicznych na obszarze 
dorzeczy w Polsce pozwoliła na wyróżnienie 3 grup jednolitych części wód 
powierzchniowych: niezagrożonych, zagrożonych i potencjalnie zagrożonych 
ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Analizie poddano m.in. znaczące 
presje na wody powierzchniowe ze strony punktowych i rozproszonych źródeł 
zanieczyszczeń, znaczące pobory wody dla celów komunalnych, przemysłowych  
i rolniczych, regulacje przepływu wód oraz zmiany morfologiczne części wód. Analiza 
oddziaływań i wpływów jest aktualnie weryfikowana. 

W odniesieniu do obszaru województwa podkarpackiego procentowy udział 
jednolitych części wód w poszczególnych kategoriach zagrożenia przedstawia się 
następująco: 
 jednolite części wód niezagrożone -  67,9%, 
 jednolite części wód potencjalnie zagrożone - 15,6%, 
 jednolite części wód zagrożone -  16,5%. 

Wśród jednolitych części wód zagrożonych niespełnieniem celów Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, 69% stanowią części wód zaliczone do tej kategorii ze względu 
na występowanie znaczących presji ze strony punktowych źródeł zanieczyszczeń 
antropogenicznych.  

Spośród jednolitych części wód wstępnie wydzielone zostały wody silnie 
zmienione, które uległy fizycznemu przekształceniu na skutek działalności człowieka, 
w wyniku którego powstały zmiany hydromorfologiczne oraz wody sztuczne. W 2007 
roku przeprowadzona zostanie weryfikacja silnie zmienionych i sztucznych 
jednolitych części wód. 

Program monitoringu wód powierzchniowych w województwie podkarpackim 
na lata 2007-2009 opracowano w oparciu o projekt rozporządzenia wykonawczego do 
art. 155b ust.1 ustawy Prawo wodne w sprawie form i sposobu prowadzenia 
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monitoringu wód powierzchniowych (wersja z 30.11.2006r.) oraz o wytyczne  
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.   

 

Lata 2007-2009 będą okresem przejściowym, w którym zaprojektowany system 
monitoringu wód powierzchniowych będzie testowany i weryfikowany w kolejnych 
latach. Wyniki weryfikacji posłużą ustaleniu ostatecznej struktury oraz funkcji 
systemu monitoringu wód powierzchniowych tak, aby w pełni odpowiadał 
wymaganiom Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Badania parametrów hydromorfologicznych wód prowadzone będą przez 
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pozyskanie danych z badań przez 
wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska jest niezbędne do oceny stanu 
ekologicznego jednolitych części wód. 

Monitoring biologiczny, odgrywający w nowym systemie monitoringu wód 
powierzchniowych istotną rolę, dotychczas prowadzony był w ograniczonym zakresie 
i nie dostarczył odpowiednich danych do opracowania nowych metod oceny  
i klasyfikacji wód, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną. Wdrażanie monitoringu 
biologicznego następowało będzie w latach 2007-2009 stopniowo, w miarę 
opracowywania i zweryfikowania metod badawczych. W 2007 roku planuje się 
badania jakości elementów biologicznych w ograniczonym zakresie. Wykonane 
zostaną badania makrobezkręgowców bentosowych w rzekach zgodnie  
z dotychczas wykorzystywanymi "Wytycznymi do oceny stanu rzek na podstawie 
makrobezkręgowców oraz do pobierania prób makrobezkręgowców w jeziorach", 
PAN Kraków, IOŚ Warszawa 2004 r. 

Zgodnie z zapisami Ramowej Dyrektywy Wodnej należy dążyć do lepszej 
ochrony i poprawy stanu wód m.in. poprzez podejmowanie działań służących 
stopniowemu ograniczaniu występowania w wodach substancji priorytetowych oraz 
zaprzestaniu lub stopniowemu eliminowaniu w zrzutach priorytetowych substancji 
niebezpiecznych. Ostatecznym celem tych działań powinno być osiągnięcie 
koncentracji zanieczyszczeń w wodach, bliskiej wartościom tła dla substancji 
występujących w naturze i bliskich zeru dla syntetycznych substancji wytworzonych 
przez człowieka. Wykaz substancji uznanych za priorytetowe zawiera 33 substancje 
lub grupy substancji, spośród których 11 substancji zidentyfikowano jako priorytetowe 
substancje niebezpieczne, 9 substancji priorytetowych, natomiast w przypadku  
14 substancji trwają badania pod kątem zaliczenia ich do priorytetowych substancji 
niebezpiecznych.  

Na obecnym etapie projektowania systemu monitoringu wód 
powierzchniowych nie ma możliwości określenia zakresu i częstotliwości badań 
substancji priorytetowych. Opracowanie programu monitoringu tych substancji  
nastąpi po zakończeniu pilotażowego programu badawczego mającego na celu 
zbadanie zawartości substancji priorytetowych w wodach powierzchniowych Polski. 

W latach 2007-2009 w województwie podkarpackim prowadzony będzie 
monitoring diagnostyczny i operacyjny w jednolitych częściach wód takich jak: 



4. Blok stan 
     4.2. Podsystem monitoringu jakości wód 

   4.2.1. Monitoring wód powierzchniowych 
 

 43

 naturalne wody powierzchniowe płynące – 106 punktów pomiarów i badań  
(63 punkty monitoringu diagnostycznego i 43 punkty monitoringu operacyjnego), 

 wody silnie zmienione i sztuczne - 3 punkty pomiarów i badań (1 punkt 
monitoringu diagnostycznego i 2 punkty monitoringu operacyjnego), 

 sztuczne zbiorniki wodne – 3 punkty pomiarów i badań (3 punkty monitoringu 
diagnostycznego). 

Monitoring badawczy, którego zadaniem jest identyfikacja skali przyczyn 
zanieczyszczenia środowiska, ocena wpływu awarii i wyjaśnienie zdarzeń 
wywołujących nieoczekiwane stany jakościowe środowiska wodnego, ustalany jest wg 
konkretnych potrzeb. Analiza dotychczas prowadzonych badań wód 
powierzchniowych nie wskazuje na konieczność wprowadzenia monitoringu 
badawczego jednolitych części wód. 

Sieć punktów pomiarów i badań zaprojektowana została zgodnie  
z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, w sposób umożliwiający pozyskanie 
spójnego i całościowego obrazu stanu ekologicznego i chemicznego wód  
w zlewniach regionu wodnego Górnej Wisły, położonych w województwie 
podkarpackim. Sieć pomiarowa dostosowana jest do typologii wód powierzchniowych 
oraz podziału na jednolite i scalone części wód. 

Cechą charakterystyczną nowego systemu monitoringu jest jego dynamiczny 
charakter, co oznacza, że ilość i lokalizacja punktów oraz zakresy badań i pomiarów 
mogą być zmieniane w cyklach rocznych. 

Wydzielenie różnych rodzajów monitoringu wód wynika z kolei  ze 
zróżnicowania zadań, które przed nimi postawiono. 

Wykaz rodzajów punktów pomiarów i badań dla różnych rodzajów monitoringu 
wraz z ich krótką charakterystyką dla poszczególnych kategorii jednolitych części wód 
powierzchniowych przedstawia tabela nr 2. 

Monitoring diagnostyczny dostarczy danych i informacji niezbędnych dla  
oceny ogólnego stanu wód w ramach jednostek bilansowych, oceny 
długoterminowych zmian stanu wód oraz sprawnego i skutecznego zaprojektowania 
przyszłych programów monitoringu. Przy projektowaniu sieci punktów pomiarów  
i badań monitoringu diagnostycznego kierowano się ustaloną zasadą lokalizacji punktu 
w przekrojach zamykających scalone jednolite części wód. Wyznaczone zostały różne 
rodzaje punktów, w zależności od kategorii badanych jednolitych części wód. Zakres  
i częstotliwość badań poszczególnych elementów oceny stanu wód powierzchniowych 
określone zostały w projekcie rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu wód powierzchniowych oraz podziemnych.  

W punktach pomiarów i badań monitoringu diagnostycznego,  
w jednolitych częściach wód powierzchniowych wyznaczonych jako miejsce 
bytowania ryb oraz zaliczonych jako źródło wody przeznaczonej do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, realizowany będzie dodatkowo program 
pomiarowy wynikający z odpowiednich przepisów dotyczących jakości wód 
użytkowych. 
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Monitoring operacyjny dostarczy danych i informacji o stanie wód 
zidentyfikowanych jako zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów 
środowiskowych oraz dla oceny efektywności podjętych działań zapobiegawczych  
i naprawczych. Badania prowadzone będą w punktach kontrolnych przez 2 lata  
w cyklu badawczym 2007-2009. Zakres i częstotliwość badań poszczególnych 
elementów oceny stanu wód powierzchniowych w monitoringu operacyjnym ustala się 
indywidualnie dla każdego punktu kontrolnego, przy uwzględnieniu wskaźników 
najbardziej reagujących na występujące presje. 
 
