Pobór próbek makrobezkręgowców
z rzeki Wisłok
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VI. WODY
STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM W LATACH 1999-2008
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VI.1. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Antropopresja wywierana na środowisko wodne jest jednym z głównych problemów ekologicznych
w województwie podkarpackim. Istotne presje na wody powierzchniowe wywiera przede wszystkim
sektor komunalny oraz w mniejszym stopniu sektor przemysłowy. Stan ekologiczny oraz jakość wód
górnych odcinków największych podkarpackich rzek: Wisłoki, Wisłoka i Sanu nie wskazują na znaczące
negatywne oddziaływania antropogeniczne, jednak nie można tego stwierdzić w przypadku środkowych
i ujściowych odcinków tych rzek. Największe punktowe źródła zanieczyszczeń skupiają się w dużych
ośrodkach miejsko-przemysłowych województwa, takich jak Rzeszów, Przemyśl, Jasło, Krosno, Tarnobrzeg, Dębica, Stalowa Wola i Nowa Sarzyna. W sektorze przemysłowym presje wywierają przede
wszystkim znaczące pobory wód przeznaczonych na cele chłodnicze, a także potencjalna możliwość
emisji substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (np. związki fenolowe, metale
ciężkie, węglowodory aromatyczne).
Gospodarka komunalna oddziałuje negatywnie na stan ilościowy wód, poprzez znaczące pobory
wody przeznaczonej do spożycia oraz na stan jakościowy wód, poprzez emisję ścieków z oczyszczalni
komunalnych. Problem złego stanu jakościowego, spowodowanego emisją ścieków komunalnych,
dotyczy w szczególności zlewni rzek Wisła, Wisłoka, Wisłok, Stobnica i Babulówka. W skali lokalnej
występują w województwie również presje ze strony zanieczyszczeń obszarowych. Ma to miejsce na
obszarach o niedostatecznym stopniu skanalizowania, w szczególności na obszarach wiejskich w rejonie miast: Rzeszów, Krosno, Mielec, Dębica, Kolbuszowa, Strzyżów i Łańcut, gdzie zagrożone są na ogół
niewielkie cieki wodne. Problem stanowi również zanieczyszczenie wód substancjami szczególnie
szkodliwymi dla środowiska wodnego, m.in. w zlewni rzeki Trzebośnica. Produkcja rolnicza nie wywiera
istotnego wpływu na jakość wód powierzchniowych w województwie. W Podkarpackim nie zidentyfikowano obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych.
Od 2004 r. trwa w Polsce realizacja tzw. „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych” (KPOŚK), który jest konsekwencją wdrożenia do polskiego ustawodawstwa przepisów
Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Program jest jednocześnie jednym z głównych narzędzi Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE i ma zapewnić osiągnięcie podstawowego jej celu, to jest dobrego stanu wszystkich części wód do końca 2015 r.
W ramach KPOŚK na obszarze województwa podkarpackiego prowadzone są zaawansowane
prace, polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury komunalnej, w tym komunalnych
oczyszczalni ścieków. Dzięki tym inwestycjom presja ze strony nieoczyszczanych ścieków komunalnych
stopniowo maleje, zwiększa się natomiast ilość ścieków oczyszczanych wysokosprawnymi metodami.
W ostatnich latach, w województwie podkarpackim obserwuje się zmniejszenie presji nie tylko ze
strony sektora komunalnego, ale również ze strony przemysłu. Pobór wód w sektorze komunalnym
utrzymuje się na zbliżonym poziomie, natomiast ilość wody pobieranej na cele przemysłowe stopniowo
spada.

Oczyszczalnia ścieków w Przemyślu
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Niepokojącym problemem w województwie jest zły stan infrastruktury zabezpieczającej przed
skutkami powodzi i suszy.
Podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu województwa podkarpackiego w wodę
są wody powierzchniowe ujmowane z rzek Wisłoka, Wisłok i San.
W 2008 r. ogółem pobrano w województwie 287,3 hm3 wody, z czego wody powierzchniowe w ilości
240,6 hm3 miały ok. 83,7% udziału. Największe ilości wody powierzchniowej wykorzystywane są przez
sektor przemysłowy (m.in. na cele chłodnicze) i w 2008 r. ich pobór wyniósł 139,3 hm3, co stanowiło
48,5% ogółu ujętej wody.
Również gospodarka komunalna województwa bazuje w głównej mierze na zasobach wód
powierzchniowych. Konieczność wykorzystywania wód powierzchniowych, to jest wód odznaczających
się jakością często odbiegającą od wyznaczonych norm, generuje wysokie koszty uzdatniania tych wód,
co jest jednym z istotnych problemów w województwie. W południowej części Podkarpacia ujęcia
powierzchniowe zlokalizowane są także na zbiornikach zaporowych oraz na niewielkich potokach
górskich, których wody odznaczają się znacznie lepszą jakością. Wielkość poboru wód na komunalnych
3
ujęciach powierzchniowych województwa wyniosła w 2008 r. 43,1 hm , co stanowiło 17,9% ogółu pobranej wody powierzchniowej.
Dostępność do zasobów wód podziemnych i ich wykorzystanie w województwie na potrzeby
komunalne są niezadowalające. Udział wód podziemnych w zaopatrzeniu ludności w wodę pitną wynosi
około 47% i odsetek ten decyduje o ostatnim miejscu Podkarpacia w kraju pod względem możliwości
dostarczenia ludności wody o lepszej jakości. Na przestrzeni lat 1999-2005 widoczny jest trend wzrostu
poboru wód ogółem, spowodowany wzrostem poboru wody w sektorze przemysłowym. Maksymalną
3
wielkość poboru (338,2 hm ) odnotowano w 2005 r., natomiast najmniejszą ilość wody pobranej ogółem
3
odnotowano w 2001 r. i wyniosła ona 273,1 hm .
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Ryc. VI.1.1. Pobór wód na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach 1999-2008 w województwie podkarpackim
(źródło danych [2])

Rzeka Wisłoka - miejscowość Podgrodzie
STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE
PODKARPACKIM W LATACH 1999-2008

50

przyrost długości sieci wodociągowej w %

W latach 1999-2004 wielkość poboru wody na cele produkcyjne miała w województwie trend
spadkowy. W 2005 r. pobór wód znacząco wzrósł w związku z rekultywacją w kierunku wodnym
wyrobiska pokopalnianego na terenie Kopalni Siarki „Machów” S.A. w Tarnobrzegu. Wypełnianie
powstającego zbiornika wodą z rzeki Wisły kontynuowano w latach 2006-2008, pobrano jednak mniejsze
ilości wody.
Wielkość poboru wody w gospodarce komunalnej w latach 1999-2008 utrzymywała się na
podobnym poziomie, pomimo postępującej rozbudowy sieci wodociągowej, co świadczy o wzroście
oszczędności w gospodarowaniu wodą. W rozważanym okresie długość sieci wodociągowej
w województwie wzrosła o blisko 20%. Także w rolnictwie i leśnictwie wielkość poboru wody utrzymywała
się na podobnym poziomie, począwszy od roku 2001. Wzrost poziomu poboru wód w tej branży w 2001 r.,
wynika z uwzględnienia w danych statystycznych informacji przekazywanych przez jednostki organizacyjne rybactwa.
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Ryc. VI.1.2. Przyrost długości sieci wodociągowej w województwie podkarpackim w latach 1999-2008 przy założeniu,
że długość sieci w 1999 r. wynosi 100% (źródło danych [1], [2])

Tabela VI.1.1. Ujęcia wód powierzchniowych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki wodnej województwa
podkarpackiego (źródło danych [12])

Lp.

Źródło
poboru

1.

Wisłoka

2.

Nazwa ujęcia

Eksploatator

Ujęcie dla miasta
MPGK w Jaśle
Jasła
Ujęcie dla miasta
Wodociągi Dębickie Sp. z o.o.
Wisłoka
Dębica

3.

Wisłoka Wojsław

4.

San

Solina Zapora

5.

San

Zasław

6.

San

7.

San

8.

Jasiołka Szczepańcowa

9.

Wisłok

Sieniawa

10. Wisłok

Iskrzynia

11. Wisłok

Zwięczyca

MPGK Sp. z o.o. w Mielcu
MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o.
Ujęcie dla miasta Przedsiębiorstwo Wodociągów
Przemyśl
i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu
Ujęcie dla miasta
PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.
Jarosław

Jakość wód
1)
w 2008 r.
A3
A3
poza
kategorią
A2
A2
A3
A3
A2

MPGK Sp. z o.o. w Krośnie

MPWiK w Rzeszowie Sp. z o.o.

A3
A2
poza
kategorią

1/
Wg rozporządzenia 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. Nr 204, poz. 1728).
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Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Mapa VI.1.1. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych w jednolitych częściach wód w województwie podkarpackim
w 2008 r. (źródło danych [12])

W województwie podkarpackim sukcesywnie maleje presja ze strony ścieków wymagających
oczyszczania. Budowa nowoczesnych oczyszczalni ścieków oraz modernizacja istniejących obiektów
zapewnia zmniejszenie emisji nieoczyszczanych i niedostatecznie oczyszczanych ścieków
przemysłowych i komunalnych. W 2008 r. ilość ścieków wymagających oczyszczania była w stosunku do
roku 1999 ponad 20% mniejsza i wyniosła 74,4 hm3. Z sektora przemysłowego odprowadzono 21,4 hm3
(28,8%) ścieków wymagających oczyszczania, natomiast siecią kanalizacyjną odprowadzono 53 hm3
ścieków komunalnych, w tym oczyszczono ponad 95% ich ilości. Na przełomie lat 1999-2003 emisja
ścieków wymagających oczyszczania stopniowo zmniejszała się. Począwszy od 2003 r. emisja tych
ścieków utrzymuje się na podobnym poziomie, co przy wzrastającej długości sieci kanalizacyjnej
świadczy o oszczędnościach w gospodarowaniu wodą (mniejsze straty w sieci, mniejsze zużycie).
Emisja nieoczyszczanych ścieków zmalała w okresie 1999-2008 o ponad 60%. Widoczny spadek
odnotowano w ilości ścieków oczyszczanych chemicznie, co świadczy o zmniejszeniu się wodochłonności branży przemysłowej.
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Ryc. VI.1.3. Ścieki przemysłowe i komunalne wymagające oczyszczania ogółem odprowadzane do wód lub do ziemi
w latach 1999-2008 w województwie podkarpackim (źródło danych [1])

Na przestrzeni lat 1999-2003 widoczny jest stopniowy spadek ilości ścieków oczyszczanych mechanicznie. W 2004 r. ilość ścieków oczyszczanych w ten mało efektywny sposób była w porównaniu
z rokiem 1999 o ponad 40 % mniejsza i wynosiła 8,9 hm3. Od 2005 r. ilość ścieków oczyszczanych
3
mechanicznie nieznacznie wzrasta i utrzymuje się na poziomie około 10 hm .
W ciągu ostatnich dziesięciu lat obniżyła się w województwie ilość ścieków oczyszczanych biologicznie na rzecz wzrostu odsetka ścieków poddawanych wysokosprawnym metodom oczyszczania.
W 2008 r. odnotowano dalszy spadek ilości ścieków oczyszczanych chemicznie oraz zmniejszenie
się ilości ścieków nieoczyszczanych o blisko 30% w stosunku do 2007 r. W porównaniu z 2007 r. wzrósł
odsetek ścieków oczyszczanych biologicznie (ok. 6%) oraz odsetek ścieków oczyszczanych metodami
podwyższonego usuwania biogenów (ok. 7%). W 2005 r. nastąpił znaczący spadek ilości ścieków
oczyszczanych biologicznie, przy jednoczesnym wzroście ilości ścieków oczyszczanych na oczyszczalniach stosujących procesy podwyższonego usuwania związków biogennych. W ostatnich latach
w województwie wzrosła liczba oczyszczalni ścieków stosujących nowoczesne metody oczyszczania.
W związku z trwającą do 2015 r. realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
należy się spodziewać wzrostu odsetka ścieków oczyszczanych najefektywniejszymi metodami.
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Ryc. VI.1.4. Oczyszczanie ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzanych do wód lub do ziemi
w latach 1999-2008 w województwie podkarpackim (źródło danych [1])

VI.2. WODY POWIERZCHNIOWE
Zasady polityki wodnej w państwach Unii Europejskiej określa dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady, zwana Ramową Dyrektywą Wodną (RDW). Postanowienia Ramowej Dyrektywy
Wodnej wdrożone zostały do polskiego prawa, przede wszystkim poprzez ustawę Prawo wodne. Ustawa
ta stanowi podstawę prawną i merytoryczną do realizacji Państwowego Monitoringu Środowiska
w zakresie monitoringu wód.
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Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza nowe pojęcia w ocenie stanu wód:
1. klasyfikację stanu ekologicznego jednolitych części wód w ciekach naturalnych, jeziorach, wodach
przejściowych oraz wodach przybrzeżnych,
2. klasyfikację potencjału ekologicznego sztucznych i silnie zmienionych jednolitych części wód
powierzchniowych,
3. klasyfikację stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych i wód podziemnych,
4. klasyfikację stanu ilościowego wód podziemnych.
Głównym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu dla wszystkich części
wód do 2015 r. uwzględnione są również wymagania wynikające z innych dyrektyw UE z obszaru wodnego. Podsumowanie działań mających na celu osiągnięcie odpowiedniego stanu wód w perspektywie
roku 2015 zawierają plany gospodarowania wodami na obszarze każdego dorzecza. Plany gospodarowania wodami należą do podstawowych dokumentów planistycznych, o których mowa w Ramowej
Dyrektywie Wodnej, niezbędnych do prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi. Pierwsze plany dla
obszarów dorzeczy w Polsce opracowane zostaną do końca 2009 r.
Program monitoringu wód jest jednym z istotnych elementów planu gospodarowania wodami.
Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga opracowania programów monitoringu wód celem stworzenia
spójnego i kompleksowego systemu ocen stanu wód w obrębie każdego dorzecza. Program monitoringu
ustalany jest dla każdego 6-letniego cyklu wodnego, dla którego ma zastosowanie plan gospodarowania
wodami. Pierwszy, niepełny cykl wodny obejmuje lata 2007-2009.
Zasady planowania i realizacji monitoringu wód określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych.

