
Ocena jakości wód w rzekach wykorzystywanych do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2008 roku 

Podstawa prawna oceny: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada  
2002 roku w prawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
(Dz.U.2002.204.1728) 

Przepisy ustalają trzy kategorie jakości wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do celów pitnych, a kryterium podziału stanowi stopień złożoności 
technologii uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej do spożycia: 
kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności 
filtracji oraz dezynfekcji,  
kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 
w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz 
dezynfekcji,  
kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego 
i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, 
adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji. 
Określone kategorie odzwierciedlają jakość wód przed ich uzdatnieniem. 

Oceny jakości wód dokonuje się porównując pomierzone wartości wskaźników 
zanieczyszczeń z  wartościami granicznymi określonymi w ramach każdej kategorii 
jakości dla poszczególnych wskaźników jakości wody. Sposób wykonania oceny 
przydatności wód powierzchniowych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia określa rozporządzenie Ministra Środowiska. 

W 2008 roku monitoring rzek zasilających komunalne ujęcia wody pitnej 
realizowany był w 14 punktach pomiarowo-kontrolnych położonych w 13 jednolitych 
częściach wód powierzchniowych.  

Analiza uzyskanych wyników wykazała, że w 6 punktach pomiarowo-
kontrolnych wody zasilające ujęcia komunalne odpowiadały kategorii A2, natomiast  
w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych badane wody zaliczono do kategorii A3.  

W 3 punktach pomiarowych: Wisłoka-Wojsław (powyżej Mielca), Wisłok-
Zwięczyca (powyżej Rzeszowa) oraz Dopływ spod Góry Czarnej-Przysietnica 
(powyżej ujęcia dla m. Brzozów) wody nie spełniały wymagań, jakim powinny 
odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności  
w wodę pitną.  Wskaźnikami najczęściej decydującymi o kategorii gorszej od A2, były 
wskaźniki  mikrobiologiczne i zawiesina ogólna.  

Wyniki oceny wód w rzekach wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności  
w wodę pitną zestawiono w tabeli i na mapce (łącznie ze zbiornikami zaporowymi). 
Zakres danych tabelarycznych obejmuje także wartości minimalne, maksymalne oraz 
średnie wskaźników jakości wód, które zadecydowały o ocenie. 

 
 



Ocena jakości wód w rzekach województwa podkarpackiego wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia  
wg badań wykonanych w 2008 roku 

(wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. – Dz.U.2002.204.1728) 

Punkt pomiarowo-kontrolny Wskaźniki decydujące o ocenie w 2008 roku Kategoria 
jakości 
wody wartość Lp. 

Nazwa 
jednolitej 

części wód 
powierzchnio-

wych 

       Kod jednolitej  
         części wód 
  powierzchniowych kod punktu nazwa punktu km 

rzeki 
współrzędne 
geograficzne 2007 2008 

nazwa wskaźnika 
min max średnia 

Zlewnia nr 2181/: WISŁOKA 

liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 750 2100 1425 
1. 

Wisłoka od 
Rzeszówki  
do Ropy 

PLRW200014218199 PLO1S1601_1887 Wisłoka- 
Żółków 108,6 21,465680 49,718690 A3 A3 

liczba bakterii gr.coli  w 100 ml 4300 9300 6800 

liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 4300 9300 6800 
2. 

Bednarka  
do dopływu  
z Pagorzyny 

PLRW2000122182943 PLO1S1601_2207
Bednarka- 
Wola 
Cieklińska 

16,7 21,361111 49,637139 - A3 
liczba bakterii gr.coli  w 100 ml 4300 39000 21650 
amoniak mgNH4/l 0,1 0,97 0,356 
liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 430 430 430 
liczba bakterii gr.coli  w 100 ml 930 2300 1615 

3. 
Jasiołka od 
Panny do 
Chlebianki 

PLRW2000142184599 PLO1S1601_2221 Jasiołka-
Szczepańcowa 28,0 21,699139 49,665000 - A2 

liczba paciorkowców kał. w 100 ml 160 160 160 

4. 

Wisłoka od 
Potoku 
Chotowskiego  
do Rzeki 

PLRW200019218771 PLO1S1601_1890 Wisłoka- 
Podgrodzie 61,7 21,333360 50,017580 A3 A3 liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 240 4600 2286,7 

5. 

