
ROZDZIAŁ VI 
 

WODY 
 

(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie) 
 
1. Gospodarka wodno - ściekowa 
 
1.1. Podstawowe regulacje prawne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, najważniejszym dokumentem regulującym 
kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi  
w obszarach dorzeczy i regionów wodnych,.jest ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  
(z ostatnią nowelą z dnia 31 grudnia 2005 roku). Ustawa ta ponadto określa instrumenty zarządzania 
wodami, ustanawiając warunki korzystania z wód, zasady ich ochrony, obowiązek uzyskiwania 
pozwoleń wodno-prawnych, wprowadza opłaty za korzystanie ze środowiska i urządzeń wodnych oraz 
kataster wodny. 

Ważną ustawą jest również ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (znowelizowana w 2005 roku 30 lipca i 17 sierpnia). 

Wyżej wymienione dokumenty wraz z szeregiem innych ustaw środowiskowych oraz aktów 
wykonawczych, stanowią transpozycję na grunt prawa polskiego przepisów Unii Europejskiej, m.in. 
Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE i wszystkie we właściwym sobie zakresie stanowią 
podstawy działań w zakresie gospodarki wodno – ściekowej.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, na terenach intensywnie zabudowanych, ścieki mają 
być odprowadzanie i oczyszczane w sposób zbiorowy, natomiast na obszarach o rozproszonej 
zabudowie w sposób indywidualny. 

Prawo wodne stanowi, że budowa urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę realizowana 
ma być jednocześnie z rozwiązaniem problemów gospodarki ściekowej, przede wszystkim poprzez 
budowę systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Na terenach, na których budowa sieci 
kanalizacyjnej nie przyniosłaby pożądanych efektów środowiskowych, bądź też byłaby ekonomicznie 
nieuzasadniona, powinno się stosować systemy indywidualne to jest oczyszczalnie przydomowe, lub 
gromadzenie nieczystości płynnych w zbiornikach bezodpływowych, a następnie wywóz nieczystości 
płynnych do stacji zlewnych lub do komunalnej oczyszczalni ścieków. Ważnym jest, aby zbiorniki te 
były wykonane w należyty sposób i aby były opróżniane z określoną częstotliwością, co jest 
obowiązkiem każdego właściciela. W przeciwnym razie stanowią one potencjalne źródło 
zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych bakteriami z rodzaju Clostridium oraz 
Escherichia coli, co stwarza szczególne niebezpieczeństwo pogorszenia się jakości wód 
powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę, a przez to zagraża zdrowiu 
ludzi. Problem stanowi brak systematycznej kontroli częstotliwości opróżniania tych zbiorników, co 
zwiększa ryzyko nielegalnego pozbywania się ich zawartości do wód i gleby. Bardzo ważne jest by 
problem prawidłowej eksploatacji zbiorników bezodpływowych był przedmiotem dokładnej analizy, 
szczególnie na terenach znajdujących się w zlewni ujęcia wody. Obowiązek ten spada na gminy, 
podobnie jak prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w gminie. 

 
Podmioty prowadzące działalność powodującą emisję ścieków do wód lub do ziemi, mają 

obowiązek zapewnić ich ochronę przed zanieczyszczeniem, realizując budowę i eksploatując 
urządzenia mające na celu taką ochronę. 

Zgodnie z ustawą - Prawo wodne, gminy zobowiązane zostały do usuwania i oczyszczania 
ścieków na obszarach aglomeracji wyznaczonych na ich terenie i zadanie to należy do zadań własnych 
gmin. 

Aglomeracja jest to teren, na którym zaludnienie lub też działalność gospodarcza są na tyle 
skoncentrowane, aby zasadnym było odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną do oczyszczalni 
ścieków komunalnych. 



W celu sprostania wymogom Unii Europejskiej w zakresie uporządkowania gospodarki 
ściekowej w grudniu 2003 roku uchwalony został tzw. „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych”. 

Dokument ten odwołuje się do Dyrektywy 91/271/EWG i ustala szereg przedsięwzięć 
obejmujących budowę, rozbudowę, modernizację bądź rozbudowę wraz z modernizacją sieci 
kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, a także terminy ich realizacji konieczne 
dla wywiązania się ze zobowiązań zapisanych w Traktacie Akcesyjnym. Wynegocjowana granica 
okresu dostosowawczego przeznaczonego dla wypełnienia postanowień Programu to rok 2015. 

 
W 2005 roku sporządzona została aktualizacja „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych”. Podstawą tej aktualizacji były materiały uzyskane podczas konsultacji 
przeprowadzonych przez Departament Zasobów Wodnych i Departament Polityki Ekologicznej 
Ministerstwa Środowiska z gminami, urzędami wojewódzkimi, wojewódzkimi funduszami ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, urzędami marszałkowskimi oraz przedsiębiorstwami wodociągowo-
kanalizacyjnymi. 

 
Aktualizacja Programu polegała na: 

• określeniu przedsięwzięć w zakresie systemów kanalizacji zbiorczej i modernizacji 
oczyszczalni ścieków w aglomeracjach, w których istniejące w 2004 r. oczyszczalnie spełniają 
wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763), 

• określeniu przedsięwzięć w zakresie systemów kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków, 
które osiągną efekty ekologiczne w zakresie oczyszczania w terminie do końca 2005 r., do 
2010, 2013 i 2015 r., 

• określeniu przedsięwzięć w aglomeracjach w zakresie systemów kanalizacji zbiorczej  
w gminach, niezbędnych dla zapewnienia, że co najmniej 75-85% ludności w aglomeracjach 
do końca 2015 r. będzie obsługiwane przez te systemy. 

 
Bardzo ważną regulacją, dotyczącą odprowadzania i oczyszczania ścieków, a zatem ochrony 

wód przed zanieczyszczeniem, jest konieczność osiągnięcia i dotrzymania standardów jakości ścieków 
odprowadzanych do środowiska wodnego z oczyszczalni ścieków zgodnie z wymaganiami załącznika 
1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego. 

W 2005 roku ukazało się kilka rozporządzeń, które dokonują dalszej transpozycji postanowień 
Ramowej Dyrektywy Wodnej do polskiego prawa. Na szczególną uwagę zasługuje rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie wykazu substancji priorytetowych  
w dziedzinie polityki wodnej i rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r.  
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie  
w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego. 

 Niezwykle ważnym zadaniem jest zapewnienie 75% redukcji całkowitego ładunku azotu  
i fosforu w ściekach komunalnych pochodzących z obszaru całego kraju celem ochrony wód 
powierzchniowych, w tym morskich przed eutrofizacją oraz wyposażenie aglomeracji w systemy 
kanalizacji zbiorczej. Ostatnim etapem odprowadzania i oczyszczania ścieków jest odpowiednie 
zagospodarowanie w środowisku osadów ściekowych powstających na oczyszczalniach ścieków, 
zgodne z postanowieniami ustawy o odpadach i wydanymi do niej rozporządzeniami.  

Do końca 2005 roku „Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych” został w części 
zrealizowany i przyniósł pożądane efekty ekologiczne zarówno w kraju jak i w województwie 
podkarpackim, a jego kontynuacja w kolejnych latach przyczyni się do stopniowej poprawy jakości 
wód powierzchniowych i podziemnych. 

 
 
 



1.2. Pobór wód w przemyśle i w gospodarce komunalnej 
 

Rzekami województwa podkarpackiego najbardziej narażonymi na presje związane  
z poborami wód i emisją ścieków, zarówno w sektorze przemysłowym jak i komunalnym, są 
największe cieki województwa: rzeka Wisła (przepływa ona północną granicą województwa) oraz jej 
prawobrzeżne dopływy, rzeka Wisłoka oraz rzeki San i Wisłok. 

Szczególnym rodzajem wód, które są najbardziej narażone na presje, z uwagi na warunki 
hydrogeologiczne i hydromorfologiczne są zbiorniki zaporowe. Posiadają one bardziej ograniczone  
w stosunku do rzek, możliwości procesów samooczyszczania. 