Tabela 2. Zestawienie form monitoringu oraz rodzajów punktów pomiarów i badań  

Jednolite 
części wód 

Forma 
monitoringu Rodzaj punktów pomiarów i badań 

podstawowe 
wyznaczone dla j.c.w. na odcinkach przyujściowych  
rzek o powierzchni zlewni większej niż 2500 km2 lub od 1500 km2 od 
2500 km2, jeśli rzeka posiada duże znaczenie gospodarcze lub w zlewni 
znajdują się obszary ochronne  

zlewniowe 

punkty sieci EIONET- Waters 
wyznaczone na j.c.w. na granicy regionów wodnych oraz na rzekach 
wpadających bezpośrednio do Morza Bałtyckiego  bazowe 
punkty reperowe określone w Traktacie Akcesyjnym 

graniczne wyznaczone na j.c.w. na wodach granicznych i badane  
w ramach porozumień międzynarodowych 

wyznaczone dla j.c.w. będących miejscem bytowania ryb 
wyznaczone dla j.c.w. przeznaczonych do poboru wody do celów wodociągowych 
wyznaczone dla j.c.w. przewidzianych do wykorzystania jako kąpieliska 

diagnostyczny 

wyznaczone dla j.c.w. mających znaczenie dla sieci Natura 2000 

kontrolne 
wyznaczone na j.c.w. zagrożonych znaczącym oddziaływaniem ze 
strony źródeł punktowych, obszarowych, powinny umożliwiać ocenę 
oddziaływań hydromorfologicznych operacyjny 

wyznaczone dla j.c.w.  wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych 

Cieki 
naturalne 

badawczy badawcze 
diagnostyczny podstawowe 
operacyjny kontrolne 

Wody silnie 
zmienione 

badawczy badawcze 
diagnostyczny podstawowe 
operacyjny kontrolne Wody 

sztuczne 
badawczy badawcze 

bazowe wyznaczone dla sztucznych zbiorników wodnych  
o pojemności maksymalnej większej od 50 mln m3 diagnostyczny 

podstawowe wyznaczone dla sztucznych zbiorników wodnych  
o pojemności maksymalnej od 10 do 50 mln m3 

operacyjny kontrolne  

Sztuczne  
zbiorniki 
wodne 

badawczy badawcze  

 
Pełny program pomiarowy monitoringu wód powierzchniowych w kolejnych 

latach cyklu badawczego 2007-2009 realizowany będzie w miarę posiadania przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wystarczających środków finansowych 
na wykonanie tych zadań.  
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Badania i ocena jakości naturalnych wód powierzchniowych 
 

Monitoring diagnostyczny 
 Monitoring diagnostyczny naturalnych wód powierzchniowych prowadzony 
będzie w województwie podkarpackim w latach 2007-2009 w 63 punktach pomiarów  
i badań, którym przypisane zostały następujące kategorie: 
 podstawowe  – 50 punktów, 
 zlewniowe  – 13 punktów, w tym 12 punktów sieci pomiarowej EIONET-Waters, 
 graniczne  – 2 punkty, 
 wyznaczone dla części wód będących miejscem bytowania ryb – 63 punkty, 
 wyznaczone dla części wód przeznaczonych do poboru wody dla zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia – 5 punktów. 
Wykaz punktów pomiarów i badań monitoringu diagnostycznego naturalnych 

wód płynących wraz z planem monitorowania w latach 2007-2009 przedstawiono  
w tabeli nr 3. 
 W punktach monitoringu diagnostycznego, w zależności od pełnienia różnych 
funkcji wynikających z dyrektyw „użytkowych” oraz polskich przepisów prawnych, 
realizowane będą programy pomiarowe zróżnicowane pod względem badanych 
wskaźników jakości wód oraz częstotliwości wykonywanych pomiarów. 
 We wszystkich punktach pomiarów i badań realizowany będzie program 
podstawowy, obejmujący elementy jakości fizykochemicznej wód powierzchniowych 
w zakresie grup wskaźników: fizycznych i termicznych, natlenienia, zasolenia, 
zakwaszenia, substancji biogennych oraz elementy jakości biologicznej. W 2007 roku 
badane będą makrobezkręgowce bentosowe, pozostałe elementy jakości biologicznej 
wód będą sukcesywnie wprowadzane do programu badawczego w kolejnych latach. 
 W wybranych punktach, oprócz programu podstawowego, wykonane zostaną 
dodatkowe badania wynikające z ustaleń międzynarodowych lub ze sposobu 
użytkowania tych wód.  

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.  
 Wody i przypisane im obszary wrażliwe poddaje się co 4 lata weryfikacji 
w celu uwzględnienia zmian czynników nieprzewidzianych podczas ich wyznaczania. 
Celem zebrania danych niezbędnych do przeprowadzenia weryfikacji wód oraz 
obszarów wrażliwych na terenach podległych RZGW w Krakowie, we wszystkich 
punktach pomiarów i badań monitoringu diagnostycznego kontrolowany będzie 
poziom związków azotu.  

Program pomiarowy ustalony dla punktów pomiarów i badań monitoringu 
diagnostycznego naturalnych wód powierzchniowych obejmuje podstawowe 
wskaźniki eutrofizacji, co pozwoli zrealizować obowiązek oceny stopnia eutrofizacji 
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wód powierzchniowych, nałożony na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska 
w art. 47 ust.6 ustawy Prawo wodne.  

Zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów poszczególnych wskaźników 
jakości wód w punktach pomiarów i badań monitoringu diagnostycznego wód 
powierzchniowych przedstawiono w tabeli nr 4. 

Na mapie 1 przedstawiono lokalizację punktów pomiarów i badań monitoringu 
diagnostycznego wód powierzchniowych w latach 2007-2009, natomiast mapa 3 
przedstawia punkty, w których będzie realizowany monitoring diagnostyczny wód 
powierzchniowych w 2007 roku. 
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              Tabela 1     Zestawienie punktów pomiarów i badań monitoringu wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2007-2009  wg typów 
hydromorfologicznych badanych części wód 

Monitoring diagnostyczny Monitoring operacyjny 

Punkty zlewniowe Punkty bazowe 
Punkty podstawowe, nie 

będące bazowymi lub 
zlewniowymi 

Punkty kontrolne 

Wspólne punkty 
monitoringu 

operacyjnego  
i diagnostycznego 

  liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk 
1. Nazwa obszaru Dorzecza WISŁA 
1.1. Zlewnia: Rzeka Wisła 

Rzeki 
Typ 21 1 1         1 1 1 
1.2. Zlewnia: Breń - dopływ Wisły, ciek II rzędu (Id_hydr 2174) 

Rzeki 
Typ 17             1 1   
1.3. Zlewnia: Babulówka - dopływ Wisły, ciek II rzędu (Id_hydr 2192) 

Rzeki 
Typ 17         1 1 1 1   
1.4. Zlewnia: Trześniówka - dopływ Wisły, ciek II rzędu (Id_hydr 2196)  

Rzeki 
Typ 17             2 2   
Typ 19         1 1 1 1 1 
1.5. Zlewnia: Łęg - dopływ Wisły, ciek II rzędu (Id_hydr 2198)  

Rzeki 
Typ 17         1 1 1 1   
Typ 19         2 2       
1.6. Zlewnia: Wisłoka - dopływ Wisły, ciek II rzędu (Id_hydr 218) 

Rzeki 
Typ 12         1 1 3 3   
Typ 14 2 2     4 3 5 5 2 
Typ 15             1 1   
Typ 19 1 1     3 3 3 3 1 
1.7. Zlewnia: San - dopływ Wisły, ciek II rzędu (Id_hydr 22) 

Rzeki 
Typ 12         4 4       
Typ 14         2 2       
Typ 15 1 1     3 1 1 1   
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Monitoring diagnostyczny Monitoring operacyjny 

Punkty zlewniowe Punkty bazowe 
Punkty podstawowe, nie 

będące bazowymi lub 
zlewniowymi 

Punkty kontrolne 

Wspólne punkty 
monitoringu 

operacyjnego  
i diagnostycznego 

  liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk 
Typ 16             1 1   
Typ 17         4 4 3 3   
Typ 19 2 2     8 6 4 3 4 
Typ 21 1 1     2 1 1 1 1 

Wody sztuczne i silnie zmienione 
      1 1 2 2 1 1   
1.8. Zlewnia: Osława - dopływ Sanu, ciek III rzędu (Id_hydr 222) 

Rzeki 
Typ 14         1 1       
1.9. Zlewnia: Wiar - dopływ Sanu, ciek III rzędu (Id_hydr 224) 

Rzeki 
Typ 6             1 1   
Typ 9 2 2     1 1 1 1 1 
1.10. Zlewnia: Wisłok - dopływ Sanu, ciek III rzędu (Id_hydr 226) 

Rzeki 
Typ 6         1 1       
Typ 12         2 2 4 4   
Typ 14         4 3 3 3 2 
Typ 15         1 1 1 1 1 
Typ 16             1 1   
Typ 17             1 1   
Typ 19 1 1     2 2 1 1 1 

Wody sztuczne i silnie zmienione 
          1 1 1 1   
1.11. Zlewnia: Tanew - dopływ Sanu, ciek III rzędu (Id_hydr 228) 

Rzeki 
Typ 19 1 1     1 1 1 1 1 
1.12. Zlewnia: Bug - dopływ Wisły II rzędu (Id_hydr 266) 

Rzeki 
Typ 7         1 1       
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Monitoring diagnostyczny Monitoring operacyjny 

Punkty zlewniowe Punkty bazowe 
Punkty podstawowe, nie 

będące bazowymi lub 
zlewniowymi 

Punkty kontrolne 

Wspólne punkty 
monitoringu 

operacyjnego  
i diagnostycznego 

  liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk liczba j.c.w. liczba ppk 
2. Nazwa obszaru dorzecza DNIESTR 
2.1. Zlewnia: Strwiąż - dopływ Dniestru (Id_hydr 76) 

Rzeki 
Typ 12 1 1               

   Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
ppk - punkt pomiarowo-kontrolny  Id_hydr - identyfikator hydrograficzny  wg Mapy Podziału Hydrograficznego Polski 
j.c..w. - jednolita część wód     
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    Tabela 3.    Zestawienie punktów pomiarów i badań monitoringu naturalnych wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2007-2009 