Wisłoka od 
potoku 
Kiełkowskiego 
do ujścia  

PLRW20001921899 PLO1S1601_1902 Wisłoka- 
Wojsław 21,5 21,430690 50,278720 A3 

poza 
kate-
gorią 

liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 240 46000 9060 

Zlewnia nr 2211/ : SAN DO OSŁAWY 
zapach krotność 4 4 4 
liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 15 240 127,5 
liczba bakterii gr.coli  w 100 ml 43 460 251,5 

6. Hoczewka PLRW200012221899 PLO1S1601_2227 Kołonica-
Kołonice 0,3 22,271139 49,277667 - A2 

liczba paciorkowców kał. w 100 ml 39 39 39 
ogólny węgiel organiczny mgC/l 0,65 5,25 3,287 
liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 230 900 565 7. 

San od  
zb.Myczkowce 
do Wiaru 

PLRW200015223999 PLO1S1601_2239 San-Zasław 285,4 22,279444 49,522639 - A2 
liczba bakterii gr.coli  w 100 ml 1500 1500 1500 

Zlewnia nr 2231/:  SAN OD OSŁAWY DO WIARU 
odczyn pH 8,1 9,0 8,4 
ogólny węgiel organiczny mgC/l 2,22 5,78 3,995 
liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 70 400 235 

8. Sanoczek PLRW20001222329 PLO1S1601_2237 Sanoczek-
Nagórzany 26,7 22,046111 49,491111 - A2 

liczba bakterii gr.coli  w 100 ml 150 400 275 
liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 240 11000 3005 

9. 
San od zb. 
Myczkowce  
do Wiaru 

PLRW200015223999 PLO1S1601_1916 San-Ostrów 169,5 22,720028 49,780778 - A3 
liczba bakterii gr.coli  w 100 ml 460 11000

0 13263,3 



Punkt pomiarowo-kontrolny Wskaźniki decydujące o ocenie w 2008 roku Kategoria 
jakości 
wody wartość Lp. 

Nazwa 
jednolitej 

części wód 
powierzchnio-

wych 

       Kod jednolitej  
         części wód 
  powierzchniowych kod punktu nazwa punktu km 

rzeki 
współrzędne 
geograficzne 2007 2008 

nazwa wskaźnika 
min max średnia 

Zlewnia nr 2251/: SAN OD WIARU DO WISŁOKA 
zawiesina ogólna mg/l 2,5 32,1 14,5 
liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 1100 4600 2850 10. 

San od Wiaru  
do Wisłoka 
bez Wisłoka 

PLRW2000192259 PLO1S1601_2238 San-Radymno 134,4 22,847889 49,954944 - A3 
liczba bakterii gr.coli  w 100 ml 1100 24000 12550 

Zlewnia nr 2261/:  WISŁOK 

barwa mgPt/l 9 24 15 

liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 430 430 430 

liczba bakterii gr.coli  w 100 ml 430 430 430 
11. 

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

PLRW200014226499 PLO1S1601_1927 Wisłok-Besko 167,6 21,952390 49,586500 - A2 

liczba paciorkowców kał. w 100 ml 48 48 48 
liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 40 90 65 
liczba bakterii gr.coli  w 100 ml 90 110 100 12. Lubatówka PLRW200012226329 PLO1S1601_2219 Iwoniczanka- 

Iwonicz Zdrój 9,8 21,780472 49,552222 - A2 
liczba paciorkowców kał. w 100 ml 180 180 180 

13. Stobnica do 
Orzechówki PLRW20001222644 PLO1S1601_2213

Dopływ spod 
Góry Czarnej-
Przysietnica 

1,9 22,053972 49,703389 - 
poza 
kate-
gorią 

liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 21000 23000 22000 

zawiesina ogólna mg/l 5,6 41,4 19,23 
14. 

Wisłok od 
Stobnicy  
do zbiornika 
Rzeszów 

PLRW200015226559 PLO1S1601_1934 Wisłok- 
Zwięczyca 67,9 21,972560 49,993440 

poza 
kate-
gorią  

poza 
kate-
gorią  liczba bakterii gr.coli kał. w 100 ml 460 46000 13788,3 

1/  Numer zlewni wg Atlasu Podziału Hydrograficznego Polski (IMGW, Warszawa 2005) 
 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli:

liczba bakterii gr.coli kał. - liczba bakterii grupy coli typu kałowego 
liczba bakterii gr.coli  - liczba bakterii grupy coli  

 

 

 



 
 

Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2008 roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału 
Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek 

Zasobów Wodnych IMGW  
na zamówienie Ministra Środowiska 

 i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 