W województwie podkarpackim istnieją trzy zbiorniki zaporowe, których wody 
wykorzystywane są do zaopatrzenia ludności w wodę: Solina i Myczkowce na rzece San oraz Zbiornik 
„Besko” na Wisłoku w Sieniawie. Odgrywają one dużą rolę jako źródło dobrej jakości (kategoria A2) 
wody pitnej dla okolicznych miejscowości, a ponadto wykorzystywane są do celów energetycznych 
oraz rekreacyjnych. 

Drugie źródło zaopatrzenia w wodę stanowią wody podziemne. Zasoby tych wód 
zgromadzone są w dziewięciu Głównych Zbiornikach Wód Podziemnych, z których znaczenie 
użytkowe mają w głównej mierze wody z utworów czwartorzędowych.  

Według danych GUS w 2005 roku w województwie podkarpackim pobrano ogółem 338,2 
hm3 (hektometrów sześciennych = milionów metrów sześciennych) wody, co w porównaniu z rokiem 
2004 (274 hm3) oznacza duży wzrost poboru wody, bo aż o 23,4 %. Znaczny wzrost ilości pobieranej 
wody spowodowany jest zwiększonym poborem wody powierzchniowej w sektorze przemysłowym. 
Porównanie wielkości poboru w latach 2003 – 2005 obrazuje wykres 6.1.  
 
Wykres 6.1. Pobór wody na potrzeby gospodarki i ludności w województwie podkarpackim i w Polsce  
w latach 2003 – 2005 wg GUS 
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Bilans poboru wody w przemyśle, rolnictwie oraz gospodarce komunalnej województwa wraz 
ze wskazaniem źródeł poboru oraz udziałami procentowymi przedstawiono na schemacie 6.1. 
 
 
 
 
 



Schemat 6.1. Pobór wody na potrzeby gospodarki i ludności w województwie podkarpackim wg źródeł 
poboru w 2005 r.– dane GUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Pobór wody z ujęć własnych. 
2) Pobór wód na ujęciach przed wtłoczeniem do sieci wodociągowej. 
 
 

Na wykresie 6.2. przedstawiono, w jaki sposób kształtował się pobór wód w województwie 
podkarpackim w latach 2003 – 2005. 
 
Wykres 6.2. Pobór wody na potrzeby gospodarki i ludności w województwie podkarpackim w latach 2003 
– 2005 wg źródeł poboru – dane GUS 
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Potrzeby wodne województwa podkarpackiego pokrywane są w przeważającym stopniu 
poprzez wody powierzchniowe. Wielkość zasobów wód powierzchniowych na Podkarpaciu 
oszacowana została w roku 2004 na ok. 5277 hm3, w tym 4088,4 hm3 wyniósł odpływ w Dorzeczu 
Sanu i 1188,6 mln m3 w Dorzeczu Wisłoki.  

W 2005 roku na ujęciach wód powierzchniowych pobrano 289,6 hm3 wody, co w ogólnej 
ilości ujmowanej wody dało udział wielkości 86,6 % i zadecydowało o 8 miejscu w skali kraju.  

Pobór wody ogółem – 338,2 hm3 

Przemysł1) – 197,6 hm3 Gospodarka komunalna2) – 
80,4 hm3 

Rolnictwo i leśnictwo – 
60,2 hm3 
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- 
43,1 hm3 
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W Polsce odsetek ten wyniósł 84,1 %. Wody podziemne w ilości 45,5 hm3 miały 13,4 % udziału  
w ogólnym bilansie poboru wód w województwie, co w skali kraju daje 16 miejsce. 

Województwo podkarpackie znajduje się na 9 miejscu w kraju pod względem wielkości 
poboru wody (wykres 6.3). W poszczególnych województwach wielkość ta jest różna, bądź zbliżona 
i zależy od wielkości zasobów wodnych w województwie, charakteru prowadzonej w nim gospodarki, 
poziomu zurbanizowania, intensywności rozwoju przemysłu. 
 
Wykres 6.3. Pobór wody [ hm3] na potrzeby gospodarki i ludności w województwach w 2005 r. wg GUS 
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Branża przemysłowa wykorzystuje na swoje potrzeby głównie wody powierzchniowe, 
pobierane na ujęciach własnych lub zakupione od zakładów dystrybucji wody. W wody podziemne 
zaopatrują się przede wszystkim zakłady przemysłu spożywczego.  

Na przestrzeni ostatnich kilku lat wielkość poboru wód podziemnych na potrzeby produkcji 
przemysłowej stopniowo spada, co jest zjawiskiem pożądanym w zrównoważonym gospodarowaniu 
wodami i jest następstwem stosowania instrumentów prawnych takich jak pozwolenia wodno-prawne, 
opłaty za korzystanie ze środowiska, kary za naruszenia przepisów, decyzji, a także wynika ze 
stosowania nowoczesnych technologii, coraz częściej w efekcie obowiązku wdrażania najlepszej 
dostępnej techniki. 

W 2005 roku przemysł województwa pobrał na swoje potrzeby 197,6 hm3 wody, o 64 hm3 

więcej niż w roku ubiegłym, co stanowi dość sporą różnicę. Zadecydował o tym przede wszystkim 
pobór wód powierzchniowych, w którym spory udział miało wypełnianie wyrobiska po byłej kopalni 
„Machów” w Tarnobrzegu. 

 W bilansie poboru 186,3 hm3 stanowiły wody powierzchniowe, co dało 94,3 % ogółu ujętej 
wody, natomiast wody podziemne w ilości 8,3 hm3 miały 4,2 % udziału i pobrane zostały głównie  
w branży spożywczej. Wody pochodzące z odwadniania zakładów górniczych oraz obiektów 
budowlanych w ilości 3,0 hm3, miały 1,5 % udziału w ilości ogółem pobranej wody. W stosunku do 
roku 2004 obserwujemy spadek ilości ujmowanej wody podziemnej (o 0,5 hm3) oraz ilości wód 
pochodzących z odwodnień (o 0,6 hm3). Wielkość poboru wody w przemyśle uzależniona jest od 
rodzaju i wielkości produkcji. Według Polskiej Klasyfikacji Działalności najbardziej wodochłonną 
branżą jest wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, wodę i gaz. W 2005 roku  
w województwie przychód wody w tej branży wyniósł ogółem 125,3 hm3, w tym ilość zakupionej 



wody wyniosła 4,2 hm3. Jednocześnie zużycie wody na potrzeby własne, w tej dziedzinie produkcji 
wyniosło 114 hm3. Najmniejszy przychód i zużycie wody utrzymuje się w branży produkcji maszyn i 
urządzeń - 0,2 hm3, w tym 0,1 hm3 pochodzi z zakupu. 

Strukturę poboru wody w przemyśle województwa podkarpackiego przedstawiono na 
wykresie 6.4. 

 
Wykres 6.4. Pobór wody w przemyśle województwa podkarpackiego wg Polskiej Klasyfikacji Działalności 
w 2005 r. wg GUS 
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W województwie podkarpackim działalność prowadzą zakłady przemysłowe, które pobierając 
wodę z własnych ujęć, wywierają znaczącą presję na wody zarówno powierzchniowe, jak i 
podziemne. Zakłady przemysłowe, które eksploatują własne znaczące ujęcia wód powierzchniowych i 
podziemnych wyszczególnione zostały w tabeli 6.1., natomiast ich lokalizację przedstawiono na mapie 
6.1.  
 
Tabela 6.1. Ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych w zakładach przemysłowych województwa 
podkarpackiego (dane WIOŚ Rzeszów) 
 

Lp. Nazwa 
Zakładu Adres  Źródło poboru wody Ilość pobranej wody w 

2005 r.  

6 1 2 3 5 [m3/d] [dam3/rok] 
Ujęcia wód powierzchniowych 

Zlewnia Sanu 

1 
Sanockie Zakłady 
Przemysłu 
Gumowego Stomil 
Sanok S.A. 

38-500 Sanok, ul. 
Reymonta 19, gmina 
Sanok 

 rz. San  1090 327 



2 Fibris S.A. 
Przemyśl 

37-700 Przemyśl, ul. 
Ofiar Katynia 17,Miasto 
Przemyśl 

rz.  Wiar 1076 383 

3 rz. San 649 236,9 

4 

Zakłądy Chemiczne 
ORGANIKA -
SARZYNA S.A. w 
Nowej Sarzynie 

37-310 Nowa Sazryna, 
ul. Chemików 1, gmina 
Nowa Sarzyna 

rz. Trzebośnica 3893,5 1421,14 

5 

Przedsiębiorstwo 
Ceramiki 
Budowlanej 
"Ceramika 
Harasiuki" Sp. z 
o.o. 