Jakość wód powierzchniowych
Od 2007 r. monitoring wód powierzchniowych prowadzony jest w wyznaczonych dla potrzeb
planowania gospodarowania wodami jednolitych częściach wód powierzchniowych (jcw). Jednolita
część wód powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak
jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas
wód przybrzeżnych.
Każda przypisana została do jednego z 26 typów wód, które charakteryzują warunki środowiskowe
cieku i wynikają z jego położenia geograficznego, wysokości bezwzględnej, cech geologicznych i morfologicznych terenu. Dla każdego typu wód ustalane są warunki referencyjne (stan naturalny, niezakłócony
działalnością człowieka) i granice klas stanu ekologicznego. Typy wód powierzchniowych określa
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych.
Na terenie województwa podkarpackiego wyznaczono 330, w tym 327 części wód w obszarze
dorzecza Wisły i 3 części wód w obszarze dorzecza Dniestru. Zróżnicowane warunki naturalne województwa sprawiają, że występują tutaj cieki o charakterze wyżynnym i nizinnym. Zgodnie z typologią wód
powierzchniowych, wśród podkarpackich rzek wyróżniono 11 typów, w tym 6 typów krajobrazu wyżynnego, 4 typy krajobrazu nizinnego i 1 typ niezależny od ekoregionów. Do typu O (nieokreślonego)

Rzeka Stobnica w miejscowości Godowa
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zaliczone zostały 3 sztuczne zbiorniki wodne. Najliczniej na Podkarpaciu reprezentowane są: typ 12 - potok fliszowy (35,7% jcw) i typ 17 - potok nizinny piaszczysty (31,8% jcw).
W 2008 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie realizował ustalony na lata
2007-2009 program monitoringu wód powierzchniowych, uwzględniający wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej. Lata 2007-2009, obejmujące pierwszy cykl planistyczny w gospodarce wodnej i traktowane
jako okres przejściowy, są okresem zasadniczych zmian w programach badawczych jakości wód powierzchniowych. Głównym celem podejmowanych w tym okresie działań jest wdrożenie i dopracowanie
nowego systemu monitoringu oraz systemu klasyfikacji ich stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego) i stanu chemicznego. Systemy te wdrażane są stopniowo, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych.
W 2008 r. w województwie podkarpackim, w ramach monitoringu wód powierzchniowych, wykonane zostały badania w 105 punktach pomiarowo-kontrolnych położonych w 80 jednolitych częściach
wód. Zakres badań obejmował wskaźniki fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne, w zależności od
rodzaju prowadzonego monitoringu. Program pomiarowy ustalony został w oparciu o będące wówczas
w fazie projektu rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych oraz rozporządzenia
dotyczące wód użytkowych.

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Mapa VI.2.1. Sieć pomiarowa monitoringu wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w 2008 r.
(źródło danych [26])
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Dla potrzeb monitoringu diagnostycznego badania przeprowadzone zostały w 14 punktach pomiarowo-kontrolnych. Monitoring operacyjny realizowany był ogółem w 101 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym:
1. w 50 punktach operacyjnych na wodach zagrożonych,
2. w 54 punktach celowych na wodach przeznaczonych do bytowania ryb, zaopatrzenia ludności w wodę
pitną, celów rekreacyjnych, na obszarach chronionych oraz na wodach objętych programem badań
polsko-ukraińskiego monitoringu granicznego.
W 4 punktach pomiarowo-kontrolnych prowadzony był monitoring badawczy, a zakres i częstotliwość badań dostosowano do uwarunkowań lokalnych.
Na ocenę stanu wód składa się stan ekologiczny (w przypadku wód sztucznych i silnie zmienionych
- potencjał ekologiczny) i stan chemiczny. Stan ekologiczny i potencjał ekologiczny części wód powierzchniowych klasyfikuje się przez nadanie im jednej z pięciu klas jakości:

I klasa
II klasa
III klasa
IV klasa
V klasa

Stan ekologiczny
bardzo dobry
dobry
umiarkowany
słaby
zły

Potencjał ekologiczny
dobry i wyższy
niż dobry
umiarkowany
słaby
zły

Stan ekologiczny i potencjał ekologiczny części wód klasyfikowany jest na podstawie elementów
biologicznych (charakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów organizmów),
hydromorfologicznych (charakteryzujących cechy środowiska, które wpływają na warunki bytowania
organizmów żywych: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki, charakter podłoża) oraz fizykochemicznych (podstawowe fizykochemiczne wskaźniki jakości wód oraz syntetyczne i niesyntetyczne zanieczyszczenia specyficzne). Decydujące znaczenie w klasyfikacji stanu ekologicznego mają elementy
biologiczne. Stan chemiczny określany jest na podstawie wskaźników chemicznych, charakteryzujących
występowanie w wodach substancji priorytetowych.
Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych w Polsce w 2008 r. jest w trakcie
opracowania. Ostateczna weryfikacja oceny dokonana zostanie w 2010 r. WIOŚ w Rzeszowie, w oparciu
o rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych
części wód powierzchniowych, sporządził wstępną klasyfikację stanu i potencjału ekologicznego oraz
stanu chemicznego wód w rzekach badanych w 2008 r. Ocenę stanu wód przygotowano z pominięciem
elementów hydromorfologicznych ze względu na brak danych do ich oceny (metodyki w opracowaniu)
oraz na podstawie niekompletnych wyników badań elementów biologicznych. Z uwagi na trwające prace
nad wyznaczeniem warunków referencyjnych, uzupełnieniem granic klas dla poszczególnych stanów
w każdej kategorii wód oraz opracowaniem i wdrażaniem metodyk dla poszczególnych elementów biologicznych, klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego oparta została na dostępnych
wynikach badań niektórych elementów biologicznych. Do klasyfikacji wykorzystano właściwe dla danego
typu jednolitych części wód elementy biologiczne: fitobentos (23), makrofity dla wód nizinnych (5) i fitoplankton (chlorofil „a”) dla dużych rzek nizinnych (6). W przypadku fitobentosu w klasyfikacji wykorzystane zostały wyniki badań wykonanych w latach 2007-2008 przez IMGW O/Wrocław w ramach prac
w zakresie oceny stanu ekologicznego wód na podstawie fitobentosu, zleconych przez GIOŚ.
Ze względu na niekompletną bazę wyników monitoringu biologicznego, wstępna klasyfikacja stanu
ekologicznego i potencjału ekologicznego wykonana została dla 30 punktów pomiarowo-kontrolnych na
wodach rzecznych spośród 59 punktów objętych monitoringiem w 2008 r.
Klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego wód na podstawie elementów
biologicznych wykazała w 20% ocenionych punktów pomiarowo-kontrolnych stan bardzo dobry
(I klasa). Dobry stan (II klasa) określono dla 23,3% punktów. Najliczniej reprezentowana jest grupa
punktów pomiarowo-kontrolnych, w których stwierdzono umiarkowany stan (III klasa) - 36,7%. Słaby stan
ekologiczny lub potencjał elementów biologicznych (IV klasa) charakteryzował 20% punktów.
W wyniku analizy wskaźników jakości wód wchodzących w skład elementów fizykochemicznych,
dla 43,4% klasyfikowanych punktów pomiarowo-kontrolnych określono stan bardzo dobry i dobry.
W pozostałych punktach odnotowano przekroczenia wartości granicznych dla stanu dobrego. O stanie
poniżej dobrego decydowały najczęściej substancje biogenne (azot Kjeldahla, azot amonowy, azot
ogólny, fosfor ogólny) oraz wskaźniki zanieczyszczeń organicznych (ogólny węgiel organiczny OWO,
BZT5). W 2 punktach pomiarowo-kontrolnych stwierdzono przekroczenia wartości granicznych dla
wskaźników zasolenia. Wartości graniczne wskaźników z grupy specyficznych zanieczyszczeń
syntetycznych i niesyntetycznych przekroczone zostały w punkcie pomiarowo-kontrolnym TrzebośnicaGrzęba (fenole).
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Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Mapa VI.2.2. Wstępna klasyfikacja stanu ekologicznego w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu rzek
w województwie podkarpackim w 2008 r. (źródło danych [26])

W 13 punktach pomiarowo-kontrolnych stan elementów biologicznych oraz stan elementów fizykochemicznych sklasyfikowany został poniżej dobrego. W przypadku elementów biologicznych klasyfikacja objęła fitobentos i wykazała stan umiarkowany lub słaby. Fitobentos jest podstawowym
elementem ekosystemów wodnych, reagującym na presje związane z dopływem substancji biogennych
i zanieczyszczeń organicznych ze źródeł komunalnych i obszarowych. Stan elementów fizykochemicznych poniżej dobrego, stwierdzony w omawianych punktach w oparciu o substancje biogenne lub
wskaźniki zanieczyszczeń organicznych, potwierdził wynik klasyfikacji stanu elementu biologicznego.
Na podstawie wyników klasyfikacji stanu elementów biologicznych i fizykochemicznych w punktach pomiarowo-kontrolnych, możliwa była klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego
26 jednolitych części wód rzecznych (tj. 55,3% monitorowanych dla oceny stanu w 2008 r.).
Wstępna klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego części wód jest przybliżona
i będzie weryfikowana w miarę uzyskiwania wyników klasyfikacji stanu pozostałych badanych w 2008 r.
elementów biologicznych.
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Wisłoka od Rzeszówki do
Ropy
Ropa od zbiornika
Klimkówka do ujścia
Jasiołka od Panny do
Chlebianki
Jasiołka od Chlebianki do
ujścia
Wisłoka od Potoku
Chotowskiego do Rzeki

Wisłoka-Gądki
km 105,5
Ropa-Topoliny
km 3,0
Jasiołka-Jedlicze
km 17,6
Jasiołka-Jasło
km 0,3
Wisłoka-Podgrodzie
km 61,7
Ostra-Latoszyn
km 0,6
14

PLRW200014218299

11.

Przyrwa-Nowa Wieś
km 26,6
Osława - Nowy Zagórz
12.
km 0,2
Płowiecki-Sanok
13.
km 0,2
Wiar-Przemyśl
14.
km 1,1

Babulówka

Babulówka-Suchorzów
km 2,7

10.

PLRW200012223189

Płowiecki

Wiar od granicy państwa do
PLRW2000922499
ujścia

PLRW20001422299

Osława od Rzepedki do
ujścia

9

12

14

PLRW2000172198432 17

17

Przyrwa do Dąbrówki

PLRW200017219299

PLRW200014218899

Wielopolka od dopływu
z Łączek Kucharskich do
ujścia

Brzeźnica-Brzeźnica
km 3,1

9.
14

PLRW2000122187729 12

12

19

14

Rzeka

PLRW200012218749

PLRW200019218771

PLRW200014218499

PLRW2000142184599 14

14

21

PLRW200014218199

PLRW20002121799

Kod jednolitej
części wód
powierzchniowych

Rzeka-Kozłów1
km 1,6

Ostra

Wisła od Dunajca
do Wisłoki

Wisła-Gliny Małe
km 220,8

Nazwa jednolitej
części wód
powierzchniowych

Typ abiotyczny

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Nazwa punktu
Lp. pomiarowo-kontrolnego,
km rzeki

Silnie zmienione
części wód
N

T

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Sztuczne części
wód
MORW

MORW

MBRW

MDRW

MORW

MORW

MORW

MORW

MDRW

MORW

MORW

MORW

MORW

MORW

poniżej dobrego

poniżej dobrego

[fitobentos]

bardzo dobry

[OWO]

dobry

poniżej dobrego
słaby

bardzo dobry

dobry

[tlen rozp., azot amonowy,
azot Kjeldahla]

poniżej dobrego

[azot amonowy, azot
Kjeldahla]

poniżej dobrego

[tlen rozp.,BZT5, OWO, azot
amonowy, azot Kjeldahla,
azot og., fosfor og.]

[fitobentos]

[fitobentos]

dobry

[makrofity]

umiarkowany

[fitobentos]

umiarkowany

[fitobentos]

słaby

[fitobentos]

słaby

dobry

[ChZT-Cr]

dobry

poniżej dobrego

dobry

dobry

dobry

dobry

[przewodność, substancje
rozpuszczone, chlorki]

[makrofity]
[fitobentos]

specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne
i niesyntetyczne

dobry

dobry

-

dobry

dobry

dobry

-

-

dobry

dobry

dobry

dobry

dobry

-

[wskaźniki decydujące o stanie poniżej dobrego]

elementów
fizykochemicznych

umiarkowany

[fitobentos]

umiarkowany

[fitobentos]

dobry

[fitobentos]

słaby

[fitobentos]

bardzo dobry

[chlorofil „a”]

dobry

[wskaźnik
decydujący]

elementów
biologicznych

Klasyfikacja stanu na podstawie:

Tabela VI.2.1. Wstępna klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego wód w wybranych punktach
pomiarowo-kontrolnych monitoringu rzek w województwie podkarpackim w 2008 r. (źródło danych [26])

Rodzaj
monitoringu
w 2008 r.1/

DOBRY

SŁABY

DOBRY

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

SŁABY

SŁABY

DOBRY

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

DOBRY

SŁABY

DOBRY

UMIARKOWANY

STAN/
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY
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Tanew-Wólka Tanewska
km 0,8

25.

San-Wrzawy
km 4,0
Bukowa-Chłopska Wola
26.
km 1,2

24.