Współrzędne 
prostokątne ppk  
w układzie 1992 

Współrzędne 
geograficzne ppk  Lata 

L.p. Dorzecze Zlewnia Nazwa jednolitej 
części wód 

Kod 
 jednolitej części wód Nazwa rzeki Km 

rzeki Nazwa ppk 
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MO X X                  X 1. WISŁA Wisła Wisła od Dunajca  
do Wisłoki PLRW20002121799 Wisła 220,8 Gliny Małe 665190,57 286683,76 50o25'26,4" 21o19'34,7" 

MD X X X X   X     X       

DT
 

MO X X            X     X 2. WISŁA Breń Potok Zagórsko  
(Zgórska Rzeka) PLRW200017217469 Zgórska Rzeka 0,9 

Wadowice 
Dolne- 
Kopaniny 

658290,55 271244,41 50o17'13,6" 21o13'21,8" 
MD                         

DT
 

MO   X X                 X 3. WISŁA Babulówka Babulówka PLRW200017219299 Babulówka 13,6 Zarównie-
Piątki 680751,07 288192,30 50o25'58,7" 21o32'45,4" 

MD                         

DT
 

MO                         4. WISŁA Babulówka Babulówka PLRW200017219299 Babulówka 2,7 Suchorzów-
Przewóz 681156,66 296767,89 50o30'35,7" 21o33'20,9" 

MD X     X         X       

DT
 

MO  X X                 X 5. WISŁA Trześniówka Trześniówka od 
Karolówki do ujścia PLRW200019219699 Trześniówka 3,3 Trześń 696347,33 313642,31 50o39'23,9" 21o46'43,6" 

MD     X X         X       

DT
 

MO   X X                 X 6. WISŁA Trześniówka Koniecpólka PLRW2000172196369 Koniecpólka 1,1 Ślęzaki-
Koniecpól 688000,42 290856,81 50o27'16,7" 21o38'57,4" 

MD                         

DT
 

MO   X X                 X 7. WISŁA Trześniówka Mokrzyszówka PLRW2000172196729 Mokrzyszówka 2,0 Tarnobrzeg-
Mokrzyszów 692873,46 303475,41 50o33'59,2" 21o43'27,8" 

MD                         

DT
 

MO                         
8. WISŁA Łęg 

Łęg od Przywry 
(z Przywrą od 
Dąbrówki do ujścia) 
do Muryni 

PLRW200019219853 Łęg 41,1 Bojanów 709465,07 287795,47 50o25'11,5" 21o56'58,7" 

MD   X   X         X       

DT
 

MO                         9. WISŁA Łęg Przyrwa do Dąbrówki PLRW2000172198432 Przyrwa 26,6 Nowa Wieś 695391,41 265412,54 50o13'24,9" 21o44'24,4" 
MD X     X         X       

DT
 

MO X X                   X 10. WISŁA Łęg Przyrwa do Dąbrówki PLRW2000172198432 Przyrwa 8,7 Płazówka 701516,94 276124,50 50o19'04,0" 21o49'53,8" 
MD                         

DT
 

MO                         11. WISŁA Łęg Łęg od Murynia  
do ujścia PLRW200019219899 Łęg 2,0 Gorzyce 699379,06 315670,72 50o40'25,8" 21o49'21,8" 

MD   X   X         X       

DT
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Współrzędne 
prostokątne ppk  
w układzie 1992 

Współrzędne 
geograficzne ppk  Lata 

L.p. Dorzecze Zlewnia Nazwa jednolitej 
części wód 

Kod 
 jednolitej części wód Nazwa rzeki Km 

rzeki Nazwa ppk 
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MO                         12. WISŁA Wisłoka Wisłoka od 
Rzeszówki do Ropy PLRW200014218199 Wisłoka 146,3 Krempna 679678,87 186070,91 49o30'55,5" 21o28'59,3" 

MD X X X X     X   X       

DJ
 

MO                         13. WISŁA Wisłoka Wisłoka od 
Rzeszówki do Ropy PLRW200014218199 Wisłoka 131,2 Kąty 681880,06 192207,06 49o34'11,7" 21o30'58,9" 

MD X     X         X       

DJ
 

MO             
14. WISŁA Wisłoka Wisłoka od 

Rzeszówki do Ropy PLRW200014218199 Wisłoka 108,6 Żółków 677674,68 208619,15 49o43'07,3" 21o27'56,4" 
MD X X X X     X X   

DJ
 

MO  X X      X   X 
15. WISŁA Wisłoka Wisłoka od 

Rzeszówki do Ropy PLRW200014218199 Wisłoka 105,5 Gądki 676855,86 211067,18 49o44'27,4" 21o27'19,6" 
MD             

DJ
 

MO  X X      X   X 
16. WISŁA Wisłoka Wisłoka od Ropy do 

pot. Chotowskiego PLRW200015218719 Wisłoka 68,40 Pilzno 665489,50 238236,02 49o59'18,3'' 21o18'33,8'' 
MD             W

IO
S 

MO             
17. WISŁA Wisłoka 

Wisłoka od pot. 
Chotowskiego do 
Rzeki 

PLRW200019218771 Wisłoka 61,7 Podgrodzie 667105,99 241530,80 50o01'03,3'' 21o20'00,1'' 
MD X X X X     X X   W

IO
S 

MO X X          X 
18. WISŁA Wisłoka Ropa do zbiornika 

Klimkówka do ujścia PLRW200014218299 Ropa 3,0 Topoliny 676022,91 209231,97 49o43'28,9" 21o26'35,0" 
MD X X X X   X  X    

DJ
 

MO             
19. WISŁA Wisłoka Olszynka PLRW2000122182899 Olszynka 9,3 Święcany 663905,07 216319,88 49o47'30,6" 21o16'40,8" 

MD   X X     X    

DJ
 

MO             
20. WISŁA Wisłoka Jasiołka od Panny 

do Chlebianki PLRW2000142184599 Jasiołka 48,3 Trzciana 696118,09 184922,61 49o30'00,0" 21o42'34,2" 
MD  X  X     X    

DJ
 

MO  X X      X   X 
21. WISŁA Wisłoka Jasiołka od Panny  

do Chlebianki PLRW2000142184599 Jasiołka 17,6 Jedlicze 690140,21 208015,42 49o42'34,1" 21o38'17,5" 
MD             

DJ
 

MO  X X      X   X 
22. WISŁA Wisłoka Chlebianka PLRW200012218469 Chlebianka 0,6 Chlebna 689628,09 207814,28 49o42'28,1" 21o37'51,6" 

MD             

DJ
 



4. Blok stan 
     4.2. Podsystem monitoringu jakości wód 

   4.2.1. Monitoring wód powierzchniowych 
 

 52 

Współrzędne 
prostokątne ppk  
w układzie 1992 

Współrzędne 
geograficzne ppk  Lata 

L.p. Dorzecze Zlewnia Nazwa jednolitej 
części wód 

Kod 
 jednolitej części wód Nazwa rzeki Km 

rzeki Nazwa ppk 
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MO  X X         X 
23. WISŁA Wisłoka Jasiołka od 

Chlebianki do ujścia PLRW200014218499 Jasiołka 0,3 Jasło 677396,51 212120,50 49o45'00,9" 21o27'48,3" 
MD   X X     X    

DJ
 

MO X X          X 
24. WISŁA Wisłoka Ostra PLRW200012218749 Ostra 0,6 Latoszyn 670167,17 243070,38 50o01'50,0'' 21o22'36,3'' 

MD             W
IO

S 

MO X X       X   X 
25. WISŁA Wisłoka Rzeka PLRW2000122187729 Rzeka 1,6 Kozłów1 674790,14 250228,41 50o05'36,8'' 21o26'40,3'' 

MD             W
IO

S 

MO  X X      X   X 
26. WISŁA Wisłoka 

Wisłoka od pot. 
Chotowskiego do 
Rzeki 

PLRW200019218771 Wisłoka 49,7 Kozłów 674559,84 250644,26 50o05'50,5'' 21o26'29,4'' 
MD             W

IO
S 

MO             
27. WISŁA Wisłoka 

Wisłoka od pot. 
Chotowskiego do 
Rzeki 

PLRW200019218771 Wisłoka 46,9 Brzeźnica 676498,48 251474,46 50o06'15,3'' 21o28'08,3'' 
MD   X X     X    W

IO
S 

MO  X X      X   X 
28. WISŁA Wisłoka Wisłoka od Rzeki  

do pot. Kiełkowskiego PLRW20001921895 Wisłoka 36,4 Przecław 677630,22 260922,67 50o11'19,8'' 21o29'21,1'' 
MD             W

IO
S 

MO             
29. WISŁA Wisłoka 

Wisłoka od pot. 
Kiełkowskiego do 
ujścia  

PLRW20001921899 Wisłoka 21,5 Wojsław 673130,12 270774,95 50o16'43,4'' 21o25'50,5'' 
MD X X X X     X X   W

IO
S 

MO  X X      X   X 
30. WISŁA Wisłoka 

Wielopolka od dopł.  
z Łączek Kucharskich  
do ujścia 

PLRW200014218899 Wielopolka 3,1 Brzeźnica1 677772,69 251770,18 50o06'23,5'' 21o29'12,9'' 
MD             W

IO
S 

MO X X          X 
31. WISŁA Wisłoka 

Wisłoka od pot. 
Kiełkowskiego do 
ujścia  

PLRW20001921899 Wisłoka 3,0 Gawłuszowice 668362,77 286017,62 50o25'01,6'' 21o22'14,3'' 
MD X X X X  X X  X    W

IO
S 

MO             
32. WISŁA San San od Wołosatego 

do zb. Solina PLRW200014221199 San 352,0 Rajskie 751621,44 163500,98 49o17'13,6" 22o27'41,2" 
MD X   X     X    

DJ
 

MO             
33. WISŁA San San od zbiornika 

Myczkowce do Wiaru PLRW200015223999 San 318,6 Myczkowce 747021,64 179388,10 49o25'54,1" 22o24'29,3" 
MD   X X     X    