37-413 Harasiuki, 
Harasiuki 30, gmina 
Harasiuki 

rz. Tanew 41,1 15 

6 
Elektrownia 
"Stalowa Wola" 
S.A. 

37-450 Stalowa Wola, ul. 
Energetyków 13, gmina 
Stalowa Wola 

 rz. San 320942 117144 

Zlewnia Wisłoka 

1 
Krośnieńskie Huty 
Szkła "KROSNO" 
S.A. 

38-400 Krosno,  ul. 
Tysiąclecia 13, Miasto 
Krosno 

1. rz. Wisłok  
2. rz. Matka 
3. rz. Lubatówka 

1. 370      
2. 625      
3. 701 

1. 135         
2. 228         
 3. 256 

2 Elektrociepłow-nia 
Rzeszów S.A. 

35-959 Rzeszów, ul. 
Ciepłownicza  8, gmina 
Rzeszów 

rz. Wisłok  1195 437 

3 
Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego 
"PZL-Rzeszów" 
S.A. w Rzeszowie 

35-078 Rzeszów, ul. 
Hetmańska 120 rz. Wisłok - 1172 

4 Fabryka Mebli 
"Sancro" Sp. z o.o. 

38-400 Strzyżów, ul. 
Grunwaldzka 1 rz. Wisłok 24,644 5,411 

Zlewnia Wisłoki 

1 Rafineria Jasło S.A. 38-200 Jasło, ul. 3 go 
Maja 101, gmina Jasło rz. Wisłoka 1575 575 

2 

Zakłady Przemysłu 
Owocowo-
Warzywnego 
"Pektowin" Sp. z 
o.o. w Jaśle 

38-200 Jasło, ul. K.K. 
Baczyńskiego 29, gmina 
Jasło 

rz. Wisłoka 1366 498,7 

3 
Zakłady Tworzyw 
Sztucznych 
"GAMRAT" S.A. 

38-200 Jasło, ul. 
Mickiewicza 108, gmina 
Jasło 

rz. Wisłoka 388,6 142 

4 Cukrownia 
"Ropczyce" S.A. 

39-100 Ropczyce S.A., 
ul. Kolejowa 140, gmina 
Ropczyce 

rz. Wielopolka - 242 

5 Firma Oponiarska 
Dębica S.A. 

39-200 Dębica, ul. 1 
Maja 1, gmina Dębica rz. Wisłoka 4736 1729 



6 
Zakłady Tworzyw 
Sztucznych "ERG" 
w Pustkowie S.A. 

39-206 Pustków 3 rz. Wisłoka 164,4 60 

Zlewnia Wisły 

1 
Zakłady Chemiczne 
"Siarkopol" 
Tarnobrzeg Sp. z 
o.o. 

39-402 Tarnobrzeg, ul. 
Zakładowa 50, gmina 
Tarnobrzeg 

rz. Wisła 7926 2893 

2 Kopalnia Siarki 
"Machów" 

39-402 Tarnobrzeg, ul. 
Zakładowa 50, gmina 
Tarnobrzeg 

Pobór (przerzut) wody celem 
napełniania zbiornika „Machów” 157717 57567 

Ujęcia wód podziemnych 

1 
Okręgowa 
Spółdzielnia 
Mleczarska  
w Sanoku 

38-500 Sanok, ul. 
Przemyska 22, gmina 
Sanok 

Studnie głębinowe zlokalizowane na 
terenie zakładu. 295 108 

2 Zakłady Automatyki 
POLNA S.A. 

37-700 Przemyśl, ul. 
Obozowa 23, Miasto 
Przemyśl 

Studnie głębinowe, zlokalizowane na 
terenie Przedsiębiorstwa. 62,6 22,8 

3 
Owens Illinois 
Polska S.A. - Huta 
Szkła w Jarosławiu 

37-500 Jarosław, ul. 
Morawska 1, gmina 
Jarosław 

3 studnie głębinowe  
 476,2 174 

4 Fabryka Wagonów 
Gniewczyna S.A. 

37-203 Gniewczyna 
Łańcucka 591, gm. 
Tryńcza 

Studnie wiercone zlokalizowane na 
terenie zakładu. 195 49 

5 Fabryka Maszyn w 
Leżajsku Sp. z o.o. 

37-300 Leżajsk, ul. 
Hutnicza 1, gmina 
Leżajsk 

2 studnie głębinowe  
 96,5 12,2 

6 
Grupa Żywiec S.A., 
34-300 Żywiec, ul. 
Browarna 88 

37-300 Leżajsk, ul. II 
Armii WP 5, gmina 
Leżajsk 

5 studni głębinowe  5230 655 

7 

HORTINO Zaklad 
Prztwórstwa 
owocowo-
Warzywnego 
Leżajsk Sp. z o.o. 

37-300 Leżajsk, ul. 
Fabryczna 2, gmina 
Leżajsk 

Ujecie wody Przychojec. Woda 
czerpana z 8 studni głębinowych  
 

7320 678,4 

8 
Zakłądy Chemiczne 
ORGANIKA -
SARZYNA S.A. w 
Nowej Sarzynie 

37-310 Nowa Sazryna, 
ul. Chemików 1, gmina 
Nowa Sarzyna 

Woda podziemna pobierana z 
przeznaczeniem do spożycia przez 
ludzi na 3 studniach oraz na cele 
przemysłowe na 5 sudniach 

3501,3 333,6 



9 HSW - Wodociągi 
Sp. z o.o. 

37-450 Stalowa Wola, ul. 
Kwiatkowskiego 1, gmina 
Stalowa Wola 

Ujęcie "Ciemny Kąt" zlokalizowane jest 
na obszarze leśnym Puszczy 
Sandomierskiej 

3001 1095 

10 
Uzdrowisko 
Rymanów S.A., 
Zakład Produkcji 
Wody 

38-481 Rymanów Zdrój, 
ul. Węgierska 40, gmina 
Rymanów 

Ujęcia źródlane zlokalizowane w górach 
otaczających Rymanów Zdrój (5 studni) 
w Desznie, w rejonie Zakładu Produkcji 
Wód. Ujęcie wód źródlanych w Lesie 
Hubin 
 

65,3 23,5 

11 
Krośnieńskie Huty 
Szkła "KROSNO" 
S.A. 

38-400 Krosno,  ul. 
Tysiąclecia 13, Miasto 
Krosno 

2 studnie głębinowe zlokalizowane na 
terenie zakładu. 
 

98 36 

12 
Okręgowa 
Spółdzielnia 
Mleczarska 
Jasienica Rosielna 

36-220 Jasienica 
Rosielna - gmina 
Jasienica Rosielna 

Studnia głębinowa zlokalizowana na 
terenie zakładu 118 42,1 

13 
Cukiernicza 
Spółdzielnia 
"Roksana" 

38-100 Strzyżów, ul. 
Mostowa 35, gmina 
Strzyżów 

3 studnie głębinowe  47 16,9 

14 
Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjne-go 
"PZL-Rzeszów" 
S.A. w Rzeszowie 

35-078 Rzeszów, ul. 
Hetmańska 120 

Studnia kopana zlokalizowana na 
terenie zakładu. 46,6 17 

15 

Rzeszowska 
Spółdzielnia 
Mleczarska 
RESMLECZ w 
Trzebownisku 

36-001 Trzebownisko 
931, gmina 
Trzebownisko 

Studnie wiercone zlokalizowane na 
terenie zakładu. 636 232 

16 
Fabryka Śrub 
"ŚRUBEX" S.A. w 
Łańcucie 

37-100 Łańcut, ul. 
Podzwierzyniec 41, 
gmina Łańcut 

5 studnie wierconych 439 160,3 

17 
Fabryka Urządzeń 
Mechanicznych 
"KAMAX" S.A. 

37-200 Przeworsk, ul. 
Zielona 2, gmina 
Kańczuga 

3 studnie głębinowe 82 29,9 

18 TBD S.A. 
39-200 Dębica, ul. 
Mościckiego 23, gmina 
Dębica 

2 studnie wiercone  143,6 52,2 

19 
Wytwórnia 
Urządzeń 
Chłodniczych "PZL-
Dębica" S.A. 

39-200 Dębica, ul. 
Metalowców 25, gmina 
Miasto Dębica 

2 studnie głębinowe 87,7 32 



20 Zakłady Mięsne w 
Dębicy S.A. 

39-200 Dębica, ul. 
Fabryczna 1, gmina 
Dębica 

2 studnie głębinowe 805 294 

21 
Zakłady Tworzyw 
Sztucznych "ERG" 
w Pustkowie S.A. 

39-206 Pustków 3 5 studni  wierconych 690,4 252 

22 
Wytwórnia Filtrów 
PZL-Sędziszów 
S.A. 

39-120 Sedziszów Młp., 
ul. Fabryczna 4, gmina 
Sędziszów Młp. 