Strug-Biała
km 1,6
Wisłok-Dąbrówki
22.
km 36,8
Trzebośnica-Grzęba
23.
km 2,2

21.

Stobnica-Godowa
20. km 0,3

12

PLRW20001222629
PLRW200014226499

Morwawa

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

PLRW20002122999
PLRW20001922949

Bukowa od Rakowej do
ujścia

PLRW20001922899

PLRW200019227499

San od Wisłoka do ujścia

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

PLRW20001922699

Wisłok od zbiornika
Rzeszów do ujścia

19

21

19

19

19

PLRW2000142265699 14

Strug od Chmielnika
do ujścia

14

19

19

19

19

Typ abiotyczny

PLRW2000192259

PLRW200019225699

PLRW200019225499

PLRW200019225299

Kod jednolitej
części wód
powierzchniowych

Silnie zmienione
części wód
N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Sztuczne części
wód
MORW

MORW

MDRW
MORW

MORW

MORW

MORW

MORW

MORW

MDRW
MORW

MBRW

MDRW

MORW

[fosfor ogólny]

[fitobentos]

poniżej dobrego
[OWO, azot Kjeldahla]

[fitobentos]

[azot Kjeldahla]

umiarkowany

poniżej dobrego
[chlorofil „a”]

dobry
bardzo dobry

[makrofity]

umiarkowany

[azot Kjeldahla]

[azot Kjeldahla]

[fitobentos]

poniżej dobrego

poniżej dobrego

umiarkowany

[fitobentos]

[azot Kjeldahla]

umiarkowany

poniżej dobrego

słaby

[azot Kjeldahla]

[fitobentos]

poniżej dobrego

słaby

[fosfor ogólny]

[fitobentos]

[fitobentos]

poniżej dobrego

umiarkowany

[chlorofil „a”]

dobry

poniżej dobrego

umiarkowany

poniżej dobrego
[substancje rozp., siarczany]

dobry

dobry

bardzo dobry

specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne
i niesyntetyczne

-

dobry

dobry

[fenole]

poniżej dobrego

dobry

-

-

dobry

dobry

dobry

dobry

-

[wskaźniki decydujące o stanie poniżej dobrego]

elementów
fizykochemicznych

[makrofity]

[fitobentos]

bardzo dobry

[wskaźnik
decydujący]

elementów
biologicznych

Klasyfikacja stanu na podstawie:

Objaśnienia:
Rodzaj monitoringu: MDRW - monitoring diagnostyczny na rzekach, MORW - monitoring operacyjny w operacyjnych punktach pomiarowo-kontrolnych na rzekach, MBRW - monitoring badawczy na rzekach

1/

San-Ubieszyn
km 99,4
Morwawa-Iskrzynia
19.
km 1,0

18.

Lubaczówka od granicy
państwa do ujścia
z Sołotwą od Papierni
San od Wiaru do Wisłoka
bez Wisłoka

Szkło od granicy państwa
do ujścia

16. Szkło-Budzyń
km 32,5

17. Lubaczówka-Szczutków
km 48,4

Wisznia

Nazwa jednolitej
części wód
powierzchniowych

Wisznia-Michałówka
15.
km 1,1

Nazwa punktu
Lp. pomiarowo-kontrolnego,
km rzeki

Rodzaj
monitoringu
w 2008 r.1/

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

SŁABY

SŁABY

UMIARKOWANY

DOBRY

UMIARKOWANY

UMIARKOWANY

DOBRY

STAN/
POTENCJAŁ
EKOLOGICZNY

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Mapa VI.2.3. Wstępna klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego jednolitych części wód powierzchniowych badanych
w 2008 r. w województwie podkarpackim (źródło danych [26])

Rzeka Solinka - miejscowość Bukowiec
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Wskaźniki chemiczne, stanowiące podstawę klasyfikacji stanu chemicznego wód, oznaczane były
w 31 punktach pomiarowo-kontrolnych diagnostycznych i operacyjnych. W 17 punktach operacyjnych
liczba badanych wskaźników była ograniczona i wynikała z presji oddziaływujących na wody. Stan chemiczny poniżej dobrego określony został w dwóch punktach diagnostycznych: Wisznia-Gaje, StrwiążKrościenko i w punkcie operacyjnym Wisłoka-Przecław ze względu na sumę WWA: benzo(g,h,i)perylenu
i indeno(1,2,3-cd)pirenu oraz w punkcie diagnostycznym Przyrwa-Nowa Wieś ze względu na kadm.
W pozostałych punktach badane wskaźniki chemiczne nie występowały lub nie przekraczały wartości
granicznych.
Analiza badanych w latach 2000-2008 fizykochemicznych wskaźników jakości w podkarpackich
rzekach wskazuje, że o złej jakości wód najczęściej decydowały substancje biogenne i wskaźniki
zanieczyszczeń organicznych. W latach 2000-2003 wody dyskwalifikowała przede wszystkim
nadmierna zawartość biogenów, a liczba punktów pomiarowo-kontrolnych, w których stwierdzono złą
jakość wód w tej grupie wskaźników, sięgała nawet 30% (2003 r.) W kolejnych latach 2004-2007 odsetek
punktów pomiarowo-kontrolnych na wodach złej jakości był znacznie mniejszy, nie przekroczył 11%. Na
wynik klasyfikacji wód w tym okresie wpływ miały zarówno substancje biogenne, jak i zanieczyszczenia
organiczne. Wody złej jakości prowadziły głównie rzeki, będące odbiornikami dużych ilości lub niedostatecznie oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych, m.in.: Babulówka, Ropa, Wisłok
od Strzyżowa, Morwawa, Stobnica, Wiar, Mleczka, Trzebośnica.
W 2008 r. w 50,8% monitorowanych punktów pomiarowo-kontrolnych klasyfikacja wód w ramach
elementów fizykochemicznych wykazała stan wód poniżej dobrego ze względu na obecność w badanych
wodach przede wszystkim związków biogennych.
6

8

BZT5 (mgO2/l)

6

AZOT OGÓLNY (mgN/l)
4

4
2

2
0

Wisłoka-Gawłuszowice

Wisłoka-Gawłuszowice
Wisłok-Tryńcza

San-Wrzawy

Wisłok-Tryńcza

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

San-Wrzawy

0,4

FOSFOR OGÓLNY (mgP/l)

0,3
0,2
0,1

Wisłoka-Gawłuszowice
Wisłok-Tryńcza

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0,0

San-Wrzawy

Ryc. VI.2.1. Zmiany średnich rocznych wartości BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego w głównych podkarpackich
rzekach w latach 2000-2008 (źródło danych [26])

Dwukrotne zmiany systemu badań i ocen stanu wód powierzchniowych w latach 2000-2008
uniemożliwiają określenie trendów zmian jakości na podstawie wyników corocznej klasyfikacji stanu
wód. Ilustracją zmian mogą być przebiegi średnich rocznych stężeń głównych wskaźników,
charakteryzujących zanieczyszczenie wód substancjami organicznymi (BZT5) i związkami biogennymi
(azot ogólny i fosfor ogólny), w punktach pomiarowo-kontrolnych zamykających zlewnie trzech największych rzek Podkarpacia: Sanu, Wisłoki i Wisłoka.
Zlewnia rzeki Wisłok, najmniejsza z omawianych zlewni, charakteryzuje się koncentracją dużych
źródeł zanieczyszczeń o charakterze komunalno-przemysłowym (Rzeszów, Krosno). Powoduje to, że
Wisłok zdecydowanie wyróżnia się na tle pozostałych dużych podkarpackich rzek większą zawartością
zanieczyszczeń organicznych i związków biogennych i mniejszą stabilnością średnich rocznych wartości
analizowanych wskaźników w kolejnych latach.

61

WODY

W latach 2000-2008 średnie roczne stężenia wskaźnika BZT5 w wodach ujściowego odcinka
Wisłoki tylko sporadycznie przekraczały wartość 4 mgO2/l, natomiast w Sanie kształtowały się poniżej
tego poziomu. Wzrost wartości BZT5 we wszystkich rzekach odnotowano w 2005 r. Analiza średnich
stężeń azotu ogólnego i fosforu ogólnego wskazuje, że stężenia tych substancji w Sanie utrzymywały się
na niższym poziomie, niż w pozostałych rzekach i nie zmieniały się znacząco w kolejnych latach.
Zauważalny wzrost azotu ogólnego wystąpił w Wisłoce i Wisłoku w 2006 r. W 2008 r. w analizowanych
rzekach nastąpił spadek wartości BZT5 oraz stężeń azotu ogólnego i fosforu ogólnego w stosunku do
roku poprzedniego. Jedynie w Wisłoku poziom fosforu nie uległ zmianie.

Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych
Badania wód powierzchniowych w Polsce wskazują, że dużym zagrożeniem jakości wód jest dopływ substancji biogennych ze źródeł punktowych i obszarowych, które mogą wywołać antropogeniczną
eutrofizację wód. Substancje biogenne pochodzą głównie ze źródeł rolniczych i komunalnych.
Eutrofizacja definiowana jest jako proces wzbogacania wody biogenami, w szczególności związkami azotu i fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego,
w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym
oraz pogorszenie jakości tych wód.

Rzeka Babulówka - miejscowość Suchorzów

Obowiązkiem państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, na mocy Dyrektywy Azotanowej
91/676/EWG, jest wyznaczenie obszarów wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych i eutrofizację. Strefy takie powinny być wyznaczone tam, gdzie azot ze źródeł rolniczych ma
znaczący udział w występowaniu zjawiska eutrofizacji. Wyniki monitoringu wód powierzchniowych
wykorzystywane są do okresowych przeglądów już wyznaczonych stref wrażliwych i do ewentualnego
wskazania nowych, wcześniej niezidentyfikowanych wód zagrożonych zanieczyszczeniem lub zanieczyszczonych azotanami pochodzenia rolniczego.
Na podstawie przeprowadzonej w latach 2004 i 2008 oceny zagrożenia wód zanieczyszczeniem
związkami azotu ze źródeł rolniczych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie uznał, że
w regionie wodnym Górnej Wisły zagrożenie takie nie występuje, a co za tym idzie nie ma konieczności
wyznaczania stref wrażliwych.
W wodach powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego azotany badane są dla
potrzeb kolejnej weryfikacji stref wrażliwych na zagrożenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.
W monitorowanych w 2008 r. rzekach i zbiornikach zaporowych azotany występowały w stężeniach
niższych od wartości 40 mgNO3/l, przyjętej jako wartość graniczna, powyżej której wody uznaje się za
zagrożone (wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych). W 64%
punktów pomiarowo-kontrolnych poziom azotanów w wodzie był niski i nie przekroczył wartości
5 mgNO3/l. Maksymalne średnie roczne stężenie tego wskaźnika wynosiło 16,94 mgNO3/l.
Zwiększona dostawa związków biogennych i wzrost ich stężenia w wodach wywiera wpływ na stan
elementów biologicznych i fizykochemicznych oraz może skutkować nieosiągnięciem dobrego stanu
ekologicznego wód. Ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych zawiera się więc w ocenie ich
stanu ekologicznego. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE, części wód znajdujące się
pod wpływem zwiększonej dostawy biogenów i niespełniające celów środowiskowych lub zagrożone
takim ryzykiem, powinny być objęte monitoringiem operacyjnym.
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W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 47 ust. 6 ustawy Prawo wodne, wykonana
została ocena stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych, spowodowanej odprowadzaniem do wód zanieczyszczeń ze źródeł komunalnych. Ocena objęła lata 2004-2007. Podstawą oceny było rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji jednolitych części
wód powierzchniowych oraz wskazówki opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie oceny stopnia eutrofizacji wód powierzchniowych.
Analizie poddano wyniki badań uzyskane w 109 punktach pomiarowo-kontrolnych sieci monitoringu wód powierzchniowych w latach 2004-2007. W ocenie uwzględnione zostały elementy biologiczne
oraz wskaźniki fizykochemiczne, charakteryzujące warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne oraz
substancje biogenne. W przypadku braku wyników dla wskaźników biologicznych, o ocenie decydowały
wskaźniki fizykochemiczne. Przyjęto założenie, że woda nadmiernie zanieczyszczona, wykazująca cechy eutrofizacji, nie osiąga stanu dobrego.

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Mapa VI.2.4. Ocena eutrofizacji wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2004-2007
(źródło danych [26])

W województwie podkarpackim eutrofizację wód stwierdzono w 32 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na 19 rzekach (tj. 30,2% punktów objętych oceną). Najczęściej o wyniku oceny
decydowały wskaźniki: azot Kjeldahla, azot amonowy, fosfor ogólny, BZT5 oraz element biologiczny
- fitobentos (wskaźnik okrzemkowy). Najwięcej wskaźników, przekraczających wartości graniczne dla
stanu dobrego, stwierdzono w rzekach: Babulówka, Rzeka, Jodłówka i Stobnica.
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Tabela VI.2.2. Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych w latach 2004-2007,
w których stwierdzono występowanie eutrofizacji (źródło danych [26])

Lp.

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego

Km
rzeki

Nazwa jednolitej części wód
powierzchniowych

Kod jednolitej
części wód
powierzchniowych

1.

Brzeźnica-Brzeźnica

2.

WisłokaRzędzianowice

Wielopolka od dopływu
PLRW200014218899
z Łączek Kucharskich do ujścia
Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego
PLRW20001921899
15,5
do ujścia

3.

Babulówka-Zarównie

13,6 Babulówka

4.

Trześniówka-Trześń

5.

Łęg-Stece

6.

Wiar-ujście

7.

Wisłok-Dobrzechów

8.

Wisłok-Żarnowa

9.

Stobnica-Stara Wieś

10. Stobnica-Godowa
11.

Wisłok -Trzebownisko

12. Wisłok-Białobrzegi
13. Mleczka-Gorliczyna

TrzebośnicaWólka Sokołowska
Trzebośnica15.
Nowa Sarzyna
16. Trzebośnica-Sarzyna
14.