DJ
 

MO             
34. WISŁA San Solinka od Wetliny  

do ujścia PLRW200014221299 Solinka 12,4 Bukowiec 748659,70 165828,43 49o18'33,3" 22o25'19,9" 
MD   X X     X    

DJ
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MO             
35. WISŁA San San od zbiornika 

Myczkowce do Wiaru PLRW200015223999 San 304,0 Powyżej Leska 741006,23 182769,26 49o27'52,1" 22o19'38,5" 
MD X X X X   X  X    

DJ
 

MO             
36. WISŁA San San od zbiornika 

Myczkowce do Wiaru PLRW200015223999 San 266,8 Mrzygłód 736160,15 199176,61 49o36'49,6" 22o16'13,4" 
MD X   X     X    

DJ
 

MO             
37. WISŁA San Hoczewka PLRW200012221899 Hoczewka 1,5 Hoczew 741247,44 178152,27 49o25'22,5" 22o19'40,3" 

MD   X X     X    

DJ
 

MO             
38. WISŁA San Osława od Rzepedki  

do ujścia PLRW20001422299 Osława 0,6 Nowy Zagórz 736561,06 188036,54 49o30'48,8" 22o16'09,2" 
MD   X X     X    

DJ
 

MO             
39. WISŁA San Sanoczek PLRW20001222329 Sanoczek 0,4 Trepcza 730301,28 196618,59 49o35'35,0" 22o11'16,4" 

MD  X  X     X    

DJ
 

MO             
40. WISŁA San Olszanica PLRW20001222169 Olszanica 1,6 Podkamionka 745785,28 181473,27 49o27'03,3" 22o23'32,6" 

MD   X X     X    

DJ
 

MO             
41. WISŁA San Tyrawka PLRW2000122233299 Tyrawka 0,4 Tyrawa Solna 736563,98 199222,56 49o36'50,5 22o16'33,6" 

MD X   X     X    

DJ
 

MO             
42. WISŁA San San od zbiornika 

Myczkowce do Wiaru PLRW200015223999 San 183,9 Krasiczyn 762842,41 218872,18 49°46'46,6'' 22°39'08,6'' 
MD X X X X     X X   

DP
 

MO  X X      X   X 
43. WISŁA San San od zbiornika 

Myczkowce do Wiaru PLRW200015223999 San 167,1 Przemyśl-
Ostrów 767973,91 219412,35 49º46´55,9" 22°43'26,1" 

MD             

DP
 

MO  X X         X 
44. WISŁA San San od Wiaru do 

Wisłoka bez Wisłoka PLRW2000192259 San 156,6 Hurko 778558,35 222367,94 49°48'14,0'' 22°52'22,0'' 
MD  X  X     X    

DP
 

MO             
45. WISŁA San Wiar od Sopotnika  

do granicy państwa PLRW20009224571 Wiar 22,5 Sierakośce 772540,53 205604,41 49°39'22,2'' 22°46'39,3'' 
MD X X X X   X  X    

DP
 

MO             
46. WISŁA San Wiar od granicy 

państwa do ujścia PLRW2000922499 Wiar 11,5 Stanisławczyk 776806,31 213553,43 49°43'32,1'' 22°50'31,9'' 
MD  X  X     X    

DP
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MO X X          X 
47. WISŁA San Wiar od granicy 

państwa do ujścia PLRW2000922499 Wiar 1,1 Przemyśl  775140,69 219932,06 49°47'01,0'' 22°49'25,1'' 
MD X X X X   X  X    

DP
 

MO  X X         X 
48. WISŁA San Jawor PLRW20006224989 Jawor 0,6 Przemyśl - 

Nehrybka 774303,87 216408,67 49°45'8,5'' 22°48'34,4'' 
MD             

DP
 

MO  X X         X 
49. WISŁA San San od Wiaru do 

Wisłoka bez Wisłoka PLRW2000192259 San 99,4 Ubieszyn 755948,53 261618,68 50°09'59,1'' 22°35'06,8" 
MD  X  X     X    

DP
 

MO  X X      X   X 
50. WISŁA San Rada PLRW200016225329 Rada 0,55 Radymno 773461,95 240866,56 49o58'20,3'' 22o48'54,6'' 

MD             

DP
 

MO X X          X 
51. WISŁA San Potok Olchowiec PLRW200017225589 Potok 

Olchowiec 4,0 Kąty 766069,63 250642,74 50°03'48,3'' 22°43'08,6'' 
MD             

DP
 

MO X X       X   X 
52. WISŁA San Szewnia PLRW200017225729 Szewnia 0,5 Leżachów-

Osada 758683,30 258074,99 50°08'03,0'' 22°37'15,8'' 
MD             

DP
 

MO             
53. WISŁA San Wisłok do zbiornika 

Besko PLRW20001222613 Wisłok 178,6 Rudawka 
Rymanowska 711592,03 189118,30 49o31'57,0" 21o55'30,7" 

MD X   X     X    

DJ
 

MO             
54. WISŁA San 

Wisłok od zb. Besko  
do Stobnicy ze 
Stobnicą od 
Orzechówki do ujścia 

PLRW200014226499 Wisłok 167,6 Besko 713319,26 195195,40 49o35'11,4" 21o57'08,6" 
MD X   X     X    

DJ
 

MO             
55. WISŁA San 

Wisłok od zb. Besko  
do Stobnicy ze 
Stobnicą od 
Orzechówki do ujścia 

PLRW200014226499 Wisłok 128,3 Bratkówka 695497,29 213249,03 49o45'17,2" 21o42'54,2" 
MD X   X     X    

DJ
 

MO X X       X   X 
56. WISŁA San Morwawa PLRW20001222629 Morwawa 1,0 Iskrzynia 706575,65 205029,54 49o40'37,9" 21o51'51,7" 

MD             

DJ
 

MO X X       X   X 
57. WISŁA San Lubatówka PLRW200012226329 Lubatówka 0,8 Krosno 699099,88 206611,38 49o41'38,2" 21o45'41,9" 

MD             

DJ
 



4. Blok stan 
     4.2. Podsystem monitoringu jakości wód 

   4.2.1. Monitoring wód powierzchniowych 
 

 55 

Współrzędne 
prostokątne ppk  
w układzie 1992 

Współrzędne 
geograficzne ppk  Lata 

L.p. Dorzecze Zlewnia Nazwa jednolitej 
części wód 

Kod 
 jednolitej części wód Nazwa rzeki Km 

rzeki Nazwa ppk 

X1992 Y1992 φ λ Ro
dz

aj 
mo

nit
or

ing
u 

2007 2008 2009 

pp
k s

iec
i p

od
sta

wo
we

j 

pp
k s

iec
i b

az
ow

ej 

pp
k s

iec
i z

lew
nio

we
j 

pp
k s

iec
i E

IO
NE

T-
W

ate
rs 

pp
k s

iec
i g

ra
nic

zn
ej 

pp
k d

la 
wó

d w
yz

na
cz

on
yc

h  
do

 by
tow

an
ia 

ryb
 

pp
k d

la 
wó

d d
o p

ici
a 

pp
k n

aw
 od

ac
h w

ra
żli

wy
ch

  
na

 za
n. 

zw
. a

zo
tu 

pp
k s

iec
i o

pe
ra

cy
jne

j (M
O)

 

wy
ko

na
wc

a b
ad

ań
 

MO X X          X 
58. WISŁA San Ślączka PLRW2000122263149 Ślączka 0,35 Krosno-

Kopalnia 700914,61 206873,61 49o41'44,5" 21o47'12,9" 
MD             

DJ
 

MO X X          X 
59. WISŁA San Marcinek PLRW200012226332 Marcinek 2,5 Sporne 699007,39 209615,49 49o43'15,5" 21o45'42,8" 

MD             

DJ
 

MO  X X      X   X 
60. WISŁA San 

Wisłok od zb. Besko  
do Stobnicy ze 
Stobnicą od 
Orzechówki do ujścia 

PLRW200014226499 Wisłok 100,2 Dobrzechów 697268,55 225955,54 49o52'06,2'' 21o44'45,9'' 
MD             W

IO
S 

MO X X          X 
61. WISŁA San Wisłok od Stobnicy do 

zbiornika Rzeszów PLRW200015226559 Wisłok 67,9 Zwięczyca 712982,88 240473,42 49º59'36,4'' 21o58'21,2'' 
MD X X X X     X X   W

IO
S 

MO             
62. WISŁA San Lubcza PLRW200062265589 Nosówka  

(Potok Nosowski) 0,5 Nosówka 706365,92 243219,22 50º01'13,6'' 21º52'54,5'' 
MD   X X         W

IO
S 

MO  X X         X 
63. WISŁA San 

Wisłok od zb. Besko  
do Stobnicy ze 
Stobnicą od 
Orzechówki do ujścia 

PLRW200014226499 Stobnica 0,3 Godowa 701078,45 225586,56 49o51'49,7'' 21o47'55,9'' 
MD   X X     X    W

IO
S 

MO             
64. WISŁA San Wisłok od zbiornika 

Rzeszów do ujścia PLRW20001922699 Wisłok 36,8 Dąbrówki 731025,56 254664,53 50o06'51,1'' 22o13'57,1'' 
MD X   X     X    W

IO
S 

MO  X X      X   X 
65. WISŁA San Czarna PLRW20001722669 Czarna 0,8 Nowa Wieś 718349,36 252250,35 50o05'50,4'' 22o03'14,6'' 

MD             W
IO

S 

MO  X X         X 
66. WISŁA San Strug od Chmielnika 

do ujścia PLRW2000142265699 Strug 1,6 Biała 714984,08 240918,22 49o59'48,2'' 22o00'02,5'' 
MD   X X     X    W