3 studnie głębinowe 782 285,5 

23 
Zakłady 
Magnezytowe 
"ROPCZYCE" S.A. 

39-100 Ropczyce, ul. 
Przemysłowa 1, gmina 
Ropczyce 

Studnia głębinowa 77 28,1 

24 Kronoflooring Sp. z 
o.o. 

39-300 Mielec, ul. 
Wojska Polskiego 3 2 studnie głębionowe 160,2 58,5 

25 

Zakład Utrzymania 
Ruchu "PZL 
Mielec" Sp. z o.o., 
Stacja Uzdatniania 
Wody Szydłowiec 

39-300 Mielec, ul. 
Wojska Polskiego 3, 
gmina Mielec 

3 studnie głębinowe, teren ujęcia 
zlokalizowany jest w rejonie wsi 
Szydłowiec w kompleksie lasów 
państwowych. 

2543,3 928,3 

26 

Przedsiębiorstwo 
Przemysłu betonów 
SOLBET-
KOLBUSZOWA 
S.A. 

36-100 Kolbuszowa, ul. 
Kolejowa 10, gmina 
Kolbuszowa 

Studnie głębinowe 
 164 48,9 

27 Zakład Produkcji 
Wody Sp. z o.o. 

39-460 Nowa Dęba, ul. 
Szypowskiego 1, gmina 
Nowa Dęba 

Studnie głębinowe na terenie leśnym 
Puszczy Sandomierskiej 2109 770 

28 

Zakład Produkcji 
Wody Pitnej - 
Baranów 
Sandomierski Sp. z 
o.o. 

39-402 Tarnobrzeg, ul. 
Zakładowa 50, gmina 
Tarnobrzeg 

Studnie Głębinowe w Baranowie 
Sandomierskim 740 267,5 

 
 
 
 



Mapa 6.1. Ważniejsze przemysłowe ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych w województwie 
podkarpackim w układzie zlewniowym 
 

 
 
 
 
 



Ilość wody pobranej ogółem na potrzeby gospodarki komunalnej w województwie w 2005 
roku wyniosła 80,4 hm3, w tym woda powierzchniowa, w ilości 43,1 hm3 miała 53,6 % udziału, zaś 
woda pobrana przez ujęcia wód podziemnych w ilości 37,2 hm3, 46,4 % udziału. W stosunku do 
ubiegłego roku obserwujemy nieznaczny (0,3 hm3) wzrost ilości ujmowanej wody. 

Województwo podkarpackie zaopatrywane jest w wodę głównie poprzez ujęcia wód 
powierzchniowych, które dostarczają wodę o jakości dużo gorszej od tej, której odpowiada większość 
wód podziemnych. 

Największe miasta województwa: Rzeszów, Przemyśl, Dębica, Jasło, Krosno, Jarosław, 
Mielec oraz Sanok pobierają wodę na ujęciach wód powierzchniowych z rzek lub ze zbiorników 
zaporowych. 

Zestawienie ujęć komunalnych wody powierzchniowej oraz ważniejszych ujęć komunalnych 
wód podziemnych wraz z ilościami pobieranej wody, przedstawione zostało w tabeli 6.2. 

Na mapie 6.2. przedstawiono lokalizację głównych komunalnych ujęć wód powierzchniowych 
i podziemnych. 
 
Tabela 6.2. Komunalne ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych w województwie podkarpackim 
(dane WIOŚ Rzeszów) 
 

Lp. Ujęcie wody Źródło poboru Ilość wody pobranej w 
2005 r. [dam3] 

1 2 3 4 

Komunalne ujęcia wód powierzchniowych 

Zlewnia rz. San 

1 
MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach 
Dolnych (ujęcie wody "Solina-
Zapora", ujęcie" Ropienka"), 

Zbiornik Solina na rz. San 1221 

2 
Sanockie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. (uw 
"Trepcza") 

Rzeka San 11651,8 

3 
Sanockie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. (uw 
"Zasław"), 

Rzeka San 21651,8 

4 
Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 
o.o. w Przemyślu  

Rzeka San 4885,9 

5 PWiK w Jarosławiu Sp. z o.o.  Rzeka San 3303 

Zlewnia rz. Wisłok 

6 MPGK Sp. z o.o. w Krośnie (uw 
"Szczepańcowa") Rzeka Wisłok 1207,9 

7 MPGK Sp. z o.o. w Krośnie (uw 
"Iskrzynia) Rzeka Wisłok 2177,5 



8 MPGK Sp. z o.o. w Krośnie (uw 
"Sieniawa”) Zbiornik Besko na rz. Wisłok 2958,1 

9 
Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w 
Brzozowie Sp. z o.o. (uw "Jakla 
Wielka") 

Potok Jakla 192 

10 
MPWiK w Rzeszowie Sp. z 
o.o.(uw "Zwięczyca I", uw " 
Zwięczyca II 

Rzeka Wisłok 12914,6 

Zlewnia rz. Wisłoka 

11 MPGK w Jaśle Rzeka Wisłoka 2499,2 

12 Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. Rzeka Wisłoka 3026,6 

13 MPGK Sp. z o.o. w Mielcu (uw 
"Wojsław") Rzeka Wisłoka 2886 

Komunalne ujęcia wód podziemnych 

1 
Administracja Budynków 
Komunalnych i Wodociągów w 
Lesku  

uw „Baszta" 
uw "Baseny" 
uw "Wola Postołowa" 

288,5 

2 ZGK gminy Radymno z/s w 
Skołoszowie   

uw "Święte" 
uw "Młyny" 
uw "Chotyniec" 
uw "Łazy" 

331 

3 ZGKiM w Radymnie  uw ul. Kolejowa 
uw  ul. Budowlanych 250 

4 Zakład Komunalny gminy 
Jarosław 

uw. "Pełkinie" 
 uw. "Tuczempy" 
 uw "Surochów" 

384,8 

5 ZGKiM w Sieniawie 
uw "Sieniawa” 
uw "Dobra" 
uw "Leżachów” 

269,9 

6 Miejski Zakład Komunalny w 
Leżajsku Sp. z o.o. 

uw "SI Stojadło" 
uw "SII Stojadło" 
uw "S2 Lipy 

551,8 

7 Gmina Miejska Lubaczów 8 studni głębinowych 702 

8 Zakład Komunalny "Cieszkom" uw "Polanka Horyniecka" 410 



9 ZGKiM Nowa Sarzyna 
uw "Łukowa” 
uw "Jelna" 
uw "Łętownia" 
uw "Wola Żarczycka" 

877,9 

10 MZK Sp. z o.o. w Nisku 
uw "Nisko" 
uw Zarzecze" 
uw "Nowosielec" 

636,7 

11 MZK Sp. z o.o. w  Stalowej Woli uw " Krzyżowe Drogi" uw "Stare 
Ujęcie" 3098 

12 ZGK w Gorzycach uw "Gorzyce” 
uw „Wrzawy" 749,4 

13 PGKiM w Strzyżowie Sp. Z o.o 8 studni głębinowych 318 

14 ZGKiM w Głogowie Młp. 

uw "Głogów Młp." 
uw "Przewrotne" 
uw "Rudna Mała -Pogwizdów 
Nowy" 
uw " Rogożnica” 