3,1

3,3

Trześniówka

PLRW200017219299
PLRW200019219699

60,9 Łęg od Turka do Przyrwy
Wiar od granicy państwa
0,3
do ujścia
Wisłok od zbiornika Besko
100,2 do Stobnicy ze Stobnicą od
Orzechówki do ujścia
Wisłok od Stobnicy do zbiornika
91,7
Rzeszów

PLRW200019219839

30,4 Stobnica do Orzechówki
0,3

Wisłok od zbiornika Besko
do Stobnicy ze Stobnicą od
Orzechówki do ujścia

55,0 Wisłok od zbiornika Rzeszów
27,8 do ujścia
Mleczka od Łopuszki do ujścia
2,0 z Mleczką Wschodnią od
Węgierki
27,8 Trzebośnica do Krzywego
5,7
4,0

Trzebośnica od Krzywego
do ujścia

PLRW2000922499

Babulówka

2,7

25. Przyrwa-Nowa Wieś

26,6

26. Przyrwa-Płazówka

8,7

27. Ostra-Latoszyn

0,6

Ostra

28. Rzeka-Kozłów1

1,6

Rzeka

Przyrwa do Dąbrówki

Trzebośnica od Krzywego do
ujścia
Tanew od Złotej Nitki do ujścia z
30. Wirowa-Stary Lubliniec 13,4 Wirową od Kaflew, Ładą od Osy
oraz Czarną Ładą od Braszczki
Bukowa-Chłopska
31.
1,2 Bukowa od Rakowej do ujścia
Wola
Jodłówka-Wola
32.
1,0 Jodłówka
Rzeczycka
29. Trzebośnica-Grzęba

2,2
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Wskaźniki decydujące

2004-2006 azot Kieldahla
2004-2006 BZT5, azot Kieldahla
tlen rozp., BZT5, OWO, azot
amonowy, azot Kjeldahla, fosfor og.
2004-2006 azot amonowy, azot Kjeldahla
2004-2006

2004-2006 azot amonowy, azot Kjeldahla
BZT5, azot amonowy, azot Kjeldahla,
2004-2006
fosfor og.

PLRW200014226499

2004-2006 azot Kjeldahla

PLRW200015226559

2004-2006 azot Kjeldahla

PLRW20001222644

2004-2006

PLRW200014226499

2004-2006 fitobentos, azot Kjeldahla

PLRW20001922699

tlen rozp., azot amonowy, azot
Kjeldahla, fosfor og.

2004-2006 azot Kjeldahla
2004-2006 BZT5, azot Kjeldahla

PLRW200019226899

2004-2006 BZT5, azot Kjeldahla, fosfor og.

PLRW200017227449

2004-2006

PLRW200019227499

azot amonowy, azot Kjeldahla, fosfor
og.

2004-2006 azot Kjeldahla
2004-2006 azot Kjeldahla

Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego
17. Wisłoka-Gawłuszowice 3,0
PLRW20001921899
do ujścia
18. Morwawa-Iskrzynia
1,0 Morwawa
PLRW20001222629
Wisłok od Stobnicy do zbiornika
19. Wisłok-Zwięczyca
67,9
PLRW200015226559
Rzeszów
20. Wisłok-Dąbrówki
36,8 Wisłok od zbiornika Rzeszów
PLRW20001922699
do
ujścia
21. Wisłok-Tryńcza
5,8
PLRW20001922699
Lubaczówka od granicy państwa
Lubaczówka22.
48,4 do ujścia z Sołotwą
PLRW200019225699
Szczutków
od Papierni
Zgórska Rzeka23.
0,9 Zgórska Rzeka
PLRW200017217469
Wadowice Dolne
24. Babulówka-Suchorzów

Okres
objęty
oceną

2004-2007 azot Kjeldahla
2004-2007 fosfor ogólny
2004-2007 azot Kjeldahla
2004-2007 fitobentos, BZT5, azot Kjeldahla
2004-2007 BZT5, azot Kjeldahla
2004-2007 fitobentos

PLRW200017219299

2007

PLRW2000172198432

2007

azot Kjeldahla, azot azotanowy,
fosfor og.
fitobentos, tlen rozp., BZT5, azot
amonowy, azot Kjeldahla, fosfor og.
fitobentos

PLRW2000172198432

2007

azot Kieldahla

PLRW200012218749

2007

PLRW2000122187729

2007

azot amonowy, azot Kieldahla
tlen rozp., BZT5, azot amonowy, azot
Kieldahla, azot ogólny,
fosfor og.

PLRW200019227499

2007

fitobentos

PLRW20001922899

2007

fitobentos

PLRW20001922949

2007

fitobentos, OWO

PLRW20001722989

2007

tlen rozp., azot amonowy, azot
Kjeldahla, OWO
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Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia
W województwie podkarpackim wody powierzchniowe są znaczącym źródłem poboru wody na potrzeby konsumpcyjne mieszkańców. Największy pobór wody do celów pitnych ma miejsce w zlewni rzeki
Wisłok - woda dostarczana jest mieszkańcom Rzeszowa i Krosna. Rzeka Wisłoka jest głównym źródłem
wody pitnej dla mieszkańców Jasła, Dębicy i Mielca, natomiast wodę z Sanu użytkują mieszkańcy
Sanoka, Przemyśla i Jarosławia. Rezerwuarem wody pitnej są również zbiorniki zaporowe Solina na Sanie i Besko na Wisłoku. Duża liczba małych ujęć powierzchniowych zlokalizowana jest w górnych zlewniach rzek, w południowej części województwa, na terenach o niewielkim oddziaływaniu antropogenicznym.
W 2008 r. monitoringiem operacyjnym celowym objęto 15 jednolitych części wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Badania wykonane zostały
w 16 punktach pomiarowo-kontrolnych, położonych w częściach wód dostarczających dziennie średnio
powyżej 100 m3 wody pitnej.
Przepisy ustalają trzy kategorie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów
pitnych. 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 wody przed jej uzdatnieniem.
Badania wykonane w 7 punktach pomiarowo-kontrolnych wykazały, że wody zasilające ujęcia
komunalne odpowiadały kategorii A2, charakteryzującej wody dobrej jakości, wymagające typowego
uzdatniania fizycznego i chemicznego. W 6 punktach pomiarowo-kontrolnych wody zaliczono do kategorii A3, co oznacza konieczność zastosowania wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego. W 3 punktach pomiarowo-kontrolnych: 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.
W badanych wodach ponad 70% oznaczanych wskaźników jakości nie przekroczyło wartości
dopuszczalnej dla kategorii A1. Do kategorii A2 zaliczono 2,4-24,3% wskaźników, natomiast do kategorii
A3 - 2,4-7,5% wskaźników. Odsetek wskaźników przekraczających wartości dopuszczalne dla kategorii
A3 wynosił 2,4-5%.
Wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, badane
w 2008 r., charakteryzował dobry stan fizykochemiczny. O zakwalifikowaniu ich do kategorii gorszej niż
A2 tylko w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych decydowała zawiesina ogólna. Wskaźnikami,
najczęściej przekraczającymi wartości graniczne dla kategorii A2, były wskaźniki mikrobiologiczne.
Wisłoka-Żółków
Bednarka-Wola Cieklińska
Jasiołka-Szczepańcowa
Wisłoka-Podgrodzie
Wisłoka-Wojsław
Zbiornik Solina
Kołonica-Kołonice
San-Zasław
Sanoczek-Nagórzany
San-Ostrów
San-Radymno
Zbiornik Besko
Wisłok-Besko
Iwoniczanka-Iwonicz Zdrój
Dopływ sp.Góry CzarnejWisłok-Zwięczyca
0%
kategoria A1

20%

40%

kategoria A2

60%
kategoria A3

80%

100%

poza kategorią

Ryc. VI.2.2. Procentowy udział wskaźników w poszczególnych kategoriach jakości wód powierzchniowych
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w 2008 r. (źródło danych [26])
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Potok Kołonica - miejscowość Kołonice

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Mapa VI.2.5. Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia w województwie podkarpackim w 2008 r. (źródło danych [26])
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PLRW200015226559

Wisłok od Stobnicy do zbiornika
Rzeszów

16.

67,9

1,9

Dopływ spod Góry CzarnejPrzysietnica

PLRW20001222644

Stobnica do Orzechówki

15.
Wisłok-Zwięczyca

A2

9,8

Iwoniczanka-Iwonicz Zdrój

PLRW200012226329

Lubatówka

14.

poza kategorią

poza kategorią

A2

167,6

Wisłok-Besko

PLRW200014226499

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

A3

A3

A3

A2

13.

Zbiornik Besko

134,4

169,5

26,7

A2

PLRW20000226159

San-Radymno

San-Ostrów

Sanoczek-Nagórzany

PLRW2000192259

PLRW200015223999

PLRW20001222329

285,4

Zbiornik Besko

San od zbiornika Myczkowce
do Wiaru
San od Wiaru do Wisłoka bez
Wisłoka

Sanoczek

San-Zasław

A2

12.

11.

10.

9.

PLRW200015223999

San od zbiornika Myczkowce
do Wiaru

8.

0,3

Kołonica-Kołonice

PLRW200012221899

Hoczewka

Zbiornik Solina

PLRW20000221559
A2

poza kategorią

21,5

Wisłoka-Wojsław

PLRW20001921899

7.

6.

5.

A3

61,7

Wisłoka-Podgrodzie

A2

28,0

Jasiołka-Szczepańcowa

PLRW2000142184599

PLRW200019218771

A3

16,7

A3

108,6

Wisłoka-Żółków
Bednarka-Wola Cieklińska

Kategoria
jakości
wody1/

Km
rzeki

Nazwa punktu pomiarowego

PLRW2000122182943

PLRW200014218199

Kod jednolitej
części wód
powierzchniowych

zawiesina ogólna, liczba bakterii grupy coli typu kałowego

liczba bakterii grupy coli typu kałowego

liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego, liczba
paciorkowców kałowych

barwa, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego,
liczba paciorkowców kałowych

liczba bakterii grupy coli typu kałowego

zawiesina ogólna, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu
kałowego

liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego

odczyn, OWO, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego

OWO, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego

zapach, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego,
liczba paciorkowców kałowych

odczyn, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego

liczba bakterii grupy coli typu kałowego

liczba bakterii grupy coli typu kałowego

amoniak, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego,
liczba paciorkowców kałowych

liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego

liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego

Wskaźniki decydujące o ocenie

Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia

1/

Jasiołka od Panny do Chlebianki

3.

Wisłoka od potoku Chotowskiego
do Rzeki
Wisłoka od potoku Kiełkowskiego
do ujścia
Zbiornik Solina do zapory
w Myczkowcach

Bednarka do dopływu z Pagorzyny

2.

4.

Wisłoka od Rzeszówki do Ropy

Nazwa jednolitej
części wód powierzchniowych

1.

Lp.

Tabela VI.2.3. Ocena jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wg badań wykonanych w 2008 r.
(źródło danych [26])

Ocena przydatności wód powierzchniowych do bytowania ryb
w warunkach naturalnych
Badania wód w celu oceny ich przydatności do bytowania ryb w warunkach naturalnych wykonane
zostały w 33 punktach pomiarowo-kontrolnych na rzekach i 3 punktach pomiarowo-kontrolnych na
zbiornikach zaporowych, w ramach monitoringu operacyjnego celowego. Ogółem monitoringiem objęto
36 jednolitych części wód powierzchniowych. Wyboru części wód do badań dokonano w oparciu o zweryfikowane w 2007 r. wykazy, opracowane przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.
W wykazach z 2007 r. w regionie wodnym Górnej Wisły wskazane zostały wody przeznaczone do bytowania ryb łososiowatych oraz do bytowania ryb karpiowatych, podczas gdy w wykazach wód z 2005 r.
wody powierzchniowe zaliczone zostały do wód będących środowiskiem życia ryb łososiowatych
i karpiowatych.
W 2008 r. bardziej rygorystyczne wymagania dla bytowania ryb łososiowatych spełniały jedynie
wody w zbiorniku zaporowym Solina na Sanie. W 4 punktach pomiarowo-kontrolnych, położonych
w górnej zlewni Wisłoki (cieki: Wisłoka, Kłopotnica, Bednarka, Jasiołka) oraz w 4 punktach pomiarowokontrolnych w górnej zlewni Sanu (cieki: San, Solinka, Hoczewka) stwierdzono wody przydatne do
bytowania ryb karpiowatych. W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych (75% badanych punktów)
wody nie spełniały wymagań dla bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych, jakie zostały określone
w rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Spośród 9 punktów pomiarowo-kontrolnych, w których wody oceniono jako przydatne do bytowania ryb, tylko w jednym punkcie (Bednarka-Wola Cieklińska) stwierdzono jakość wód zgodną z wymaganiami stawianymi jej w wykazach RZGW. W pozostałych 8 punktach pomiarowo-kontrolnych wody nie
osiągnęły wymaganej dla nich jakości.
Monitoring jakości wód będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych prowadzony
jest od 2004 r. Z badań wynika, że wskaźnikami najczęściej dyskwalifikującymi wody jako miejsce
bytowania ryb, w świetle obowiązujących przepisów, są azotyny i fosfor ogólny, a w dalszej kolejności
wskaźniki: azot amonowy, niejonowy amoniak i BZT5.
Tabela VI.2.4. Ocena przydatności wód powierzchniowych do bytowania ryb w warunkach naturalnych w 2008 r.
(źródło danych [26])

Lp.

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

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego,
km rzeki

Wisłoka-Kąty
km 131,2
Kłopotnica-Zawadka
Osiecka km 12,9
Bednarka-Wola Cieklińska
km 16,7
Jasiołka-Stasianie
km 52,8
Chlebianka-Chlebna
km 0,6
Czarny Potok-Tarnowiec
km 3,4
Dulcza-Pilzno
km 1,7
Budzisz-Sędziszów Młp.
km 6,7
Kanał Białoborski-Dobrynin
km 3,2
Żupawka-Sobów
km 0,6

11.