IO
S 

MO X X          X 
67. WISŁA San Wisłok od zbiornika 

Rzeszów do ujścia PLRW20001922699 Wisłok 5,8 Tryńcza 753268,23 261051,55 50o09'44,9'' 22o32'50,6'' 
MD X X X X  X X  X    W

IO
S 

MO  X X         X 
68. WISŁA San Mikośka PLRW200016226756 Mikośka 0,7 Wola Dalsza 733515,14 254033,86 50o06'27,2'' 22o16'00,9'' 

MD             W
IO

S 
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MO             
69. WISŁA San 

Mleczka od Łopuszki 
do ujścia z Mleczką 
Wschodnią od 
Węgierki 

PLRW200019226899 Mleczka 
Kańczudzka 1,0 Gniewczyna 749702,10 254861,44 50°06'30,2'' 22°29'36,5'' 

MD   X X     X    

DP
 

MO             
70. WISŁA San Mleczka Wschodnia 

do Węgierki PLRW2000122268829 Węgierka 1,0 Węgierka 755404,38 232281,53 49°54'11,6'' 22o33'29,1'' 
MD   X X     X    

DP
 

MO             
71. WISŁA San Wisznia PLRW200019225299 Wisznia 8,2 Gaje 784663,41 235529,69 49°55'09,0'' 22o58'01,6'' 

MD X X X X   X X X    

DP
 

MO             
72. WISŁA San Wisznia PLRW200019225299 Wisznia 0,8 Michałówka 778963,62 238150,58 49°56'43,4'' 22°53'23,2'' 

MD X   X     X    

DP
 

MO             
73. WISŁA San Szkło od granicy 

poaństwa do ujścia PLRW200019225499 Szkło 32,5 Budzyń 795587,48 243425,93 49°59'05,0" 23°07'30,0" 
MD X X X X   X X X    

DP
 

MO             
74. WISŁA San Szkło od granicy 

poaństwa do ujścia PLRW200019225499 Szkło 1,3 Węgry 774778,38 242129,02 49°58'58,9'' 22°50'03,8'' 
MD  X  X     X    

DP
 

MO             
75. WISŁA San 

Lubaczówka od 
granicy państwa do 
ujścia z Sołotwą od 
Papierni 

PLRW200019225699 Lubaczówka 48,4 Szczutków 792821,86 257024,02 50°06'29,2'' 23°05'48,8'' 
MD X   X     X    

DP
 

MO             
76. WISŁA San 

Lubaczówka od 
granicy państwa do 
ujścia z Sołotwą od 
Papierni 

PLRW200019225699 Lubaczówka 3,0 Manasterz 762147,51 257681,00 50°07'42,1'' 22°40'09'' 
MD X   X     X    

DP
 

MO             
77. WISŁA San San od Wisłoka do 

ujścia PLRW20002122999 San 78,8 Stare Miasto 744975,01 275009,61 50o17'28,7'' 22o26'25,7'' 
MD  X  X     X    W

IO
S 

MO             
78. WISŁA San Złota I PLRW20001722729 Złota I 0,7 Kuryłówka 746228,30 275630,71 50o17'46,9" 22o27'30,4" 

MD   X X     X    

DT
 

MO             
79. WISŁA San Złota II PLRW200017227349 Złota II 4,4 Kulno 748119,77 279452,77 50o19'47,6" 22o29'14,9" 

MD   X X     X    

DT
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MO             
80. WISŁA San San od Wisłoka do 

ujścia PLRW20002122999 San 47,0 Ulanów 731472,66 296005,18 50o29'07,2" 22o15'50,8" 
MD  X  X     X    

DT
 

MO X X          X 81. WISŁA San Trzebośnica od 
Krzywego do ujścia PLRW200019227499 Trzebośnica 2,2 Grzęba 738531,62 280313,86 50o20'29,7'' 22o21'12,6'' 

MD X   X     X    

W
I

OS
 

MO X X          X 
82. WISŁA San San od Wisłoka do 

ujścia PLRW20002122999 San 4,0 Wrzawy 702582,11 319704,97 50o42'32,3" 21o52'12,8" 
MD X X X X  X X  X    

DT
 

MO  X X      X   X 
83. WISŁA San Barcówka PLRW20001722929 Barcówka 0,1 Stalowa Wola 718575,28 303162,67 50o33'16,5" 22o05'12,2" 

MD             DT
 

MO             

84. WISŁA San 

Tanew od Złotej Nitki 
do ujścia z Wirową od 
Kaflew Ładą od Osy 
oraz Czarną Ładą od 
Braszczki 

PLRW20001922899 Wirowa 13,4 Stary Lubliniec 790965,00 277332,01 50°17'28,5'' 23°05'11,6'' 
MD X   X     X    

DP
 

MO X X          X 
85. WISŁA San 

Tanew od Złotej Nitki 
do ujścia z Wirową od 
Kaflew Ładą od Osy 
oraz Czarną Ładą od 
Braszczki 

PLRW20001922899 Tanew 0,8 Wólka 
Tanewska 731574,36 297011,74 50o29'39,6" 22o15'58,2" 

MD X X X X  X X  X    

DT
 

MO X X          X 
86. WISŁA San Bukowa od Rakowej  

do ujścia PLRW20001922949 Bukowa 1,2 Chłopska Wola 717907,70 307943,45 50o35'52,0" 22o04'48,4" 
MD X   X     X    DT

 

MO             
87. WISŁA San Łukawica PLRW20001722969 Łukawica 3,5 Kępa 

Rzeczycka 714362,82 312995,24 50o38'40,1" 22o01'58,8" 
MD X   X     X    DT

 

MO             88. WISŁA San Jodłówka PLRW20001722989 Jodłówka 1,0 Wola 
Rzeczycka 711357,30 315548,37 50o40'06,6" 21o59'32,1" 

MD X   X     X    DT
 

MO             
89. WISŁA Bug Rata od źródeł do 

granic RP PLRW20007266123 Rata 69,4 Prusie 822019,00 273885,01 50°14'39,1'' 23°31'06,2'' 
MD X   X         DP

 

MO             
90 DNIESTR Dniestr Strwiąż do granic 

Państwa PLRW9000127691 Strwiąż 83,0 Krościenko - 
granica RP 767977,77 185809,38 49o28'49,7" 22o42'03,6" 

MD X X X X   X  X    DJ
 

Wykonawca badań: 
                                     WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie            DJ – Delegatura w Jaśle            DP – Delegatura w Przemyślu            DT – Delegatura w Tarnobrzegu 
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Tabela 4.    Zakres i częstotliwość badań poszczególnych wskaźników jakości wód w monitoringu  diagnostycznym  
 

Częstotliwość pomiarów i badań wskaźników jakości wód powierzchniowych: 
strug, strumieni, potoków, rzek, kanałów, w tym w 

ciekach naturalnych wodach 
silnie zmienionych 

sztucznych 
zbiorników 
wodnych 

w tym w punktach: 
Lp. Wskaźnik jakości wód powierzchniowych 

P B Z G6) P P B 

 Ilość rocznych cykli pomiarów i badań  
w cyklu badawczym 2007-2009 1 3 3 3 1 1 3 

1. Elementy jakości biologicznej wód powierzchniowych 
1.1. Fitoplankton 1) 
1.1.1. Obfitość/liczebność        
1.1.2. Skład        
1.1.3. Częstotliwość zakwitów i ich intensywność         
1.1.4. Obecność taksonów wydzielających toksyny        
1.1.5. Zróżnicowanie        
1.1.6. Biomasa (w tym chlorofil)        
1.2. Fitobentos 1)  
1.2.1. Obfitość        
1.2.2. Skład        
1.3. Makrolity 1)  
1.3.1. Obfitość/liczebność        
1.3.2. Skład        
1.5. Bezkręgowce (bentosowe) 2) 
1.5.1. Obfitość 1 1 1 1 1   
1.5.2. Skład 1 1 1 1 1   
1.5.3. Obecność wrażliwych taksonów        
1.5.4. Zróżnicowanie 1 1 1 1 1   
2. Elementy jakości fizykochemicznej wód powierzchniowych (wspierające element biologiczny) 
2.1.  Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne 
2.1.1. Temperatura wody 12 12 12  4 4 4 
2.1.2. Zapach 12 12 12  4 4 4 
2.1.3. Barwa 12 12 12  4 4 4 
2.1.4. Przeźroczystość       4 4 
2.1.5. Zawiesiny ogólne  12 12 12 12 4 4 4 
2.1.6. Zawiesiny łatwoopadające    12     
2.2. Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) 
2.2.1. Tlen rozpuszczony  12 12 12 12 4 4 4 
2.2.2. Nasycenie tlenem  6-12 5)     4 4 
2.2.3. Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)  12 12 12 12 4 4 4 
2.2.4. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu  ChZT- Mn  12    4 4 4 
2.2.5. Chemiczne zapotrzebowanie tlenu  ChZT- Cr 12 12 12  4 4 4 
2.2.6. Ogólny węgiel organiczny 12 12 12  4 4 4 
2.3. Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie (zasolenie) 
2.3.1. Przewodność w 20 °C 12 12 12 12 4 4 4 
2.3.2. Substancje rozpuszczone 12 12 12  4 4 4 
2.3.3. Siarczany 12 12 12 12  4 4 
2.3.4. Siarczyny   12     
2.3.5. Chlorki  12 12 12 12  4 4 
2.3.6. Suma chlorków i siarczanów   12     
2.3.7. Wapń  12     4 4 
2.3.8. Magnez 12     4 4 
2.3.9. Sód   12     
2.3.10. Potas   12     
2.3.11. Twardość ogólna 4-12    4 44) 44) 
2.4. Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) 
2.4.1. pH  12 12 12  4 4 4 
2.4.2. Zasadowość ogólna 12  12   4 4 
2.5. Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne) 
2.5.1. Amoniak 6-12 5)     4 4 
2.5.2. Amoniak niejonowy 12 4)     4 4 
2.5.3. Azot amonowy  12 12 12 12 4   
2.5.4. Azot Kjeldahla 12 12 12   4 4 
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Częstotliwość pomiarów i badań wskaźników jakości wód powierzchniowych: 
strug, strumieni, potoków, rzek, kanałów, w tym w 

ciekach naturalnych wodach 
silnie zmienionych 

sztucznych 
zbiorników 
wodnych 

w tym w punktach: 
Lp. Wskaźnik jakości wód powierzchniowych 

P B Z G6) P P B 
2.5.5. Azotany 12 12 12  4 4 4 
2.5.6. Azot azotanowy  12 12 12 12 4 4 4 
2.5.7. Azotyny 12 12 12   4 4 
2.5.8. Azot azotynowy 12 12 12  4   
2.5.9. Azot ogólny  12 12 12 12 4 4 4 
2.5.10. Azot organiczny 12 12 12     
2.5.11. Fosforany PO4  12   12 4 4 4 
2.5.12. Fosforany P2O5 6-12 5)     4 5) 4 5) 
2.5.13. Fosfor ogólny  12 12 12  4 4 4 
2.5.14. Fosfor ogólny PO4 12 4)     4 4) 4 4) 