811,9 

15 MZWiK w Łańcucie uw "Wola Mała" 
uw "Dąbrówki", 1055,9 

16 Przeworska Gospodarka 
Komunalna + Gmina Przeworsk 

uw „Trojany" + 
uw „Rozbóż” 
uw „Urzejowice”, 
uw „Świętoniowa” 

1316,6 

17 ZGKiM Sokołów Młp. uw "Turza" 438,6 

18 ZWiK w Kańczudze 
uw " Łopuszka Mała" 
uw " Krzeczowice" 
uw " Lipnik 

209,8 

19 MZWiK Pilzno Uw "Pilzno -Strzegocice" 224,5 

20 PUK Sp. z o.o w  Ropczycach uw "Brzezówka 708,7 

21 PGKiM Sp. z o.o. w Sędziszowie 
Młp 

uw "Będziemyśl" 
uw "Góra Ropczycka" 
uw "Krzywa" 
uw "Sędziszów Młp." 
uw "S1 WF" 
uw "S2 WF" 
uw "S3 WF" 

778,2 

22 Zakład Wodno-Kanalizacyjny 
w Kolbuszowej uw "Widełka" 121 

23 Gmina Baranów Sandomierski uw "Ślęzaki" 522 

24 PGK Sp. z o.o. w Tarnobrzegu uw "Studzieniec" 2617,1 

25 Gmina Grębów uw „Klonowe” 183 

 



Mapa 6.2. Główne komunalne ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych w województwie 
podkarpackim w układzie zlewniowym 
 

 
 



Powiaty województwa, w których utrzymuje się największy pobór wody to: stalowowolski – 
126 hm3, w tym najwięcej na potrzeby produkcji przemysłowej (118,3 hm3), grodzki tarnobrzeski,  
w którym największe ilości wody również pochłonął przemysł – 63,7 hm3, ziemski tarnobrzeski – 35,7 
hm3, gdzie 33,3 hm3 wykorzystano do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz na czwartym miejscu 
powiat rzeszowski, gdzie pobrano 17,6 hm3 wody, w tym 17,1 hm3 dla zaopatrzenia ludności w wodę. 

Powiaty województwa, w których ilość ujętej wody jest najmniejsza, charakteryzują się 
niewielką liczbą ośrodków miejskich oraz zakładów przemysłowych. Są to: powiat brzozowski, gdzie 
ilość pobranej wody była mniejsza od 1,0 hm3, powiat leski, w którym pobór wyniósł niewiele ponad 
1,0 hm3, bieszczadzki gdzie wielkość poboru wyniosła 1,3 hm3 oraz grodzki krośnieński z ilością 0,69 
hm3. 

Ilość wody zużyta w 2005 roku na cele nawodnień w rolnictwie i leśnictwie zamknęła się 
wartością 60,2 hm3 i w stosunku do roku 2004 nie uległa zmianie. Powiaty, w których pobrano 
największe ilości wody na potrzeby nawodnień w rolnictwie i leśnictwie to powiat tarnobrzeski oraz 
powiaty: przemyski, mielecki, lubaczowski i kolbuszowski. 

Udziały powiatów województwa w poborze wody na potrzeby gospodarki i ludności w 2005 
roku przedstawiono na wykresie 6.5. 

Udziały powiatów województwa w poborze wody na potrzeby sektora komunalnego  
i przemysłowego w 2005 r. przedstawiono odpowiednio na wykresie 6.6. i na wykresie 6.7. 
 
Wykres 6.5. Udział powiatów województwa podkarpackiego w poborze wody na potrzeby gospodarki  
i ludności w 2005 r. wg GUS 
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Wykres 6.6. Udział powiatów województwa podkarpackiego w poborze wody na potrzeby sektora 
komunalnego w 2005 r. wg GUS 
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Wykres 6.7. Udział powiatów województwa podkarpackiego w poborze wody na potrzeby sektora 
przemysłowego w 2005 r. wg GUS 
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Do dystrybucji wody na określone cele wykorzystuje się system sieci wodociągowej, który  
z roku na rok jest modernizowany, a na obszarach wiejskich stopniowo rozbudowywany. Ilość wody 
dostarczonej odbiorcom w 2005 roku siecią wodociągową wyniosła 61,0 hm3 i zmniejszyła się  
w stosunku do roku 2004 r. o 0,5 hm3, co przy wzroście długości sieci wodociągowej jest znaczącym 
spadkiem. Długość sieci wodociągowej w województwie podkarpackim wynosi ok. 12282 km i z sieci 
tej korzysta ok. 91 % mieszkańców województwa. 



Według danych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w roku 2005 samorządy gmin 
województwa poniosły nakłady na inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę w wysokości 16,4 mln 
zł, co stanowi 12,3% ogółu nakładów na inwestycje wodno-kanalizacyjne. 

Najwięcej środków finansowych na inwestycje wodociągowe wydano w powiatach: 
stalowowolskim (szczególnie gminy Bojanów i Radomyśl), jarosławskim (szczególnie gminy: 
Pruchnik i Jarosław), sanockim (szczególnie gminy: Besko i Zarszyn). 

Inwestycje rozbudowy wodociągów w niewielkim zakresie prowadzono w powiatach: 
strzyżowskim, bieszczadzkim, tarnobrzeskim. 

Powiatami, w których sieć wodociągowa jest najlepiej rozbudowana – wskaźnik 
zwodociągowania większy od 20, są powiaty: rzeszowski (w tym miasto Rzeszów), mielecki, leżajski, 
łańcucki, tarnobrzeski, stalowowolski, kolbuszowski, natomiast najkrótszą sieć wodociągową 
posiadają powiaty: bieszczadzki, leski oraz brzozowski (wskaźnik zwodociągowania < 5). Długość 
sieci wodociągowej jest więc największa w powiatach charakteryzujących się zwartą zabudową 
mieszkalną oraz obszarami, gdzie działa i rozwija się przemysł oraz działalność usługowa, zaś 
najmniejszy stopień zwodociągowania mają te powiaty, na obszarze których obserwujemy duży 
stopień rozproszenia gospodarstw domowych i niekorzystne ze względów ekonomicznych budowy 
sieci ukształtowanie powierzchni terenu.  

Najlepiej zwodociągowanymi gminami wiejskimi (wskaźnik > 25), są: Grębów, Nowa Dęba, 
Borowa, Ostrów, Grodzisko Dolne, Trzebownisko, Boguchwała, Żołynia, Oleszyce, Lubenia.  

Najniższy wskaźnik zwodociągowania (< 1) występuje w gminach: Dubiecko, Dynów, Bircza, 
Fredropol.  

Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych największe jest w mieście 
Rzeszowie – 8900 dam3 (nieco niższe w stosunku do ubiegłego roku) oraz powiatach mieleckim – 
4600 dam3, dębickim – 4300 dam3, jarosławskim – 4100 dam3, stalowowolskim – 3500 dam3 oraz 
rzeszowskim – 4000 dam3. 

Powiaty o najmniejszym zużyciu wody wodociągowej to: bieszczadzki – 500 dam3, leski – 
600 dam3 i brzozowski – 700 dam3. Wielkość zużywanej wody wodociągowej zależy od potrzeb 
wodnych danego sektora, gęstości sieci wodociągowej powiatu, jak również samych zasobów 
wodnych oraz wydajności ujęć wody. W powiatach posiadających duże ośrodki miejsko-
przemysłowe, w sposób oczywisty infrastruktura wodociągowa jest silnie rozbudowana, natomiast  
w gminach położonych na obszarach wiejskich, a w szczególności górskich, gospodarstwa domowe 
zaopatrywane są w głównej mierze w wodę ze studni kopanych. 

Porównanie wielkości wody wodociągowej zużywanej w powiatach województwa 
przedstawia wykres 6.8. 