San-Rajskie
km 352,0

12.

Solinka-Bukowiec
km 14,6

Nazwa i kod
jednolitej części wód
powierzchniowych

Wisłoka od Rzeszówki do Ropy
PLRW200014218199
Kłopotnica
PLRW200012218189
Bednarka do dopływu
z Pagorzyny
PLRW2000122182943
Jasiołka do Panny
PLRW200012218449
Chlebianka
PLRW200012218469
Czarny Potok
PLRW200012218489
Dulcza
PLRW2000621869
Budzisz
PLRW2000122188689
Kanał Białoborski
PLRW200017218949
Żupawka
PLRW200017219689
San od Wołosatego do
zbiornika Solina
PLRW200014221199
Solinka od Wetliny do ujścia
PLRW200014221299
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Przydatność wód
do bytowania ryb:
wg wykazu
wg badań2/
RZGW 1/

Wskaźniki decydujące
o ocenie przydatności wód

łososiowate

karpiowate

temperatura, azotyny

łososiowate

karpiowate

temperatura, azotyny

karpiowate

karpiowate

łososiowate

karpiowate

azotyny

łososiowate

nieprzydatne

azotyny

karpiowate

nieprzydatne

-

azotyny, fosfor og.
BZT5, azotyny, azot amonowy,
niejonowy amoniak, fosfor og.
BZT5, azotyny, azot amonowy, zawiesina,
niejonowy amoniak, fosfor og.

łososiowate

nieprzydatne

łososiowate

nieprzydatne

karpiowate

nieprzydatne

azotyny

karpiowate

nieprzydatne

odczyn, azot amonowy, azotyny

łososiowate

karpiowate

azotyny

łososiowate

karpiowate

azotyny, fosfor og.
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Lp.

13.

Nazwa punktu
pomiarowokontrolnego,
km rzeki
Wołkowyjka-Wołkowyja
km 1,4

14.

Zbiornik Solina

15.

Olszanica-Podkamionka
km 1,2
Hoczewka-Hoczew
km 1,5

16.
17.

San-Średnia Wieś
km 309,4

18.

Sanoczek-Trepcza
km 0,4
Tyrawka-Tyrawa Solna
km 0,4

19.
20.

Wiar-Sierakośce
km 22,5

21.

Kanał Bucowski-Stubno
km 4,8

22.

Szkło-Węgry
km 2,0

23.

Wyrwa-Kąty
km 4,0
Świdnica-Załuże
km 0,6

24.

Nazwa i kod
jednolitej części wód
powierzchniowych

Wołkowyjka
PLRW200012221389
Zbiornik Solinado zapory
w Myczkowcach
PLRW20000221559
Olszanica
PLRW20001222169
Hoczewka
PLRW200012221899
San od zbiornika Myczkowce
do Wiaru
PLRW200015223999
Sanoczek
PLRW20001222329
Tyrawka
PLRW2000122233299
Wiar od Sopotnika do
granicy państwa
PLRW20009224571
Kanał Bucowski
PLRW200017225269
Szkło od granicy państwa
do ujścia
PLRW200019225499
Potok Olchowiec
PLRW200017225589
Świdnica
PLRW2000162256489
Lubaczówka od granicy
państwa do ujścia z Sołotwą
od Papierni
PLRW200019225699
Zbiornik Besko
PLRW20000226159

Przydatność wód
do bytowania ryb:
wg wykazu
wg badań2/
RZGW 1/

Wskaźniki decydujące
o ocenie przydatności wód

łososiowate

nieprzydatne

azotyny

karpiowate

łososiowate

łososiowate

nieprzydatne

azotyny

łososiowate

karpiowate

azotyny

łososiowate

karpiowate

azotyny, fosfor og.

łososiowate

nieprzydatne

azotyny, fosfor og.

łososiowate

nieprzydatne

azotyny

łososiowate

nieprzydatne

azotyny, fosfor og.

karpiowate

nieprzydatne

BZT5, azotyny, fosfor og.

karpiowate

nieprzydatne

azotyny, fosfor og.

karpiowate

nieprzydatne

azotyny, fosfor og.

karpiowate

nieprzydatne

azotyny, fosfor og.

karpiowate

nieprzydatne

BZT5, azotyny, fosfor og.

karpiowate

nieprzydatne

-

25.

Lubaczówka-Manasterz
km 3,0

26.

Zbiornik Besko

27.

Różanka-Strzyżów
km 0,9

Różanka
PLRW2000122263949

łososiowate

nieprzydatne

28.

Strug-Błażowa
km 17,8

Strug do Chmielnika
PLRW2000122265689

łososiowate

nieprzydatne

29.

Zbiornik Rzeszów

Zbiornik Rzeszów
PLRW20000226579

karpiowate

nieprzydatne

30.

Złota I-Kuryłówka
km 0,7
Złota II-Kulno
km 4,4
Tartakówka-Sroki
km 3,2
Łówczanka-Żuków
km 4,2
Różaniec-Ruda
Różaniecka
km 5,4
Łukawica-Kępa
Rzeczycka
km 3,5
Jodłówka-Wola
Rzeczycka
km 1,0

karpiowate

nieprzydatne

azotyny, fosfor og.

karpiowate

nieprzydatne

azotyny, fosfor og.

karpiowate

nieprzydatne

azotyny, fosfor og.

karpiowate

nieprzydatne

BZT5, azotyny, fosfor og.

Różaniec
PLRW2000172282729

karpiowate

nieprzydatne

azotyny, fosfor og.

Łukawica
PLRW20001722969

karpiowate

nieprzydatne

azotyny, fosfor og.

Jodłówka
PLRW20001722989

karpiowate

nieprzydatne

tlen rozp., azot amonowy, azotyny,
fosfor og.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Złota I
PLRW20001722729
Złota II
PLRW200017227349
Tarlaka
PLRW200017227469
Łówcza
PLRW200017228269

tlen rozp., azotyny, niejonowy
amoniak
tlen rozp., BZT5, azot amonowy,
azotyny, niejonowy amoniak, fosfor
og.
azot amonowy, azotyny, niejonowy
amoniak, fosfor og.
tlen rozp., BZT5, azot amonowy,
azotyny, niejonowy amoniak, fosfor
og.

1/

Wykaz wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania w warunkach naturalnych ryb łososiowatych (NB1)
i karpiowatych (NB2) bez warunków migracji - RZGW w Krakowie, 2007 r.
2/

Ocena przydatności wód wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04.10.2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych

69

WODY

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Mapa VI.2.6. Ocena przydatności wód powierzchniowych do bytowania ryb w warunkach naturalnych wg badań
wykonanych w województwie podkarpackim w 2008 r. (źródło danych [26])

Jakość wód granicznych
W województwie podkarpackim, do badań w ramach międzynarodowej współpracy polskoukraińskiej na wodach granicznych, wytypowane zostały dwie rzeki graniczne: Wisznia i Szkło. Punkty
pomiarowo-kontrolne usytuowane zostały w strefie przygranicznej, na rzece Wisznia w miejscowości
Gaje i na rzece Szkło w miejscowości Budzyń.
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Ryc. VI.2.3. Punkty pomiarowo-kontrolne na wodach granicznych w 2008 r. (źródło danych [12])

Rzeka Wisznia - prawobrzeżny dopływ Sanu o długości 98,0 km, wypływa u podnóża Roztocza na
terenie Ukrainy. W Polsce znajduje się odcinek ujściowy Wiszni o długości ok. 15 km. Źródłami
zanieczyszczenia wód rzeki po stronie ukraińskiej mogą być awaryjne zrzuty ścieków z miejscowości
Gorodok, Sudowa Wisznia, Mościska i z przejścia granicznego w miejscowości Szeginia, awarie
rurociągów ropy naftowej znajdujących się w zlewni rzeki i duże bazy produktów ropopochodnych
w Mościskach i Sudowej Wiszni.
Rzeka Szkło - prawobrzeżny dopływ Sanu o długości 70,0 km, wypływa na Roztoczu, na terenie
Ukrainy. W Polsce znajduje się dolny bieg rzeki od km 33,5. Źródłem zagrożenia dla rzeki po stronie
ukraińskiej mogą być niedostatecznie oczyszczone ścieki komunalne z miejscowości Szkło, Jaworów
i Krakowiec oraz ropociągi i zbiorniki produktów naftowych, a także naturalne wycieki ropy naftowej i gazu
ziemnego. Szkodliwy wpływ na rzekę mają nadmiernie zasolone wody wypływające ze Zbiornika
Jaworowskiego. W Jaworowie (ok. 20 km od granicy polsko-ukraińskiej) w latach 1964-1994 prowadzone było wydobycie siarki metodą podziemnego wytopu i metodą odkrywkową. Po zaprzestaniu
działalności pozostał obszar zdegradowanej ziemi o powierzchni ok. 8 tys. ha. Rzeka Szkło przez
wielolecia narażona była na niekontrolowane zrzuty wód złożowych z terenów pokopalnianych, zanieczyszczonych siarkowodorem. W latach 2002-2006 przeprowadzona została rekultywacja zdegradowanego terenu w Jaworowie. W miejscu wyrobiska pokopalnianego powstał rekreacyjno-wypoczynkowy Zbiornik Jaworowski o powierzchni ok. 6 km2, zasilany z rzeki Szkło. Woda ze zbiornika
wypływa ponownie do rzeki Szkło.
Od 2000 r. rzeki graniczne w wyznaczonych punktach są regularnie monitorowane przez przeszkolone ekipy zarówno ze strony polskiej, jak i ukraińskiej. Badania prowadzone są z częstotliwością raz
w miesiącu i obejmują 10 wskaźników fizykochemicznych: BZT5, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany,
zawiesina ogólna, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, fosforany.
Ocena jakości wód granicznych dokonywana jest poprzez porównanie wartości średniorocznych
wskaźników jakości z progowymi wartościami rekomendowanymi, przyjętymi w projekcie pilotażowym
dla rzeki Bug, realizowanym ze środków Programu Współpracy Przygranicznej TACIS CBC 2004-2006.
Uzgodnień takich dokonano na spotkaniu grup roboczych ds. współpracy międzynarodowej na wodach
granicznych.

Rzeka Wisznia - ppk Wisznia-Gaje
W latach 2000-2006 rzeka Wisznia badana była w punkcie pomiarowo-kontrolnym w miejscowości
Starzawa. W 2007 r. punkt przesunięty został do miejscowości Gaje. Na podstawie analizy wyników
uzyskanych na przestrzeni lat 2000-2008 w odniesieniu do wartości rekomendowanych wykazano, że
wskaźnikami obniżającymi jakość wód Wiszni w strefie granicznej były: BZT5 i azot azotynowy. Przekroczenia wartości progowych tych wskaźników były nieznaczne i nie występowały we wszystkich badanych latach.
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Rzeka Szkło - ppk Szkło-Budzyń
Badania w latach 2000-2008 wykazały, że wskaźnikami corocznie obniżającymi jakość wód w strefie granicznej były: siarczany i azot azotynowy. Stężenia azotu azotynowego utrzymywały się na podobnym poziomie w całym omawianym okresie, natomiast stężenia siarczanów zmieniały się, w zależności
od postępu prac rekultywacyjnych i budowy Zbiornika Jaworowskiego. W latach 2002-2006, podczas
rekultywacji terenów pokopalnianych i napełniania wyrobiska wodą z rzeki Szkło, stężenia siarczanów
wykazywały tendencję spadkową, a zdecydowane ich obniżenie nastąpiło po całkowitym skierowaniu
wód z rzeki do wyrobiska pokopalnianego. W odniesieniu do 2000 r., średnie roczne stężenie siarczanów
w 2006 r. zmniejszyło się ponad trzykrotnie, z ponad 600 mgSO4/l do 197,5mg SO4/l. Stężenie rekomendowane siarczanów dla wód granicznych wynosi 150 mgSO4/l. Po zakończeniu rekultywacji wyrobiska
i napełnieniu go wodą, rozpoczęto odprowadzanie nadmiaru wody ze zbiornika ponownie do rzeki Szkło.
Nastąpił wówczas sukcesywny wzrost stężenia siarczanów w rzece. W latach 2007-2008 średnie roczne
stężenie siarczanów wzrosło prawie dwukrotnie w odniesieniu do stężenia z roku 2006. Prawdopodobne
jest, że siarczany przedostają się z wód podziemnych degradowanych przez wielolecia w wyniku
działalności kopalni siarki lub też są wymywane z podłoża zbiornika, ponieważ czasza zbiornika przed
wypełnieniem wodą nie została odizolowana od podłoża. Rekultywacja polegała tylko na wypełnieniu
wyrobiska pokopalnianego wodą, bez zmiany ukształtowania terenu. Podczas rekultywacji, wraz ze
skierowaniem wód rzeki do wyrobiska pokopalnianego, pojawił się problem obniżania się poziomu i przepływu wód w rzece po stronie polskiej. Rzeka Szkło pozostaje pod szczególną uwagą i kontrolą służb
ochrony środowiska.
Tabela VI.2.5. Zestawienie wyników badań wód granicznych Wiszni i Szkła w latach 2000-2008
(źródło danych [26])

Wartości średnie roczne

- przekroczenie poziomu rekomendowanego
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Ryc. VI.2.4. Zmiany stężeń azotu azotynowego i siarczanów w wodach Szkła i Wiszni w latach 2000-2008
(źródło danych [26])

VI.3. WODY PODZIEMNE
Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu
Środowiska na poziomie krajowym (sieć krajowa) oraz w sytuacjach uzasadnionych specyficznymi
potrzebami regionu, także w sieciach regionalnych. System obserwacji monitoringowych obejmuje
zwykłe (słodkie) wody podziemne, których zawartość substancji rozpuszczonych (mineralizacja) nie
przekracza 1000 mg/l. Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód podziemnych (JCWPd),
stanowiące określoną objętość wód podziemnych, występującą w obrębie warstwy wodonośnej lub
zespołu warstw wodonośnych. Wyróżnia się następujące formy monitoringu JCWPd: monitoring stanu
chemicznego i monitoring stanu ilościowego.
Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny,
będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną zobligowaną do
wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych. Badania wód w sieciach regionalnych, w zakresie
elementów fizykochemicznych, wykonywane są przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o ilości i stanie
chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na
potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań
ochronnych ukierunkowanych na osiągnięcie dobrego stanu wód, a także na potrzeby wypełnienia
obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej.