3. Grupa wskaźników charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  
z wykazu I (zanieczyszczenia specyficzne, w tym priorytetowe substancje niebezpieczne) 

3.1. Podgrupa wskaźników charakteryzujących występowanie priorytetowych substancji niebezpiecznych ( a) - oznacza, że Komisja 
Europejska prowadzi badania oznaczonych związków) 

3.1.1. Kadm i jego związki  1 5)  4   1 5) 1 5) 
3.1.2. 1,2-dichloroetan (EDC)        
3.1.3. Heksachlorobenzen (HCB)        
3.1.4. Heksachlorobutadien (HCBD)        
3.1.5. Heksachlorocyklo-heksan (HCH)        
3.1.6. Ołów i jego związki a) 1 5) 4 4   1 5) 1 5) 
3.1.7. Rtęć i jej związki  1 5) 4 4   1 5) 1 5) 
3.1.8. Nikiel i jego związki  1 5) 4 4   1 5) 1 5) 

3.1.9. Wielopierścieniowe węglowodory  
aromatyczne (WWA) 1 5) 1 1   1 5) 1 5) 

3.1.10. Trichlorobenzeny (TCB)        
3.1.11. Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)        

3.2. Podgrupa wskaźników charakteryzujących występowanie pozostałych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego z wykazu I (zanieczyszczenia specyficzne) 

3.2.1. Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)   1     
3.2.2. Aldryna (C12H8Cl6)    1     
3.2.3. Dieldryna (C12H8Cl6O)    1     
3.2.4. Endryna (C12H8Cl6O)   1     
3.2.5. Izodryna (C12H8Cl6)    1     

3.2.6. Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan  
(DDT całkowity), w tym  izomer para-para   1     

3.2.7. Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)   1     
3.2.8. Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)   1     
3.2.9. Trichloroetylen (TRI)   1     
3.2.10. Tetrachloroetylen (nadchloroetylen (PER)   1     

4. Grupa wskaźników charakteryzujących występowanie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  
z wykazu II (pozostałe zanieczyszczenia specyficzne) 

4.1. Arsen   4     
4.2. Bar 1 5)  4   1 5) 1 5) 
4.3. Beryl   4     
4.4. Bor  1 5)  4   1 5) 1 5) 
4.5. Chrom sześciowartościowy  1 5)  4   1 5) 1 5) 
4.6. Chrom ogólny 1 5)  4   1 5) 1 5) 
4.7. Cyna   4     
4.8. Cynk 4-12  4-12  4 4 4) 4 4) 
4.9. Kobalt   4     
4.10. Miedź 4-12  4-12  4 4 4) 4 4) 
4.11. Molibden   4     
4.12. Selen   4     
4.13. Srebro   4     
4.14. Tal   4     
4.15. Tytan   4     
4.16. Wanad 1 5)  4   1 5) 1 5) 
4.17. Antymon   4     
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Częstotliwość pomiarów i badań wskaźników jakości wód powierzchniowych: 
strug, strumieni, potoków, rzek, kanałów, w tym w 

ciekach naturalnych wodach 
silnie zmienionych 

sztucznych 
zbiorników 
wodnych 

w tym w punktach: 
Lp. Wskaźnik jakości wód powierzchniowych 

P B Z G6) P P B 
4.18 Fenole lotne (indeks fenolowy) 2-4 4)5)  4     
4.19. Węglowodory ropopochodne   4     
4.20. Cyjanki wolne 1 5)  4   1 5) 1 5) 
4.21. Cyjanki związane 1 5)  4   1 5) 1 5) 
4.22. Fluorki 1 5)  4   1 5) 1 5) 

5. Grupa wskaźników charakteryzujących występowanie innych substancji chemicznych (wyszczególnionych w przepisach 
prawnych) 

5.1. Rodanki 3)        
5.2. Żelazo ogólne 2-4 5)  4   1 5) 1 5) 
5.3. Mangan 2-4 5)  4   1 5) 1 5) 
5.4. Glin    4     
5.5. Chlor wolny 3)        
5.6. Chlor całkowity 3)        
5.7. Siarczki   4     
5.8. Aldehyd mrówkowy   4     
5.9. Akrylonitryl 3)        
5.10. Pestycydy ogółem  1 5)     1 5) 1 5) 

5.11. Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych 
3)        

5.12. Insektycydy fosforoorganiczne 
i karbaminianowe 3)        

5.13. Kaprolaktam 3)        

5.14. Surfaktanty anionowe (substancje 
powierzchniowo-czynne anionowe) 2-4 5)  4   1 5) 1 5) 

5.15. Surfaktanty niejonowe (substancje 
powierzchniowo-czynne niejonowe) 3)        

5.16. Suma surfaktantów anionowych i niejonowych 3)        
5.17. Substancje ekstrahujące się eterem naftowym   4     
5.18. Substancje ekstrahowane chloroformem 3)        

5.19. Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (benzen, 
toluen, ksylen)   4     

5.20. Adsorbowane związki chloroorganiczne – AOX    4     
5.21. Rozpuszczalne lub zemulgowane węglowodory  1 5)     1 5) 1 5) 
6. Wskaźniki mikrobiologiczne 

6.1 Ogólna liczba bakterii coli  
12 

12 12  4 4 4 

6.2 Liczba bakterii z grupy coli typu kałowego 
(termotolerancyjne) 12 12 12  4 4 4 

6.3 Liczba paciorkowców kałowych (enterokoki) 1 5)     1 5) 1 5) 
6.4 Bakterie z rodzaju Salmonella 1 5)     1 5) 1 5) 
7. Pozostałe parametry charakteryzujące jakość wód 
7.1 Chlorofil „a”  4-8 7) 4 4   4 4 

Objaśnienia do tabeli: 
P - podstawowy punkt pomiarów i badań 
B - bazowy punkt pomiarów i badań 
Z - zlewniowy punkt pomiarów i badań 
G - graniczny punkt pomiarów i badań 
1)  Elementy jakości biologicznej badane będą po opracowaniu i zweryfikowaniu metodyk pomiarowych 
2)   W 2007 roku badania wg "Wytycznych do oceny stanu rzek na podstawie makrobezkręgowców oraz do pobierania prób 

makrobezkręgowców w jeziorach", PAN Kraków, IOŚ Warszawa 2004 r. 
3)   WIOŚ Rzeszów nie wykonuje badań 
4) Wskaźniki badane w częściach wód wyznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
5) Wskaźniki badane w częściach wód wyznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
6) Zakres i częstotliwość badań na wodach granicznych wynika z polsko-ukraińskich uzgodnień 
7) Częstotliwość badań zwiększona dla części wód wykazujących tendencję do eutrofizacji 
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Monitoring operacyjny  
Monitoring operacyjny prowadzony będzie w jednolitych częściach naturalnych 

wód płynących zidentyfikowanych jako zagrożone niespełnieniem celów 
wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej. Badania prowadzone będą w 43 
punktach kontrolnych. 

Wykaz punktów kontrolnych monitoringu operacyjnego części naturalnych wód 
powierzchniowych płynących wraz z planem ich monitorowania w latach 2007-2009 
przedstawia tabela  nr 3.  

Na mapie 2 przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych 
monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych w latach 2007-2009, natomiast 
mapa 3 przedstawia punkty, w których będzie realizowany monitoring operacyjny wód 
powierzchniowych w 2007 roku. 

W latach 2007-2009 w przekrojach zamykających zagrożone jednolite części 
wód powierzchniowych monitoring operacyjny prowadzony będzie przez okres 2 lat. 
Wyniki badań umożliwią potwierdzenie lub zmianę dotychczasowej oceny stanu wód 
w tych jednolitych częściach wód. Dla jednolitych części wód, które uzyskają ocenę 
niższą od dobrej będą planowane, a następnie wdrażane działania naprawcze. 
Skuteczność tych działań zostanie sprawdzona poprzez pomiary i badania prowadzone 
w monitoringu operacyjnym przed rokiem 2015. 