Stolica województwa podkarpackiego zaopatrywana jest w wodę przez dwa ujęcia 
powierzchniowe wody: Zwięczyca I o wydajności 36500 m3/d i Zwięczyca II o wydajności 47500 
m3/d. Ponadto Rzeszów posiada lokalne ujęcie wgłębne o wydajności 703 m3/d, wyposażony jest w 25 
przepompowni wody, 7 zbiorników wyrównawczych wody czystej  o łącznej pojemności 16,2 tys. m3, 
186 studni publicznych, z tego 129 wierconych i 57 kopanych, 13 zdroi ulicznych. Z wodociągu 
rzeszowskiego ogółem korzysta obecnie ok. 177 tys. mieszkańców miasta oraz okolicznych gmin, 
wśród których największy udział mają Boguchwała i Krasne. Ponadto woda dostarczana jest do gmin 
Tyczyn, Świlcza, Głogów Młp.  

W zakres zrównoważonego gospodarowania wodą wchodzi przeciwdziałanie skutkom 
powodzi i suszy. Zapobieganie skutkom tych klęsk żywiołowych jest możliwe dzięki budowie 
urządzeń wodnych takich jak zbiorniki małej retencji wodnej oraz wały przeciwpowodziowe.  
W ostatnich latach w województwie podkarpackim wybudowano 11 zbiorników małej retencji  
w miejscowościach: Żołynia, Wólka Sokołowska, Głuchów, Dylągówka, Blizne, Grodzisko Dolne 
(Czyste) i Trzciana (Dyndy), Cewków, Góra Ropczycka i Majdan Królewski. Ponadto 
przeprowadzono prace modernizacyjne obwałowań rzek Wisły, Wisłoki, Nowego Brnia, Sanu oraz 
uregulowano ok. 20 km koryt rzek i potoków: Niebocko, Raczta, Tabor, Brzezinka, Młynówka, 
Mirociński, Bystrzyca, Jasienica, Rosielna, Czermianka. Istniejąca infrastruktura urządzeń wodnych 
jest w województwie podkarpackim niewystarczająca. Obszary położone wzdłuż głównych rzek 
województwa, szczególnie w środkowych i ujściowych ich odcinkach, pozostają jako zagrożone 
powodziami. 
 



Wykres 6.8.  Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w powiatach województwa 
podkarpackiego w 2005 r. wg GUS 
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1.3. Emisja ścieków z sektora komunalnego i przemysłowego do wód powierzchniowych 
 

Presją, która w największym stopniu oddziałuje na wody powierzchniowe i podziemne, 
powodując znaczące pogorszenie się ich jakości jest emisja ścieków. Wraz ze ściekami zarówno 
oczyszczonymi jak i nieoczyszczonymi do wód powierzchniowych trafiają duże ilości ładunków 
substancji zanieczyszczających, w tym niebezpiecznych, których zrzuty zgodnie z wymogami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej mają być, w zależności od stopnia uciążliwości substancji, ograniczane 
lub eliminowane. 

Wody powierzchniowe posiadają naturalną zdolność do samooczyszczania się, które zachodzi 
na drodze procesów mineralizacji substancji organicznej. Zdolność ta jest tym większa, im mniejsza 
jest presja, czyli ładunek substancji zanieczyszczających trafiających do wód powierzchniowych, co 
zależy od stopnia oczyszczenia ścieków odprowadzanych do środowiska wodnego. Intensywność 
procesów samooczyszczania wód zależna jest przede wszystkim od zawartości tlenu w wodzie, która 
warunkowana jest wielkością przepływu wody w rzece, prędkością przepływu wody, temperaturą 
wody, ciśnieniem atmosferycznym, powierzchnią styku fazy wodnej z powietrzem oraz 
intensywnością procesu fotosyntezy. W zbiornikach zaporowych i zbiornikach wód stojących ilości 
tlenu są mniejsze i zależą głównie od powierzchni reaeracji, procesu fotosyntezy i od głębokości, stąd 
wody tych zbiorników są bardziej narażone na presje, a skutki tych presji są o wiele poważniejsze, niż 
w rzekach. Ponadto szczególnie narażone są one na presje związane z obszarami rolniczymi, z których 
spływy powierzchniowe, zawierające znaczne ładunki substancji biogennych, wzbogacają w nie 
wody, intensyfikując tym samym procesy eutrofizacji zbiorników. 

 
Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych stanowią źródła punktowe i obszarowe. 

Zdecydowanie największy wpływ na stan wód powierzchniowych ma emisja pochodząca ze źródeł 
punktowych, to jest oczyszczalni ścieków i zakładów przemysłowych. Zakłady produkcyjne są 
źródłem emisji przede wszystkim ścieków przemysłowych, które odprowadzane są kanalizacją na 
oczyszczalnie komunalne lub oczyszczane są na oczyszczalniach zakładowych, a następnie kierowane 
własnymi systemami kanalizacyjnymi bezpośrednio do wód lub do gruntu. Poważne zagrożenie 
stanowią tutaj niekontrolowane zrzuty ścieków z zakładów przemysłowych lub zrzuty ścieków 
nieoczyszczonych, które niejednokrotnie nieść mogą ze sobą znaczny ładunek substancji 



niebezpiecznych (w tym szczególnie szkodliwych dla śroodowiska wodnego) powstających w wyniku 
procesów produkcyjnych.  

Znaczącym źródłem punktowego zanieczyszczenia są, odprowadzane kanalizacją deszczową 
lub ogólnospławną, nieoczyszczone ścieki opadowe pochodzące z ulic i placów miast, terenów 
zakładów przemysłowych, czy też ze stacji przeładunku paliw. 

Duży wpływ na jakość wód powierzchniowych mają rolnicze punktowe oraz obszarowe 
źródła zanieczyszczeń. Stanowią je duże gospodarstwa rolne, w szczególności gospodarstwa hodowli 
trzody chlewnej i bydła. Źródłami obszarowymi są, spowodowane opadami atmosferycznymi spływy 
powierzchniowe z terenów pól uprawnych oraz w szczególności obszary wiejskie nie wyposażone  
w systemy odprowadzania ścieków. W wyniku źle prowadzonej hodowli oraz spływów 
powierzchniowych do środowiska wodnego trafiają duże ilości związków biogennych, będących 
składnikami nawozów i środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie. Wielkość ładunku 
zanieczyszczeń tymi substancjami zależy głównie od zagospodarowania przestrzennego zlewni, 
poziomu rozwoju gospodarki rolnej, charakteru produkcji rolnej, ukształtowania powierzchni terenu, 
jak również od rocznych sum opadów na danym terenie. Zapobieganie tego rodzaju 
zanieczyszczeniom ma ogromne znaczenie ze względu na ochronę cieków i zbiorników wodnych 
przed eutrofizacją. W województwie podkarpackim, rzekami najbardziej narażonymi na tego typu 
presje są Wisła oraz ujściowe odcinki Wisłoka i Sanu. 

 
Jak wynika z danych GUS w roku 2005 z obszaru województwa podkarpackiego 

odprowadzono do wód powierzchniowych 189,2 hm3 ścieków, znacznie więcej niż w roku 2004, 
kiedy ilość ta wynosiła 180,9 hm3. W ogólnej ilości odprowadzonych ścieków 73,4 hm3 (40,6%) 
stanowiły ścieki wymagające oczyszczania, w tym ścieki komunalne w ilości 49,7 hm3 miały 67,7 % 
udziału, a ścieki przemysłowe w ilości 23,7 hm3 - 32,3 % udziału. Znaczący wzrost ilości ścieków 
wymagających oczyszczania jest charakterystyczny dla dużych aglomeracji i jest efektem rozbudowy 
systemów zbiorowego odprowadzania ścieków. Obecny trend przez najbliższe lata będzie się 
utrzymywał, proporcjonalnie wzrastać będzie również ilość oczyszczanych ścieków. 

W 2005 roku w województwie podkarpackim oczyszczono 68,2 hm3 (92,9 %) ścieków 
ogółem, to jest o 0,7 hm3 więcej niż w 2004 roku. Oczyszczone ścieki komunalne w ilości 45,6 hm3 
stanowiły 66,9 % ścieków oczyszczonych, zaś ścieki przemysłowe w ilości 22,5 hm3 (oczyszczone  
w blisko 95 %) miały 33,1 % udziału. Pozostałą ilość 5,3 hm3 (7,2 %), stanowiły nieoczyszczone 
ścieki komunalne, przemysłowe i opadowe. 