Zabytkowa studnia na rzeszowskim Rynku (w tle Ratusz)
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Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu wód podziemnych są ujęte w art. 38a ust. 1, art. 47
oraz art. 155a i 155b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Natomiast szczegółowe regulacje,
odnośnie oceny stanu wód podziemnych, zawierają rozporządzenia:
1. Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na
zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, stanowiące wykonanie delegacji zawartej
w art. 47 ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo wodne,
2. Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód
podziemnych, stanowiące wykonanie delegacji zawartej w art. 38a ust. 1 ustawy Prawo wodne,
3. Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, stanowiące wykonanie delegacji zawartej
w art. 155b ust. 1 ustawy Prawo wodne.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, badania stanu
chemicznego jednolitych części wód podziemnych są prowadzone w ramach:
1. monitoringu diagnostycznego, którym objęte są wszystkie jednolite części wód podziemnych,
2. monitoringu operacyjnego, obejmującego jednolite części wód podziemnych o statusie zagrożonych,
3. monitoringu badawczego, w odniesieniu do danej jednolitej części wód podziemnych lub jej
fragmentu.
Badania w ramach monitoringu diagnostycznego są prowadzone z częstotliwością:
1. co najmniej co 3 lata - w odniesieniu do wód podziemnych o zwierciadle swobodnym,
2. co najmniej co 6 lat - w odniesieniu do wód podziemnych o zwierciadle napiętym.

Badania w ramach monitoringu operacyjnego są prowadzone z częstotliwością:
1. co najmniej 2 razy w roku - w odniesieniu do wód podziemnych o zwierciadle swobodnym,
2. co najmniej 1 raz w roku - w odniesieniu do wód podziemnych o zwierciadle napiętym.

Częstotliwość badań w ramach monitoringu badawczego jest ustalana każdorazowo w zależności
od potrzeb, które wynikają z uwarunkowań związanych z przyczyną podjęcia decyzji o przeprowadzeniu
monitoringu badawczego.
Monitoring stanu ilościowego JCWPd wód podziemnych prowadzi się z następującą częstotliwością:
1. raz w tygodniu - dla wód podziemnych o zwierciadle swobodnym,
2. raz w miesiącu - dla wód podziemnych o zwierciadle napiętym.
Ustalenia wielkości dostępnych zasobów i rzeczywistego poboru wód podziemnych dokonuje się
raz w roku.
Badania monitoringowe prowadzone są w oparciu o sieć punktów pomiarowych (otwory studzienne, piezometry, obudowane źródła), spełniających kryteria zgodne z wymaganiami Ramowej
Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Każdemu z punktów zostały przypisane określone zakresy pomiarowe
stanowiące wypełnianie wymagań dyrektyw unijnych.
W granicach administracyjnych województwa podkarpackiego znajduje się siedem jednolitych
części wód podziemnych, o numerach: 109 (niewielki fragment), 126, 127, 139, 157, 158, 160. Żadna
z wymienionych JCWPd nie ma statusu zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu.
Ponieważ JCWPd, wyznaczone na terenie województwa podkarpackiego, nie mają statusu
zagrożonych, badania stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są tu tylko w sieci monitoringu
diagnostycznego. Zgodnie z ustalonym harmonogramem, cykl badań obejmujący sieć punktów
pomiarowych monitoringu diagnostycznego, został przeprowadzony w 2007 r. Ocena jakości wód podziemnych, z tego okresu, dla poszczególnych punktów pomiarowych, została przedstawiona w raporcie
„Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-2007”. Kolejne badania chemizmu wód
podziemnych, w ramach monitoringu diagnostycznego, zaplanowane są na 2010 r.
Dla oceny stan wód podziemnych, oprócz oceny stanu chemicznego, wymagana jest również
ocena stanu ilościowego. Inwentaryzowanie poboru wody oraz bilansowanie jego aktualnej wielkości
i porównywanie jej z dostępnymi zasobami wód podziemnych jest jednym ze strategicznych zadań
gospodarki wodnej kraju, mającym na celu osiągnięcie zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi
(Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.). Prognostyczna ocena stanu ilościowego wód podziemnych oraz ocena zagrożenia nieosiągnięciem dobrego stanu ilościowego JCWPd w 2015 r., nie wykazała
takiego zagrożenia w stosunku do JCWPd wydzielonych w granicach administracyjnych województwa
podkarpackiego.
Określenie trendów zmian jakości wód podziemnych, w perspektywie lat 1999-2008, nie jest możliwe. W 2004 r. zmienił się system klasyfikacji jakości wód podziemnych, obowiązujący dla oceny jakości
wód w latach 1991-2003, a w roku 2006 rozpoczął się proces dostosowywania dotychczas
funkcjonującej krajowej sieci pomiarowej monitoringu wód podziemnych do wymagań Ramowej
Dyrektywy Wodnej (RDW). Od 2006 r. krajowy monitoring jakości wód podziemnych realizowany jest już
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w zmodyfikowanej sieci punktów pomiarowych. Modyfikacja sieci, wynikająca z wdrażania wymagań
RDW, polegała przede wszystkim na zmianie przedmiotu monitoringu z dotychczasowych różnych
poziomów użytkowych wód podziemnych na wyznaczone jednolite części wód podziemnych.
Na terenie województwa podkarpackiego, w skład nowej sieci weszło dziewiętnaście punktów,
które należały do sieci pomiarowej funkcjonującej w latach 1991-2005, jedenaście to punkty nowe.
Większość punktów pomiarowych stanowią wody gruntowe - wody płytkiego krążenia (zgodnie
z ustaleniami PIG, do tej grupy włączone są także źródła), czyli poziomy wodonośne o swobodnym
zwierciadle wody, słabo izolowane, a więc wrażliwe na wpływ czynników antropogenicznych.
Na podstawie dziesięcioletniej obserwacji jakości wód podziemnych, w punktach monitoringowych
na terenie województwa podkarpackiego, można stwierdzić pewne prawidłowości: wody o najlepszej
jakości występują głównie w punktach zlokalizowanych w południowej części województwa, wody;
o niskiej jakości stwierdza się najczęściej na terenach zabudowanych i (lub) w otworach badawczych
ujmujących wody gruntowe. Stężenia odpowiadające zakresowi wartości granicznych dla wód o niskiej
jakości występują zarówno w przypadku wskaźników o pochodzeniu geogenicznym, jak również
w przypadku wskaźników charakteryzujących oddziaływania antropogeniczne. Najczęściej przekroczenie wartości dopuszczalnych dla wód dobrych jakościowo dotyczy zawartości żelaza, wodorowęglanów
oraz związków azotu. Najwięcej wskaźników, których stężenia odpowiadają zakresowi wartości granicznych dla wód o niskiej jakości, stwierdza się w punkcie pomiarowym Makłuczka, a w „nowej sieci” również
w punkcie Rabe. Niezmiennie bardzo dobrą lub dobrą jakością charakteryzują się wody z otworów pomiarowych zlokalizowanych na terenie powiatów: bieszczadzkiego i sanockiego (Bystre, Bezmiechowa
Górna, Wetlina, Dwerniczek, Sanok) oraz w Łańcucie, a w „nowej sieci” - także z otworów Werchrata
i Kąty.
Równolegle do klasyfikacji jakości wód podziemnych, przeprowadzanej na podstawie oceny
parametrów chemicznych wód w poszczególnych punktach pomiarowych, wykonywana była również
ocena jakości wód podziemnych w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002
r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł
rolniczych.
Ocena poziomu azotanów w poszczególnych punktach monitoringowych, w latach 2002-2008
wykazała, że stężenia azotanów, przekraczające permanentnie wartość 50 mg NO3/l, która charakteryzuje wody zanieczyszczone, odnotowano tylko w jednym punkcie pomiarowym, zlokalizowanym w miejscowości Krosno. W poszczególnych latach badań, poziom azotanów przewyższający 50 mg NO3/l
zarejestrowano jeszcze w punkcie zlokalizowanym w miejscowości Wielkie Oczy. Otwory pomiarowe,
w których stężenia azotanów przewyższały wartość 50 mg NO3/l, ujmują wody gruntowe. Lokalizacja
otworów wskazuje, że zanieczyszczenie wód związkami azotowymi nie jest tu efektem oddziaływania
źródeł rolniczych, ale jest związane z terenem zabudowanym i jego wadliwą infrastrukturą wodno-kanalizacyjną.
W analizowanym okresie badań, w wodach wgłębnych nie stwierdzono ani jednego przypadku
wystąpienia azotanów w ilości przekraczającej 50 mg NO3/l.
W punkcie pomiarowym Leżajsk obserwuje się stopniowy, równomierny wzrost zawartości
azotanów - w 2006 r. poziom azotanów przekroczył już wartość 40 mg NO3/l i w latach 2006-2007 mieścił
się w zakresie wartości określonych dla wód zagrożonych zanieczyszczeniem.
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Tabela VI.3.1. Zawartość azotanów w punktach pomiarowych monitoringu wód podziemnych województwa podkarpackiego
w latach 2002-2007 (źródło danych [15])
Nr
pkt

Lokalizacja punktu pomiarowego
Miejscowość
Powiat
RZGW

79
84
85

Wielkie Oczy
Mielec
Leżajsk

86

Ropczyce

88
89
90
91
92
94
139
145
146
147
148

Łysaków
Łysaków
Łańcut
Stary Dzików
Nowa Dęba
Stalowa Wola
Kolbuszowa
Brzeżanka
Kąkolówka
Makłuczka
Bircza
SolinaZabrodzie
Bystre
Sanok
Radoszyce
Dwerniczek
Harklowa
Wetlina
Krosno
Przemyśl
Rzeszów
Babice
Bezmiechowa
Górna
Łysaków
Kawęczyn
Sędziszowski
Lesko
Potok
Pysznica
Rabe
Strzyżów
Werchrata
Kąty

150
151
393
396
399
403
405
406
757
758
759
1028
1514
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
2012

lubaczowski
mielecki
leżajski
ropczyckosędziszowski
stalowowolski
stalowowolski
łańcucki
lubaczowski
tarnobrzeski
stalowowolski
kolbuszowski
strzyżowski
rzeszowski
rzeszowski
przemyski
bieszczadzki
bieszczadzki
sanocki
sanocki
bieszczadzki
jasielski
bieszczadzki
krośnieński
przemyski
rzeszowski
przemyski
bieszczadzki
stalowowolski
ropczyckosędziszowski
bieszczadzki
krośnieński
stalowowolski
bieszczadzki
strzyżowski
lubaczowski
jasielski

Rodzaj
wód

2002 r.

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

gruntowe
gruntowe
gruntowe

63,6
0,01
35,2

wgłębne

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

Stężenie azotanów (mg NO3/l)
2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 2007 r.
58,53
47,4
17,1 zlikwidowany pkt

0,06
36,72

< 0,01
39,4

0,34
39,7

<0,01
40,8

<0,01
41,0

17,7

17,25

18,7

18,6

18,3

17,0

wgłębne
gruntowe
wgłębne
gruntowe
gruntowe
gruntowe
gruntowe
gruntowe
gruntowe
gruntowe
wgłębne

0,09
0,05
6,92
48,7
0,08
27,1

0,02
0,37
7,65
42,28
0,08
25,29

0,11
0,74
7,5
47,1
0,17
22,1

0,05
0,02
6,57
0,15
23,0

0,03
<0,01
6,21

0,01
0,01
5,83

źródło

11,5

12,69

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków

gruntowe
źródło
źródło
źródło
gruntowe
gruntowe
gruntowe
gruntowe
wgłębne
gruntowe

2,55
0,09
1,42
3,78
5,18
8,42
74,7
11,0
0,37
17,1

źródło

Kraków
Kraków

gruntowe
wgłębne

Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Kraków
Warszawa
Kraków

gruntowe
wgłębne
gruntowe
gruntowe
wgłębne
wgłębne
źródło

nowy pkt
nowy pkt

43,1
0,05

41,54
0,03

14,4
0,26

zlikwidowany pkt

1,44
19,5
<0,01
0,19

0,25
20,9
2,97
0,18

26,2
0,16

zlikwidowany pkt

15,4

14,1

zlikwidowany pkt

1,55
0,41
0,41
3,87
1,93
6,53
66,44
11,03
0,04
14,43

2,46
0,89
0,93
6,19
2,33
6,66
80,2
11,2
0,15
10,1

2,74
0,31
1,06
10,4
2,14
4,2
141,0
10,2
0,04
9,67

3,11

1,41

3,37

2,92

3,55

2,68

14,4

22,04

20,3

26,2

18,2

29,3

nowy pkt

0,15

0,16

nowy pkt
nowy pkt
nowy pkt
nowy pkt
nowy pkt
nowy pkt
nowy pkt

0,24
0,04
<0,01
0,84
13,7
6,73
3,34

0,13
0,07
<0,01
1,37
1,34
6,49
2,7

nowy pkt

0,11
0,02

1,8
0,31
0,24
6,28

0,11
0,09

0,83
0,93
1,56
4,53

zlikwidowany pkt

7,49
118,0
14,4
0,37

7,1
105,0
14,6
0,05

zlikwidowany pkt

Objaśnienia:
Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami
azotu ze źródeł rolniczych:
wody podziemne zanieczyszczone: zawartość azotanów > 50 mg NO3/l,
wody podziemne zagrożone zanieczyszczeniem: zawartość azotanów 40-50 mg NO3/l i wykazuje tendencję wzrostową.