Program pomiarowy dla poszczególnych punktów kontrolnych monitoringu 
operacyjnego dostosowany został do rodzajów presji, czyli znaczących oddziaływań 
antropogenicznych występujących w jednolitych częściach wód. Jednocześnie we  
wszystkich punktach kontrolnych monitoringu operacyjnego badane będą  elementy 
biologiczne (w 2007 roku - makrobezkręgowce bentosowe) oraz ogólne wskaźniki 
fizykochemiczne, takie jak:  

 temperatura wody 
 zawiesina ogólna 
 tlen rozpuszczony 
 BZT5 
 ogólny węgiel organiczny 
 przewodność w 20oC 

 substancje rozpuszczone 
 pH 
 azot amonowy 
 azot Kjeldahla 
 azotany 
 azot azotanowy 

 azotyny 
 azot azotynowy 
 azot ogólny 
 azot organiczny 
 fosforany PO4 
 fosfor ogólny 

W przypadku 16 punktów kontrolnych monitoringu operacyjnego, ich 
lokalizacja pokrywa się z lokalizacją punktów pomiarów i badań monitoringu 
diagnostycznego, w związku z czym realizowany w nich będzie wspólny dla badanej 
jednolitej części wód program pomiarowy. 

Zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów poszczególnych wskaźników 
jakości wód w punktach kontrolnych monitoringu operacyjnego wód 
powierzchniowych w 2007 roku przedstawiono w tabeli nr 5. 

W województwie podkarpackim wszystkie części wód wyznaczone zostały 
przez RZGW w Krakowie jako wody będące miejscem bytowania ryb łososiowatych  
i karpiowatych. Dla zapewnienia obszernej informacji o jakości badanych części wód, 
dla 15 punktach kontrolnych monitoringu operacyjnego wprowadzono dodatkowo do 
programu pomiarowego wskaźniki jakości, pozwalające na ocenę przydatności wód 
badanych części wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych.  
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Tabela 5. Zestawienie ogólnych fizykochemicznych wskaźników jakości wód powierzchniowych,  
które wchodzą w zakres pomiarowy punktów kontrolnych monitoringu operacyjnego 

 
Lp. Wskaźnik jakości wód Częstotliwość 

oznaczania w ciągu roku 
1. Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne 
1.1. Temperatura wody 4-12 
1.2. Zawiesiny ogólne  4-12 
2. Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) 
2.1 Tlen rozpuszczony  4-12 
2.2. Pięciodobowe zapotrzebowanie tlenu (BZT5)  4-12 
2.4. Ogólny węgiel organiczny  4-12 
3. Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie (zasolenie) 
3.1. Przewodność w 20 0C  4-12 
3.2. Substancje rozpuszczone 4-12 
4. Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) 
4.1. pH  4-12 
5. Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne) 
5.1. Azot amonowy  4-12 
5.2. Azot Kjeldahla  4-12 
5.3. Azotany  4-12 
5.4. Azot azotanowy  4-12 
5.5. Azotyny  4-12 
5.6. Azot azotynowy  4-12 
5.7. Azot ogólny  4-12 
5.8. Azot organiczny 4-12 
5.9. Fosforany PO4  4-12 
5.10. Fosfor ogólny  4-12 

 
Badania i ocena jakości silnie zmienionych i sztucznych wód powierzchniowych 
 

Dla silnie zmienionych i sztucznych części wód celami środowiskowymi są 
dobry potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, które zgodnie  
z Ramową Dyrektywą Wodną muszą zostać osiągnięte do roku 2015. Do tej grupy 
części wód, wyznaczonych wstępnie w 2004 roku w Polsce w oparciu o wytyczne 
metodyczne Komisji Europejskiej dotyczące realizacji postanowień Ramowej 
Dyrektywy Wodnej, zaliczone zostały na obszarze województwa podkarpackiego 
zbiorniki wodne: Solina i Myczkowce na Sanie oraz zbiorniki Besko i zbiornik 
Rzeszów na Wisłoku oraz cieki: Płowiecki i Dylągówka w zlewni Sanu. Płowiecki w 
środkowym i dolnym biegu przepływa przez zabudowane obszary miasta Sanoka i jest 
odbiornikiem ścieków pochodzenia komunalnego ze źródeł zidentyfikowanych i 
niezidentyfikowanych. Dylągówka jest prawym dopływem Sanu, płynie przez 
miejscowość Dylągowa (gmina Dynów). Status tego cieku określony zostanie w 2009 
roku, po zakończeniu weryfikacji silnie zmienionych i sztucznych jednolitych części 
wód.  

Zbiorniki: Solina, Myczkowce i Besko spełniają kryteria, ustalone w projekcie 
rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód 
powierzchniowych dla jednolitych części wód objętych monitoringiem sztucznych 
zbiorników wodnych. 

Przy wyznaczaniu jednolitych części wód przyjęto, że wody silnie zmienione to 
jednolite części wód, które uległy fizycznemu przekształceniu na skutek działalności 
człowieka, w wyniku której powstały zmiany hydromorfologiczne. Podstawą 
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wyznaczania silnie zmienionych jednolitych części wód było zbadanie, czy dana 
jednolita część wód jest zmieniona pod względem parametrów hydromorfologicznych. 
Aktualnie prowadzona jest w Polsce weryfikacja silnie zmienionych i sztucznych 
jednolitych części wód w oparciu o opracowane w 2006 roku nowe wytyczne 
metodyczne uwzględniające aspekt ekonomiczny. Po ostatecznym wyznaczeniu silnie 
zmienionych i sztucznych jednolitych części wód, co powinno nastąpić po 
przeprowadzeniu szczegółowej analizy ekonomicznej w 2007 roku, program 
monitoringu tej kategorii jednolitych części wód może ulec weryfikacji. 

Dla silnie zmienionych i sztucznych części wód warunkami odniesienia 
(analogicznymi jak dla wód naturalnych są warunki referencyjne i bardzo dobry stan 
ekologiczny) jest maksymalny potencjał ekologiczny, który rozumiany jest jako 
najlepszy ekologiczny stan jaki można uzyskać dla silnie zmienionych  
i sztucznych części wód przy przeprowadzeniu wszystkich działań naprawczych, które 
nie mają negatywnych skutków ani w sposobie użytkowania dla danej części wód, ani 
też w szerszym zakresie dla środowiska. Wyznaczanie maksymalnego potencjału 
ekologicznego powinno odbywać się w oparciu o najbardziej podobną do danej 
naturalną część wód (najbardziej porównywalnym typem części wód 
powierzchniowych). 

W wyniku wstępnej analizy oddziaływań i wpływów antropogenicznych,  
wykonanej w 2004 roku, jednolita część wód Dylągówka zidentyfikowana została jako 
potencjalnie zagrożona niespełnieniem celów środowiskowych, określonych w 
Ramowej Dyrektywie Wodnej. Objęta zostanie monitoringiem diagnostycznym celem 
umożliwienia określenia potencjału ekologicznego i stanu chemicznego, a badania 
wykonane zostaną w 2009 roku w punkcie podstawowym zlokalizowanym  
w przekroju zamykającym tę część wód. 

Płowiecki oraz zbiornik Rzeszów zaliczone zostały wg wstępnej analizy 
oddziaływań i wpływów antropogenicznych do części wód zagrożonych 
niespełnieniem celów Ramowej Dyrektywy Wodnej. W tych jednolitych częściach 
wód prowadzony będzie w punktach kontrolnych przez okres 2 lat (lata 2008-2009) 
monitoring operacyjny. 

Wykaz punktów kontrolnych monitoringu diagnostycznego i operacyjnego 
silnie zmienionych części wód powierzchniowych wraz z planem ich monitorowania 
w latach 2007-2009 przedstawia tabela  nr 6.  

Zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów poszczególnych wskaźników 
jakości wód w punktach pomiarów i badań monitoringu diagnostycznego silnie 
zmienionych wód powierzchniowych przedstawiono w tabeli nr 4. 

Program pomiarowy punktów kontrolnych monitoringu operacyjnego silnie 
zmienionych części wód obejmuje elementy biologiczne, wskaźniki fizyczne  
i termiczne, wskaźniki natlenienia, zasolenia, zakwaszenia oraz substancje biogenne,  
a także wskaźniki charakterystyczne dla presji występujących w tych częściach wód. 
W programie pomiarowym dla punktu kontrolnego w zbiorniku Rzeszów 
uwzględniona zostanie funkcja użytkowa tej części wód, tj. przeznaczenie wód jako 
naturalnego środowiska bytowania ryb oraz konieczność oceny stopnia eutrofizacji 
wód zbiornika.  
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Tabela  6.   Zestawienie punktów pomiarów i badań  monitoringu silnie zmienionych jednolitych części wód w woj. podkarpackim w latach 2007-2009 

Współrzędne prostokątne 
ppk w układzie 1992 

Współrzędne geograficzne 
ppk  Lata 

L.p. Dorzecze Zlewnia 
Nazwa  

silnie zmienionej 
jednolitej 

części wód 

Kod  
silnie zmienionej 

jednolitej 
części wód 

Nazwa  
rzeki/zbiornika 

Km  
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MO         
1. San Dylągówka PLRW20001222355929 Dylągówka 1,2 Sielnica 738510,99 219228,61 49o47'34,7" 22o18'54,5" 

MD   X X     
DP 

MO  X X     X 
2. San Płowiecki PLRW200012223189 Płowiecki 0,2 Sanok 732062,96 193258,56 49o33'43,9" 22o12'36,9" 

MD         
DJ 

MO  X X  X   X 
3. 

W
IS
ŁA

 

Wisłok Zbiornik Rzeszów PLRW20000226579 Zbiornik Rzeszów   Przy zaporze 714838,68 243497,11 50o01'11,8" 22o00'00,4" 
MD         

WIOS 

 
Tabela 7.   Zestawienie punktów pomiarów i badań monitoringu sztucznych zbiorników wodnych w woj. podkarpackim w latach 2007-2009 

Współrzędne 
prostokątne ppk w 

układzie 1992 
Współrzędne 

geograficzne ppk  Lata 

L.p. Dorzecze Zlewnia Nazwa jednolitej 
części wód 

Kod jednolitej części 
wód 

Nazwa 
sztucznego 
zbiornika 
wodnego 

Nazwa 
ppk 
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MO          
1. San 

Zbiornik Solina 
do zapory  
w Myczkowcach  

PLRW20000221559 Solina Przy 
zaporze 750403,44 175363,25 49o23'39,0" 22o27'07,8" 

MD X X X  X X X   
DJ 

MO          
2. San 

Zbiornik Solina 
do zapory  
w Myczkowcach  

PLRW20000221559 Myczkowce Przy 
zaporze 747262,48 179082,14 49o25'43,9" 22o24'40,5" 

MD   X X  X    
DJ 

MO          
3. 