Innym typem ścieków, są ścieki niewymagające oczyszczania, to jest wykorzystane wody 
przeznaczone do chłodzenia urządzeń w zakładach przemysłowych. W 2005 roku odprowadzono  
w województwie 115,7 hm3 tych ścieków i stanowiły one ponad 60 % ogółu odprowadzonych 
ścieków. 

W porównaniu z rokiem 2004 ogólna ilość ścieków wzrosła o 8,3 hm3 (to jest o ok. 4,4 %) 
przy jednoczesnym, nieznacznym – 0,4 hm3, wzroście ilości ścieków wymagających oczyszczania 
oraz przy wzroście odsetka ścieków oczyszczonych o 1,0 % (0,7 hm3). Zwiększająca się ilość ścieków 
oczyszczonych jest wynikiem rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz budowy nowych oczyszczalni 
ścieków.  

 
Pod względem ilości odprowadzonych ścieków, województwo podkarpackie znajduje się na 8 

miejscu w kraju; z uwagi na ilość ścieków wymagających oczyszczania, na miejscu 6 (wykres 6.9.), 
natomiast jeżeli chodzi o odsetek ścieków oczyszczanych na miejscu 10. 

 
Bilans oczyszczania ścieków w województwie przedstawiono na schemacie 6.2. 
 
Ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzonych do wód powierzchniowych 

lub do ziemi w województwie podkarpackim w latach 2003 – 2005 przedstawiono w tabeli 6.3. 



Schemat 6.2. Bilans oczyszczania ścieków w województwie podkarpackim w 2005 r. wg GUS 
 
 

 
 



 
 
Tabela 6.3. Ilości ścieków przemysłowych i komunalnych odprowadzone do wód powierzchniowych lub do 
ziemi w województwie podkarpackim latach 2003 – 2005 wg GUS 
 

Ilość odprowadzonych ścieków [hm3] 

bezpośrednio z zakładów1) ścieki wymagające 
oczyszczania3) 

Rok  

razem 
ścieki nie- 

wymagające 
oczyszczania2) 

ścieki  
oczyszczone 

ścieki 
nieoczyszczone 

siecią 
kanaliza-
cyjną4) 

Ogółem5) % w skali 
kraju 

2003 141,9 118,5 66,3 6,0 48,8 190,8 2,1 
2004 131,8 107,9 67,5 5,5 49,1 180,9 2,0 
2005 139,4 115,7 68,1 5,3 49,7 189,2 2,1 

 
1) Odprowadzone bezpośrednio z zakładów przemysłowych, łącznie z wodami chłodniczymi,  
     wodami kopalnianymi i zanieczyszczonymi wodami opadowymi. 
2) Wody chłodnicze odprowadzone z zakładów przemysłowych. 
3) Ścieki komunalne odprowadzone kanalizacją i ścieki  przemysłowe. 
4) Ścieki komunalne oczyszczone i nieoczyszczone, bez ścieków dowożonych na oczyszczalnię. 
5) Suma kolumn 2 i 6 daje sumaryczną ilość ścieków odprowadzonych w danym roku.  
 

Procentowy udział województw w emisji ścieków wymagających oczyszczania prezentuje 
wykres 6.9. 

 
Wykres 6.9. Procentowy udział województw w emisji ścieków komunalnych i przemysłowych 
wymagających oczyszczania w Polsce w 2005 r. wg GUS 
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W województwie podkarpackim ścieki oczyszczane są w ponad 45 % biologicznie  

z zastosowaniem metod podwyższonego usuwania substancji biogennych.. W 2005 roku w ten sposób 
oczyszczono 31,7 hm3 ścieków komunalnych, to jest blisko 70 % ich objętości. Pozostałą ilość 
ścieków komunalnych, to jest 13,8 hm3, oczyszczono za pomocą powszechnego biologicznego 
oczyszczania z wykorzystaniem osadu czynnego. 



Ścieki przemysłowe ze względu na swój, wynikający z charakteru produkcji, zróżnicowany 
skład, oczyszczane są w różny sposób, jednakże podstawowymi sposobami ich oczyszczania są 
metody mechaniczne i chemiczne (głównie strąceniowe i neutralizacyjne).  

W 2005 roku mechanicznie oczyszczono 10,1 hm3 ścieków przemysłowych (blisko 45 %), zaś 
oczyszczaniu chemicznemu poddano 8,9 hm3 (39,5 %) ścieków.  

 Ścieki przemysłowe pochodzące z sektora spożywczego oczyszczane są metodami 
biologicznymi i w województwie odsetek ścieków oczyszczonych w ten sposób wynosi ok. 11%, 
tylko w niewielkim stopniu oczyszczono je biologicznie z podwyższonym usuwaniem biogenów (ok. 
1 hm3) 

Pod względem odsetka oczyszczanych ścieków województwo podkarpackie wypada 
korzystnie na tle kraju. Duża różnica dotyczy odsetka ścieków oczyszczanych z zastosowaniem 
procesów podwyższonego usuwania biogenów, w województwie jest on większy prawie o 10 %.  

Z korzyścią dla województwa przedstawia się odsetek ścieków oczyszczanych metodami 
chemicznymi oraz ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną. (wykres 6.10.). 

 
Wykres 6.10. Porównanie struktury gospodarki ściekowej w województwie podkarpackim i w Polsce  
w 2005 r. wg GUS 
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Porównanie udziałów ścieków oczyszczanych danymi sposobami w województwach  
i w Polsce przedstawiono na wykresie 6.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wykres 6.11. Procentowe udziały ścieków oczyszczanych danymi metodami w ogólnej ilości ścieków 
oczyszczanych w województwach i w kraju w 2005 r wg GUS 
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Z danych GUS wynika, że w 2005 roku, oczyszczaniu nie poddano 5,3 hm3 ścieków, a więc 
7,2 %. W ilości tej ścieki komunalne stanowiły 4,1 hm3, ścieki przemysłowe zaś 1,2 hm3. Pod 
względem ilości nieoczyszczonych ścieków województwo podkarpackie zajmuje 10 miejsce w kraju. 

W stosunku do lat poprzednich, w 2005 roku odsetek ścieków nieczyszczonych  
w województwie zmalał z 8,3 % w 2003 roku i z 7,5 % w roku 2004. Widoczna jest więc tendencja 
wzrostu oczyszczanych ścieków (wykres 6.12.). Obecnie w kraju odsetek ścieków nieczyszczonych 
wynosi 8,8 % i województwo podkarpackie na jego tle wypada korzystnie.  
 
Wykres 6.12.  Udział ścieków oczyszczanych w ilości ścieków wymagających oczyszczania w latach  
2001 – 2005 wg GUS 
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Procentowe udziały ścieków oczyszczonych i nieoczyszczonych w 2005 roku w ogólnej ilości 
ścieków wymagających oczyszczania w województwach prezentuje wykres 6.13. 

 
Wykres 6.13. Procentowe udziały ścieków oczyszczanych i nieoczyszczanych w ogólnej ilości ścieków 
wymagających oczyszczania w województwach i w kraju w 2005 r. wg GUS 
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Powyższe dane wskazują, że z roku na rok stopniowo wzrasta odsetek ścieków 

oczyszczanych, zmniejsza się więc wielkość presji, jakiej poddawane są wody powierzchniowe.  
Jest to wynikiem realizacji wymogów wynikających z nowych regulacji prawnych, które nakładają na 
podmioty korzystające z wód, obowiązki ograniczania zużycia wody w zakładach przemysłowych, 
odprowadzanie określonej ilości i jakości ścieków, ograniczanie ładunków odprowadzanych  
w ściekach zanieczyszczeń. Ważnymi narzędziami, które pomagają zarządzać gospodarką wodną  
i ściekową, są sprawowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska kontrole przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska przez podmioty korzystające z wód, a także system opłat za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska. 

 
W województwie podkarpackim ponad 50 % ścieków wymagających oczyszczania powstaje 

w mieście Rzeszowie (w 2005 roku 10,6 hm3), mieście Tarnobrzegu (w 2005 roku 9,6 hm3), powiecie 
stalowowolskim (w 2005 roku 8,1 hm3), powiecie dębickim (2005 roku wytworzono 5,7 hm3) oraz  
w powiecie mieleckim, (w 2005 roku wytworzono 4,3 hm3 ścieków). Powiaty te skupiają duże ośrodki 
miejsko-przemysłowe i mają decydujący wpływ na ilość ścieków ogółem. 