Punkty monitoringu krajowego wód podziemnych w województwie podkarpackim, znajdują się na
terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Tylko jeden
z nowych punktów (Werchrata) zlokalizowany jest na terenie RZGW w Warszawie.
W pierwszym cyklu wdrażania Dyrektywy Azotanowej w Polsce (rok 2003), na terenie działania
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, ze względu na stwierdzone niewielkie
zanieczyszczenie wód azotanami pochodzenia rolniczego, nie wyznaczono obszarów szczególnie
narażonych na zanieczyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych.
Z uwagi na obowiązek weryfikacji obszarów co 4 lata, w roku 2008 została przeprowadzona
weryfikacja stanu zanieczyszczenia i zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych związkami azotu pochodzenia rolniczego. Wyniki przeprowadzonych analiz pokazały, że na
obszarze RZGW w Krakowie nie występuje zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi ze źródeł
rolniczych. Uwzględniając powyższe, Dyrektor RZGW w Krakowie nie wyznaczył wód wrażliwych na
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zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych i obszarów z nimi związanych. W zlewni punktu
pomiarowego Werchrata, który jako jedyny znajduje się na obszarze administrowanym przez RZGW
w Warszawie, również nie występuje zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

VI.4. DZIAŁANIA PODEJMOWANE W ZAKRESIE OCHRONY WÓD
Wody powierzchniowe

przyrost długości sieci kanalizacyjnej w %

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE zobowiązała państwa członkowskie Unii Europejskiej do
podjęcia działań naprawczych zmierzających do poprawy stanu wód. Głównym celem Dyrektywy jest
osiągnięcie przez wszystkie części wód istniejące na obszarze UE tzw. dobrego stanu wód przed
upływem 2015 r. W związku z realizacją postanowień polityki wodnej UE, końcem 2003 r. uchwalony
został w Polsce tzw. „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, który stanowi pewnego
rodzaju plan oraz harmonogram działań w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej w Polsce i jest
jednym z głównych narzędzi mających zapewnić realizację podstawowych celów Ramowej Dyrektywy
Wodnej. Program zakłada wykonanie szeregu zadań inwestycyjnych, polegających na rozbudowie
zbiorczych sieci kanalizacyjnych, modernizacji i rozbudowie istniejących oczyszczalni ścieków oraz
budowie nowych obiektów.
W celu poprawy stanu wód powierzchniowych w województwie podkarpackim, na przełomie
ostatnich 10 lat, przeprowadzone zostały zaawansowane prace, w wyniku których długość sieci
kanalizacyjnej w województwie wzrosła przeszło trzykrotnie.
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Ryc. VI.4.1. Przyrost długości sieci kanalizacyjnej w województwie podkarpackim w latach 1999-2008 przy założeniu,
że długość sieci w 1999 roku wynosi 100% (źródło danych [1], [2])

Według danych GUS do eksploatacji w tym okresie oddano 94 komunalne biologiczne oczyszczalnie ścieków, w tym 18 oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem związków biogennych (PUB).
Największe z nich to oczyszczalnie z podwyższonym usuwaniem biogenów w Mielcu, Ropczycach,
Lesku, Wierzawicach, Chmielniku, Sieniawie. Przeprowadzono również modernizację największych
oczyszczalni komunalnych w województwie, to jest oczyszczalni w Rzeszowie, Przemyślu, Tarnobrzegu,
Krośnie i Jarosławiu.
Prace modernizacyjne prowadzono także na oczyszczalniach przemysłowych (m.in. w Fabryce
Śrub„Śrubex” S.A. w Łańcucie, Elektrowni Stalowa Wola S.A., Spółce „Lotos Jasło” S.A.).
Postępująca w szybkim tempie rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej, w szczególności na
obszarach wiejskich, pozwala na odprowadzenie i oczyszczenie ścieków z coraz większej liczby gospodarstw domowych. W 2008 r. liczba ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków wzrosła w stosunku
do 1999 r. o ponad 20%. W przedziale lat 1999-2004 zaobserwować można wzrost liczby ludności
korzystającej z oczyszczalni biologicznych oraz oczyszczalni stosujących metody podwyższonego
usuwania biogenów, a także zmniejszenie się odsetka ludności korzystającej z mało efektywnych
oczyszczalni mechanicznych.
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Ryc. VI.4.2. Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków w latach 1999-2008 w województwie podkarpackim (źródło
danych [1], [2])

W roku 2005 znacznie zmalała liczba osób korzystających z biologicznych oczyszczalni ścieków,
wzrosła natomiast liczba korzystających z wysokosprawnych metod oczyszczania ścieków. Od 2006 r.
zauważalny jest wzrost liczby ludności korzystającej z oczyszczalni biologicznych oraz z oczyszczalni
stosujących procesy podwyższonego usuwania związków biogennych. W 2008 r. zaobserwowano
dalszy znaczący wzrost odsetka ludności korzystającej z nowoczesnych metod oczyszczania ścieków
i trend taki będzie utrzymywał się w przyszłości w związku z rozbudową sieci kanalizacyjnej na obszarach
wiejskich, budową nowych oczyszczalni ścieków i modernizacją istniejących obiektów.
W efekcie wykonanych inwestycji w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej, znaczącej redukcji uległa wielkość emisji ładunków zanieczyszczeń do wód powierzchniowych, a w szczególności
ładunków BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego.
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Ryc. VI.4.3. Emisja ładunków BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogólnego do wód powierzchniowych
w województwie podkarpackim w latach 1999-2008 (źródło danych [2])
Tabela VI.4.1. Oczyszczalnie ścieków o największym udziale w emisji ścieków w województwie podkarpackim w 2008 r.
(źródło danych [1], [12])

Przepustowość
Obciążenie
średniodobowa
max [RLM]
3
[m /d]

Lp.

Miasto

Rodzaj oczyszczalni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Rzeszów
Przemyśl
Krosno
Stalowa Wola
Dębica
Jarosław
Jasło
Sanok
Mielec
Tarnobrzeg
Leżajsk
Nowa Sarzyna

podwyższone usuwanie biogenów
podwyższone usuwanie biogenów
podwyższone usuwanie biogenów
biologiczna
podwyższone usuwanie biogenów
podwyższone usuwanie biogenów
podwyższone usuwanie biogenów
biologiczna
podwyższone usuwanie biogenów
podwyższone usuwanie biogenów
podwyższone usuwanie biogenów
podwyższone usuwanie biogenów
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62500
28200
35410
23000
21000
20400
20000
17105
14700
12000
11500
10000

400 000
101 833
213 000
100 000
101 500
92 933
97 000
55 570
85750
55 000
185 450
41 667

Wielkość emisji
ścieków
w 2008 r.
[dam3/rok]
14453
5698
8158
3674
3929
3136
4687
5248
5284
1838
2100
375

Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.

Mapa VI.4.1. Komunalne oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie ścieków w zakładach przemysłowych
oraz projektowane komunalne oczyszczalnie ścieków (KPOŚK) w jednolitych częściach wód
w województwie podkarpackim w 2008 r. (źródło danych [12, 18])

W województwie przystąpiono do realizacji dużych projektów współfinansowanych z funduszy
europejskich:, m.in. Projekt Nr 2000/PL/16/P/PE/009 „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu”,
Projekt ISPA Nr 2002/PL/16/P/PE/036 „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków
w Mielcu“, Projekt Funduszu Spójności 2004/PL/16/C/PE/021 „Program gospodarki wodno-ściekowej
w Tarnobrzegu“, Projekt FS 2003/PL/I6/P/PE/040 „Program poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej”.
Projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Przemyślu” wykonany został przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemyślu. Do końca marca 2006 r. ścieki z mechanicznobiologicznej oczyszczalni w Przemyślu, odprowadzane były do wód ujściowego odcinka rzeki Wiar. Od
kwietnia 2006 r. ścieki z rozbudowanej i zmodernizowanej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni z podwyższonym usuwaniem związków biogennych w Przemyślu odprowadzane są do rzeki San w punkcie
znajdującym się powyżej ujścia Wiaru. Jakość odprowadzanych ścieków spełnia normy określone
w przepisach ochrony środowiska oraz pozwoleniu wodno-prawnym. Modernizacja oczyszczalni
w Przemyślu oraz wyeliminowanie zrzutu ścieków do wód rzeki Wiar w znaczącym stopniu przyczyniły
się do poprawy jakości wód tej rzeki.
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Projekt „Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu“, zrealizowany
został przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Mielcu. W 2008 r. do eksploatacji oddana została nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków z podwyższonym
usuwaniem związków biogennych w Mielcu o przepustowości 14700 m3/d. Oddanie do eksploatacji
oczyszczalni w Mielcu wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej na obszarze Mielca i sąsiadujących gmin pozwoli na znaczącą poprawę jakości wód ujściowego odcinka rzeki Wisłoki. Jakość
odprowadzanych ścieków spełnia wszelkie wymagania ochrony środowiska.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnobrzegu wykonało zadanie „Program
gospodarki wodno-ściekowej w Tarnobrzegu“, w ramach którego m.in. rozbudowana została sieć kanalizacyjna na obszarze m. Tarnobrzega oraz zmodernizowana została oczyszczalnia ścieków. Oczyszczalnia ścieków w Tarnobrzegu to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna z podwyższonym usuwaniem
związków biogennych o przepustowości 12000 m3/d.
Modernizacja stacji uzdatniania wody pitnej dla miasta Rzeszowa rozpoczęła się w latach 19971999 (I etap) w ramach "Programu kompleksowej poprawy jakości wody dla Rzeszowa". Inwestycja
polegała na wprowadzeniu do istniejącego układu technologicznego (koagulacji, filtracji, dezynfekcji)
tzw. ozonowania wstępnego wody surowej, co pozwoliło na znaczną poprawę właściwości organoleptycznych wody uzdatnianej. W II etapie modernizacji, do którego przystąpiono pod koniec 2006 r., dokonano zmiany sposobu odwadniania osadów z grawitacyjnego na mechaniczny, co zapewniło ochronę
wód rzek Lubcza i Wisłok przed przedostaniem się do nich zanieczyszczeń powstających w procesie
uzdatniania wody. Ponadto przeprowadzono zadanie budowy i modernizacji obiektów technologicznych
stacji uzdatniania wody, w ramach którego wybudowano m.in. Nowy Blok Technologiczny z ozonowaniem wtórnym i filtrami węglowymi. Dzięki zrealizowanej inwestycji produkowana woda pitna odznacza
się wysoką i stałą jakością, odpowiadającą wymogom obowiązujących przepisów polskich i unijnych.
Wydatki inwestycyjne jakie w 2008 r. poniesiono w województwie podkarpackim z tytułu ochrony
środowiska wyniosły 296 mln zł. Najwięcej środków finansowych bo ok. 208,1 mln zł przeznaczono na
inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, co stanowiło 70,3% wydatków inwestycyjnych. Wydatki związane z budową i modernizacją sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki i wody
opadowe wyniosły 146,3 mln zł i stanowiły 66,4% środków przeznaczonych na gospodarkę ściekową
i ochronę wód, natomiast na oczyszczanie ścieków wydano ok. 63 mln zł., to jest 30,3% tych środków.

ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
gospodarka ściekowa i ochrona wód
gospodarka odpadami
ochrona i przywrócenie wartości
użytkowej gleb, ochrona wód
podziemnych i powierzchniowych
ochrona przed hałasem i wibracjami
pozostała działalnośc związana
z ochroną środowiska

Ryc. VI.4.4. Struktura wydatków inwestycyjnych na ochronę środowiska według kierunków inwestowania w 2008 r.
(źródło danych [1], [2])

W 2008 r. do eksploatacji oddano dwie oczyszczalnie ścieków: oczyszczalnię w Mielcu oraz
oczyszczalnię w Myczkowcach. Do użytku oddano również 750,5 km sieci kanalizacji sanitarnej (bez
przykanalików). Najbardziej zaawansowane prace w tym zakresie prowadzono w aglomeracjach:
Cieszanów (60,3 km), Szebnie (54,1 km), Trzcinica (52 km), Padew Narodowa (41,7 km), Wola Żyrakowska (39,4 km), Sędziszów Młp. (32,7 km), Dębica (31,8 km), Mielec (29 km), Łańcut (26,6 km),
Leżajsk (21,6 km) oraz Rzeszów (17,1 km).
Na inwestycje z zakresu gospodarki wodnej w 2008 r. wydano w województwie 192,1 mln zł., z czego najwięcej na budowę i modernizację stacji uzdatniania wody (56,4%), na budowę ujęć i doprowadzenie wody (23%), na regulację oraz zabudowę rzek i potoków (9,7%), na obwałowania
przeciwpowodziowe (8,6%) i na zbiorniki wodne małej retencji (1,5%).
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budowa i modernizacja stacji
uzdatniania wody
zbiorniki wodne
regulacja oraz zabudowa rzek
i potoków
obwałowania przeciwpowodziowe
ujęcia i doprowadzenia wody

Ryc. VI.4.5. Struktura wydatków inwestycyjnych na gospodarkę wodną według kierunków inwestowania w 2008 r.
(źródło danych [1], [2])

W najbliższych latach celem uporządkowania gospodarki ściekowej oraz zapewnienia poprawy
stanu wód w województwie, kontynuowane będą prace prowadzone w ramach Krajowego Programu
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Najważniejsze zadania do wykonania w tym zakresie, spoczywają na aglomeracjach zlokalizowanych przede wszystkim w środkowym biegu rzeki Wisłok, w dolinie rzeki Stobnica oraz na odcinkach Wisłoki w rejonie miast Jasło i Dębica.
W 2000 r. podjęte zostały prace nad dokumentem „Strategia rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2000-2006”, w którym stan zabezpieczenia województwa przed skutkami powodzi oraz suszy oceniono jako zły, a za najbardziej zagrożone uznano obszary północny i środkowy. W ramach rozwoju małej retencji wodnej w województwie oraz ochrony przed powodzią, opracowany został dokument
pod nazwą „Synteza programów małej retencji wodnej dla województwa podkarpackiego na lata 20002015”. W związku z realizacją zadań wynikających z dokonanej syntezy w ostatnich latach wybudowano
w województwie 12 zbiorników małej retencji w miejscowościach: Żołynia, Wólka Sokołowska, Głuchów,
Dylągówka, Blizne, Grodzisko Dolne (Zb. Czyste), Trzciana (Zb. Dyndy), Cewków, Góra Ropczycka, Majdan Królewski i Narol.
Według danych Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w latach
1997-2007 wybudowano i oddano do eksploatacji między innymi: 104,96 km zmodernizowanych oraz
zabezpieczonych przed filtracją obwałowań rzek: Wisły, Wisłoki, Nowego Brnia, Starego Brnia, Sanu,
Łęgu i Trześniówki oraz 51,32 km zmodernizowanych koryt rzek i potoków.
Dla zapewnienia należytej ochrony przed skutkami powodzi i suszy na obszarze województwa,
konieczna jest budowa nowych wałów przeciwpowodziowych (ok. 274 km), modernizacja istniejących
obwałowań (ok. 171,7 km), modernizacja oraz regulacja koryt rzek i potoków (ok. 95 km), a także budowa
zbiorników wodnych z funkcją redukcji fali powodziowej (45 szt.).