W
IS
ŁA

 

Wisłok Zbiornik Besko PLRW20000226159 Besko Przy 
zaporze 711886,99 192655,82 49o33'51,1" 21o55'52,4" 

MD X X X X  X X   
DJ 

                Wykonawca badań:       WIOŚ – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie            DJ – Delegatura w Jaśle            DP – Delegatura w Przemyślu           
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Badania i ocena jakości wód sztucznych zbiorników wodnych 

 Na terenie województwa podkarpackiego położone są 3 sztuczne zbiorniki 
wodne o pojemności maksymalnej większej od 10 mln m3. Są to zbiorniki zaporowe: 
Solina i Myczkowce na rzece San oraz zbiornik Besko na rzece Wisłok. Dane 
morfometryczne tych zbiorników przedstawiają się następująco: 
 

Głębokość średnia (m) Zbiornik Rzeka Pojemność  
(mln m3) 

Powierzchnia 
(ha) średnia max 

Solina San 503,97 2105 22,4 61,5 
Besko Wisłok 15,38 124,6 11,8 29,0 
Myczkowce San 10,6 200 4,3 15,0 

 

   Zbiorniki te zaliczone zostały do jednolitych części wód powierzchniowych 
niezagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych, określonych w Ramowej 
Dyrektywie Wodnej. W latach 2007-2009 w tych częściach wód powierzchniowych 
prowadzony będzie monitoring diagnostyczny. 

Bazowy punkt pomiarów i badań usytuowany będzie w zbiorniku Solina, 
natomiast w zbiornikach Besko i Myczkowce usytuowane będą podstawowe punkty 
pomiarów i badań.  

Wykaz punktów pomiarów i badań w sztucznych zbiornikach wodnych 
przedstawia tabela nr 7. 

Badane będą również wody głównych dopływów zbiorników objętych 
monitoringiem, tj.: Sanu i Solinki w przypadku zbiornika Solina, Sanu w przypadku 
zbiornika Myczkowce i Wisłoka w przypadku zbiornika Besko. Badania wykonane 
zostaną w punktach, których lokalizacja pokrywa się z punktami podstawowymi 
monitoringu diagnostycznego tych części wód, przedstawionymi w tabeli nr 3. 

Program pomiarowy ustalony dla sztucznych zbiorników wodnych oprócz 
elementów jakości niezbędnych do określenia potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego, uwzględnia także użytkowanie zbiorników (tj. przeznaczenie do 
bytowania ryb, źródło zaopatrzenia w wodę pitną) i związane z tym przepisy 
„użytkowe”. 

Zakres i częstotliwość wykonywania pomiarów poszczególnych wskaźników 
jakości wód w punktach pomiarów i badań monitoringu diagnostycznego sztucznych 
zbiorników wodnych przedstawiono w tabeli nr 4. 

Zbiornik zaporowy Solina na rzece San jest zbiornikiem o charakterze górskim. 
Z uwagi na warunki hydromorfologiczne panujące w zlewni zbiornika, prowadzenie 
monitoringu wód 12 razy w roku jest utrudnione i ze względów bezpieczeństwa 
niemożliwe. Biorąc pod uwagę warunki organizacyjne i techniczne WIOŚ w tym 
zakresie oraz opierając się na wiedzy o dobrej jakości wód zbiornika na podstawie 
dotychczasowych badań oraz o braku znaczących presji antropogenicznych, 
zaplanowano prowadzenie monitoringu diagnostycznego tej części wód z 
częstotliwością 4 razy w roku. 
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Gromadzenie, przetwarzanie i rozpowszechnianie danych  i informacji o jakości 
wód powierzchniowych 
 
 Monitoring wód powierzchniowych prowadzony będzie w sposób 
umożliwiający gromadzenie i przetwarzanie danych i informacji o wskaźnikach 
jakości wód należących do elementów biologicznych, hydromorfologicznych  
i fizykochemicznych. 
 Dane z pomiarów i badań, uzyskane w wyniku realizacji programu monitoringu 
wód powierzchniowych, będą tymczasowo, do przygotowania przez Główny 
Inspektorat Ochrony Środowiska nowych narzędzi informatycznych, gromadzone  
w bazie danych JaWo oraz we własnych plikach w formacie Excel  
i przekazywane w ustalonych terminach do bazy krajowej. 
 Przepływ informacji dotyczących jakości wód powierzchniowych na poziomie 
wojewódzkim przestawiono na poniższym schemacie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wyniki badań jakości wód powierzchniowych zamieszczane są w cyklicznych 
wojewódzkich raportach o stanie środowiska, publikowanych w serii Biblioteka 
Monitoringu Środowiska, które dostępne są również na stronie internetowej 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie: 
www.wios.rzeszow.pl. 
 Wyniki badań jakości wód powierzchniowych upowszechniane są również za 
pośrednictwem Internetu w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra 

http://www.wios.rzeszow.pl/
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Środowiska z dnia 1 października 2002r. w sprawie sposobu udostępniania informacji 
o środowisku. 

Badania i ocena jakości osadów wodnych rzek 

Badania geochemiczne osadów wodnych rzek są zadaniem realizowanym  
w ramach podsystemu monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych. 
Mają na celu kontrolę stężeń metali ciężkich i szkodliwych substancji organicznych 
akumulowanych w osadach rzecznych oraz określenie trendów zmian zawartości tych 
zanieczyszczeń. Wykonawcą badań jest Państwowy Instytut Geologiczny.  

W latach 2007-2009 lokalizacja punktów poboru, częstotliwość oraz zakres 
badań zostaną dostosowane do wdrażanego programu monitoringu wód 
powierzchniowych zgodnego z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dla 
zapewnienia ciągłości pomiarów zgodnie z dotychczasową praktyką, badania osadów 
wodnych rzek wykonane zostaną w około 150 punktach kontrolnych, które 
zlokalizowane są: 
- przy ujściach dłuższych rzek niż 60 km, 
- przy ujściach rzek, których wody nie odpowiadają normom jakości wód 

powierzchniowych, 
- poniżej miejsc zrzutu ścieków z większych ośrodków miejskich i przemysłowych, 
- na rzekach wpływających lub wypływających z terytorium Polski, 
- w punktach rozmieszczonych wzdłuż biegu większych rzek. 

Próbki osadów wodnych pobierane są raz w roku, w okresie letnim. Corocznie 
prowadzone są badania w około 80 punktach kontrolnych położonych na rzekach 
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, określone zostaną zawartości: arsenu, baru, kadmu, miedzi, chromu, 
kobaltu, rtęci, niklu, ołowiu, strontu, wanadu i cynku oraz 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 wybranych punktach badane są w osadach zawartości wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych bifenyli i pestycydów 
chloroorganicznych.  

Na podstawie uzyskanych danych dokonana zostanie ocena jakości osadów 
wodnych rzek w skali całego kraju. Brak jest odrębnych regulacji prawnych 
określających zakres i sposób wykonywania badań geochemicznych oraz sposób 
oceny 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. 
Wykaz punktów i zakres badanych substancji przedstawiono w tabeli nr 8. 
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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 
wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz do regionalnych zarządów 
gospodarki wodnej.  

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. 
 
Tabela 8.   Punkty kontrolne monitoringu osadów wodnych w województwie podkarpackim  

w latach 2007-2009 

Lp. 
Nr 

punktu  
wg PIG 

Rzeka Km Miejscowość Gmina Zakres badań 

Punkty kontrolne w latach 2007-2009 (badania coroczne) 
1. 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 

Punkty kontrolne w 2007 roku 
5.  74 Lubaczówka 2,0 Manasterz Wiązownica 
6. 75 Wisznia 1,0 Michałówka Radymno 
7. 300 San 23,5 Brandwica Pysznica 
8. 301 San 61,5 Krzeszów Krzeszów 
9. 302 San 110,0 Nielepkowice Wiązownica 
10. 303 San 166,0 Przemyśl Przemyśl 
11. 304 San 282,5 Sanok Sanok 

12. 305 Trzebośnica 4,0 Sarzyna Nowa 
Sarzyna 

13. 307 Wiar 0,5 Przemyśl Przemyśl 
14. 311 Wisłok 53,0 Trzebownisko Trzebownisko 
15. 321 Jasiołka 1,0 Jasło Jasło 

Punkty kontrolne w 2008 roku 
16. 339 Wisłok 128,0 Odrzykoń Wojaszówka 
17. 71 Łęg 2,0 Gorzyce Gorzyce 
18. 79 Wisłoka 19,0 Mielec Mielec 
19. 306 Trześniówka 3,5 Trześń Gorzyce 
20. 310 Wisła 254,5 Tarnobrzeg Tarnobrzeg 
21. 331 Ropa 3,5 Jasło Jasło 
22. 338 Wisłoka 98,5 Krajowice Jasło 

 
Pierwiastki główne: Ca, Mg, Mn, Fe, P, S, 
Corg,  
 
Pierwiastki śladowe: As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Ni, Pb, Sr, Zn, V.  
 
Wielopierścieniowe węglowodory  
aromatyczne: 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(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen, 
benzo(ghi)perylen). 
 
Polichlorowane bifenyle: 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, 
aldehyd endryny. 

 

http://www.gios.gov.pl/
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