Wody podziemne
Pomimo istnienia naturalnej odporności zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenie (są
one częściowo chronione przed bezpośrednimi wpływami z powierzchni przez strefę aeracji, istnieje
realne zagrożenie dla ich jakości i (lub) ilości, które wynikają z prowadzonej przez człowieka działalności
gospodarczej. Wielkość antropogenicznego zagrożenia jakości wód podziemnych w dużej mierze zależy
od głębokości ich występowania (miąższości strefy aeracji), stopnia izolacji od powierzchni terenu przez
utwory słabo przepuszczalne, sposobu użytkowania terenu i położenia źródeł zanieczyszczeń.
Najbardziej na degradację narażone są wody gruntowe, których zwierciadło występuje na głębokości
mniejszej niż 5 m, znajdujące się w obrębie obszarów zurbanizowanych oraz intensywnych upraw
rolnych. Można wydzielić następujące typy zagrożeń:
1. wielkopowierzchniowe - związane z działalnością rolniczą, zwłaszcza z nieprawidłową gospodarką
nawozami mineralnymi, środkami ochrony roślin i gnojowicą w gospodarstwach rolnych; zagrożenie
obszarowe może być także spowodowane zanieczyszczeniem powietrza tlenkami siarki i azotu
(kwaśne deszcze) oraz metalami ciężkimi zawartymi w pyłach,
2. małopowierzchniowe - związane ze składowaniem odpadów przemysłowych i komunalnych,
3. liniowe (pasmowe) - związane ze wzmożonym ruchem samochodowym; potencjalnymi źródłami
zanieczyszczenia wód podziemnych są także rurociągi produktów naftowych, naturalne wycieki ropy
naftowej i gazu ziemnego oraz transport kolejowy; do tego typu zagrożeń należy również zaliczyć
zanieczyszczone wody powierzchniowe,
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4. punktowe - rozwijająca się w szybkim tempie sieć dystrybucji paliw płynnych, niewłaściwie zapro-

jektowane i wykonane magazyny środków chemicznych, wiejskie gospodarstwa domowe (szamba,
fermy hodowlane, przydomowe „dzikie wysypiska śmieci”) a także miejsca zrzutów ścieków przemysłowych i komunalnych.
Proces zanieczyszczenia wód podziemnych nie zawsze jest dość wcześnie dostrzegany, a powstałe szkody mogą już być nieodwracalne. Najczęściej stan zagrożenia wód podziemnych zostaje
ujawniony w stadium zaawansowanego zanieczyszczenia.
Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są zakłady przemysłowe, które ze względu na specyfikę produkcji mogą stanowić potencjalne lub realne źródło zagrożenia dla jakości wód
podziemnych. Istotne zagrożenie stwarza również likwidowany przemysł wydobywczy - górnictwo siarki.
Działania mające na celu ograniczanie migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych związane są
w dużej mierze z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych, jak również z restrukturyzacją rolnictwa.
Właściwe stosowanie nawozów mineralnych przyczyni się do zmniejszenia stężeń związków azotowych, które w wielu przypadkach powodują, lub mogą spowodować, pogorszenie jakości wód gruntowych. W tym celu został opracowany „Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej” (skierowany do społeczności
rolniczej), który zawiera praktyczne rady, m.in. jak zmniejszać ryzyko zanieczyszczenia wody.
W celu poprawy jakości wód gruntowych konieczna jest również poprawa stan sanitarnego wsi
i obszarów podmiejskich, wprowadzanie nowych rozwiązań technicznych pozwalających na lepsze
zabezpieczenie wysypisk śmieci i składowisk odpadów przemysłowych oraz stacji benzynowych, a także
uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenach miejskich. Ponadto wskazane jest podejmowanie
działań prewencyjnych, w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia przypadków nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, związanych z uwolnieniem do środowiska substancji niebezpiecznych
oraz prowadzenie systematycznych obserwacji monitoringowych jakości wód, szczególnie w rejonach
narażonych na zagrożenia ze strony źródeł małopowierzchniowych i punktowych (monitoring lokalny).
Spośród podejmowanych na terenie województwa podkarpackiego, w latach 1999-2008, działań
proekologicznych w zakresie ograniczania migracji zanieczyszczeń do wód podziemnych, na szczególną uwagę zasługują:
1. Proces rekultywacji terenów zdegradowanych górnictwa siarkowego. W latach 1999-2008 na terenie
województwa podkarpackiego prowadzono likwidację infrastruktury przemysłowej oraz rekultywację
terenów poeksploatacyjnych, związanych z wydobyciem siarki. Prowadzono je na obszarach
poprzemysłowych, obejmujących: Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „Siarkopol” w likwidacji,
Przedsiębiorstwo Rekultywacji Terenów Górniczych „Jeziórko”, Kopalnię Siarki „Machów” w likwidacji
oraz Kopalnię Siarki „Basznia” w Baszni Górnej w likwidacji. Głównym celem działania było
przywrócenie zdegradowanym terenom pogórniczym walorów przyrodniczych.
2. Proces likwidacji i rekultywacji wyrobiska po odkrywkowej kopalni „Machów” należy niewątpliwie do
najbardziej skomplikowanych technologicznie i kosztownych inwestycji proekologicznych w regionie
podkarpackim. Generalnym celem likwidacji posiarkowego wyrobiska jest całkowite zabezpieczenie
rejonu likwidowanej kopalni i obszarów sąsiadujących przed wystąpieniem zagrożeń dla środowiska
naturalnego, którymi są głównie wody trzeciorzędowe silnie zminealizowane. W miejscu wyrobiska
po byłej Kopalni Siarki „Machów” powstał zbiornik wodny o powierzchni około 500 ha i pojemności
około 111 mln m3, który zostanie docelowo zagospodarowany dla potrzeb rekreacji.
3. Rekultywacja techniczna i biologiczna terenów zdegradowanych otworową eksploatacją siarki w Kopalni Siarki „Jeziórko”. Jednym z głównych zadań prowadzonych prac jest przywrócenie naturalnych
stosunków wodnych i glebowych rekultywowanym terenom. Prace rekultywacyjne polegają na likwidacji otworów poeksploatacyjnych, porządkowaniu terenu, prowadzeniu zabiegów neutralizacyjnych
i ulepszających glebę, regulowaniu stosunków wodnych oraz porządkowaniu rzeźby terenu.
4. Rekultywacja terenów pogórniczych byłej Kopalni Siarki „Basznia” zaplanowana została na lata
2001-2006. Faktycznie prace likwidacyjne i rekultywacyjne prowadzono w latach 2001-2003. Z powodu braku dotacji prace te zostały wstrzymane. Aktualnie likwidacja wyrobiska po Kopalni Siarki
„Basznia” jest przedmiotem działalności Spółki - Kopalnia Siarki „Machów”. Trwają prace związane
z nowelizacją projektu technicznego rekultywacji terenów byłej kopalni.
5. Rekultywacja terenów zanieczyszczonych stłuczką szklaną zawierającą rtęć z Rzeszowskich Zakładów Lamp Wyładowczych „POLAM-RZESZÓW” w Pogwizdowie Nowym. W wyniku nieprawidłowo prowadzonej gospodarki niebezpiecznym odpadem produkcyjnym, trwającej od 1970 r., przedsiębiorstwo doprowadziło do zanieczyszczenia i skażenia środowiska naturalnego rtęcią. W 1989 r.
przedsiębiorstwo zostało postawione w stan likwidacji. Proces likwidacji trwał do 2005 r. W tym okresie prowadzono m.in. prace likwidujące szkody ekologiczne, poprzez zabezpieczenie ujawnionych
miejsc składowania odpadu produkcyjnego w postaci stłuczki szklanej zanieczyszczonej rtęcią.
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6. Zabezpieczenie stanowisk rozładunku i nalewu paliw, przed przenikaniem produktów naftowych do

gruntu i wód podziemnych, na terenie Rafinerii JASŁO S.A. w Jaśle.
7. Prace rekultywacyjne na terenie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego „PZL - Rzeszów” S.A. w Rze-

szowie, polegające na sczerpywaniu produktu ropopochodnego ze zwierciadła zanieczyszczonych
wód gruntowych na terenie hali W-53. Sczerpywanie produktu ropopochodnego prowadzone jest za
pomocą urządzeń do selektywnego zbierania produktów ropopochodnych z powierzchni wody (tzw.
skimerów), zainstalowanych w odwierconych, w tym celu, otworach technologicznych. Odzyskany
produkt ropopochodny magazynowany jest w zbiornikach, a następnie jako odpad niebezpieczny
przekazywany do unieszkodliwiania specjalistycznej firmie, zgodnie z zatwierdzonym programem
gospodarki odpadami.
8. Odpompowywanie zanieczyszczonej wody podziemnej z rejonu Zakładów Chemicznych „OrganikaSarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie. Zanieczyszczenie wód podziemnych, w rejonie Zakładów
Chemicznych, nastąpiło w wyniku działalności produkcyjnej w przeszłości (w latach pięćdziesiątych
XX wieku). Zanieczyszczenia takie, jak nitrozwiązki, fenole, krezole i chlorobenzen, przedostają się
do warstw wodonośnych ze starych składowisk odpadów poprodukcyjnych. Prowadzone aktualnie
prace hydrogeologiczne mają na celu oczyszczenie czwartorzędowej warstwy wodonośnej.
Najważniejszym przedsięwzięciem w tym zakresie jest realizacja pompowania zanieczyszczonych
wód z otworów studziennych. Zanieczyszczone wody odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków
w Sarzynie.
9. W związku z dawnym zanieczyszczeniem (lata 1960-1980) wód podziemnych związkami fenolu i formaldehydem, Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie S.A. zostały zobowiązane do przeprowadzenia rekultywacji składowiska „Wieloncza”. Rekultywacja w kierunku leśnym obejmowała
m.in. pompowania oczyszczające zanieczyszczonych wód podziemnych. Jednak z powodu utrzymującego się nadal znacznego zanieczyszczenia wód podziemnych, Wojewoda Podkarpacki w 2006
roku zobowiązał Zakłady do zlokalizowania źródła zanieczyszczeń i opracowania projektu sposobu
zapobiegania rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń na większy obszar. Działania naprawcze
obejmują: wykonanie otworów piezometrycznych w celu okonturowania strefy z zanieczyszczoną
wodą, a następnie uruchomienie badań jakości wód, wykonanie projektu prac geologicznych
zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń, wykonanie otworów studziennych w celu
oczyszczenia wód podziemnych.
10. Prace rekultywacyjne na terenie byłej Fabryki Farb i Lakierów „Polifarb Dębica” - obecnie TIKKURILA
POLSKA S.A. w Dębicy - mają na celu przywrócenie środowiska gruntowo-wodnego na zagrożonych
obszarach (byłe składowiska odpadów poprodukcyjnych oraz tereny magazynowe surowców
płynnych) do właściwego stanu.
11. Wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej, w celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń ze
źródeł wielkoobszarowych i rozproszonych z terenów rolniczych.
12. Ograniczanie źródeł emisji zanieczyszczeń małopowierzchniowych i punktowych poprzez:
a. zamykanie i rekultywację lub modernizację składowisk, które nie spełniają wymogów przepisów
o odpadach. Działania takie dotyczyły np.: składowisk przemysłowych odpadów niebezpiecznych
(smół porafinacyjnych i zużytych sorbentów ilastych) Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A. w Jedliczu oraz
składowisk odpadów komunalnych (m.in.: w Jaśle-Sobniowie, w Krośnie, w Brzozowie, w Nisku),
b. porządkowanie gospodarki ściekowej. Przykładem jest tu zamknięcie tymczasowych pól lagunowych (wylewisko uwodnionych osadów ściekowych) w miejscowości Siedliska, gm. Medyka,
w ramach realizacji projektu pod nazwą „Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych
w Przemyślu”,
c. dostosowywanie obiektów baz i stacji paliw płynnych do obowiązujących przepisów z zakresu
ochrony środowiska.
13. Realizacja sieci monitoringu lokalnego, w celu monitorowania wpływu pojedynczych obiektów (np.
składowiska odpadów, zakładu, stacji paliw) na środowisko wodne.
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