Powiatami, w których odsetek oczyszczanych ścieków jest w ostatnich latach najmniejszy są 
powiaty: bieszczadzki z ilością 0,36 hm3, strzyżowski - 0,47 hm3, brzozowski ze zbliżonymi ilościami 
0,57 hm3, leski – 0,64 hm3, oraz powiat przemyski - 0,83 hm3.  

Największą ilość ścieków w województwie podkarpackim oczyszczono w mieście Rzeszowie 
- ok. 10,4 hm3, mieście Tarnobrzegu – 9,6 hm3 oraz powiecie stalowowolskim – 8,9 hm3, co stanowi 
ok. 42 % ogółu oczyszczanych w województwie ścieków. 

W 2005 roku w dwóch powiatach grodzkich województwa - tarnobrzeskim i rzeszowskim, 
odsetek oczyszczanych ścieków wyniósł 100 %, podobnie w powiecie stalowowolskim.  

W przeważającej większości powiatów i pozostałych miastach na prawach powiatu, odsetek 
ten był większy od 90 %. Tylko w dwóch powiatach, leskim i mieleckim oczyszczono poniżej 60 % 
objętości wytworzonych w nich ścieków. 

Dane dotyczące ilości oczyszczanych ścieków w powiatach województwa w 2005 roku 
przedstawiono na mapie 6.3. 
 
 



Mapa 6.3. Ilość ścieków oczyszczonych w powiatach województwa podkarpackiego w 2005 roku 
 

 
 
 

Ścieki odprowadzane są na oczyszczalnie za pomocą systemów kanalizacji sanitarnej, 
ogólnospławnej oraz deszczowej.  

W 2005 roku z obszaru województwa podkarpackiego odprowadzono siecią kanalizacyjną 
49,7 hm3 ścieków komunalnych, w tym 45,6 hm3 czyli 91,7 % stanowiły ścieki oczyszczone, zaś 4,1 
hm3 ścieki nieoczyszczone. Powiaty województwa są skanalizowane w różnym stopniu, co zależne 
jest od ilości i wielkości ośrodków miejsko-przemysłowych, sposobu zagospodarowania terenu, 
ukształtowania powierzchni terenu, zwartości zabudowy mieszkalnej na terenach wiejskich.  

Zgodnie z danymi Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, wskaźnik 
skanalizowania województwa w 2005 roku osiągnął wartość 7,8 (przykanalików na 100 mieszkańców) 
i wzrósł w przeciągu dwóch ostatnich lat o 1,7 % i o 0,75 % w stosunku do roku poprzedniego. 
Przewyższa on wskaźnik skanalizowania kraju o 3,25 punktu.  



Według danych GUS długość sieci kanalizacyjnej w województwie podkarpackim wynosiła  
w 2005 r. 6938,3 km. Pomimo rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej, potrzeby w tym zakresie 
pozostają nadal duże, ponieważ niewiele ponad 50 % ludności województwa korzysta obecnie z usług 
oczyszczalni ścieków. Sytuacja ta najgorzej przedstawia się na obszarach wiejskich. Na 1566 wsi 
sołeckich, w sieć kanalizacji zbiorczej wyposażone są 493 wsie, zaś 171 jest częściowo 
skanalizowanych. W miastach sytuacja przedstawia się lepiej, ponad 80 % ludności korzysta  
z oczyszczalni ścieków. 

W 2005 roku inwestycje kanalizacyjne w najszerszym zakresie prowadzone były 
w powiatach: przemyskim (gmina Orły, gmina Przemyśl), krośnieńskim (gmina Rymanów, gmina 
Wojaszówka), kolbuszowskim (gmina Majdan Królewski, gmina Niwiska).  

W niewielkim stopniu inwestycje te prowadzono w powiatach: bieszczadzkim, lubaczowskim, 
jasielskim. 

Do gmin najlepiej skanalizowanych (wskaźnik >15) należą: Miejsce Piastowe, Krościenko 
Wyżne, Pawłosiów, Lutowiska, Besko, Krasne, Łańcut, Trzebownisko, Stary Dzików, Gać, Zarzecze. 

Najniższy wskaźnik skanalizowania (<1) charakteryzuje gminy: Tuszów Narodowy, 
Ropczyce, Dynów, Bukowsko, Gawłuszowice, Ustrzyki Dolne, Osiek Jasielski, Sędziszów Młp. 

W 13 gminach województwa brak jest kanalizacji zbiorczych.  
 

Według danych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, stolica 
województwa wraz z okolicznymi gminami, uzbrojona jest w sieć czynnej kanalizacji sanitarnej 
zbiorczej o długości 331,1 km, w tym w gminie M. Rzeszów długość sieci wynosi 315,9 km, gminie 
Tyczyn 1,2 km, gminie Krasne 16,0 km. Miasto i gmina Rzeszów zarządzają również systemem 
kanalizacji deszczowej, którego długość wynosi 257,9 km.  

Według danych WIOŚ w 2005 roku z terenu miasta Rzeszowa i okolicznych gmin 
odprowadzono na oczyszczalnię w Rzeszowie 14 426 dam3 ścieków, w tym 1797 dam3 pochodziło  
z sektora przemysłowego. 

Jak wynika z danych GUS, w ubiegłym roku największe ilości ścieków odprowadziły siecią 
kanalizacyjną miasta:: Rzeszów – 8694 dam3 (bez sąsiadujących gmin), Przemyśl – 3131 dam3, 
Stalowa Wola – 2987 dam3, Dębica – 2479 dam3, Mielec 2631 dam3, Krosno – 2575 dam3 oraz 
Jarosław – 2060 dam3. 

Wraz ze ściekami odprowadzonymi z miast i gmin województwa podkarpackiego, po ich 
oczyszczeniu na oczyszczalniach, do wód powierzchniowych trafiły w 2005 roku następujące sumy 
ładunków zanieczyszczeń: ładunek BZT5 wielkości 664,960 Mg, ładunek ChZTCr wielkości 3665,493 
Mg, ładunek zawiesiny ogólnej wielkości 1218,539 Mg, ładunek azotu ogólnego wielkości 1227,133 
Mg oraz ładunek fosforu ogólnego, którego wielkość oszacowano na 155,812 Mg. 

Porównanie wielkości ładunków zanieczyszczeń odprowadzonych w ściekach komunalnych, 
wytworzonych w województwie podkarpackim w latach 2003 – 2005 przedstawiono na wykresie 6.14. 
 
Wykres 6.14. Wielkości ładunków zanieczyszczeń odprowadzonych w oczyszczonych ściekach 
komunalnych, wytworzonych w województwie podkarpackim w latach 2003-2005 [Mg/rok] 
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Zestawienie miast i gmin odprowadzających ścieki siecią kanalizacyjną w zlewniach oraz 
dane o ilościach ścieków oczyszczanych, ładunkach zanieczyszczeń odprowadzanych wraz  
z oczyszczonymi ściekami i o liczbie mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie ścieków  
w województwie, przedstawiono w tabeli 6.5. 



Odbiornikami ścieków z miast i wsi są odpowiednio miejskie lub gminne oczyszczalnie 
ścieków. 

Według danych GUS na dzień 31 grudnia 2005 roku w województwie podkarpackim działało 
200 komunalnych oczyszczalni ścieków, w tym: 160 biologicznych, 35 oczyszczających ścieki  
z zastosowaniem procesu podwyższonego usuwania biogenów oraz 5 oczyszczalni mechanicznych. 
Województwo znajduje się na 8 miejscu w kraju pod względem wyposażenia w oczyszczalnie 
komunalne. Podstawowe, ogólne dane dotyczące tych oczyszczalni, przedstawiono w tabeli 6.4. 

Łączna przepustowość oczyszczalni województwa wynosi 378554 m3/d, zaś łączne 
rzeczywiste obciążenie wyrażone równoważną liczbą mieszkańców 2009018 RLM.  

Równoważna liczba mieszkańców (RLM) jest to wielkość, która wyraża obciążenie 
oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń i oblicza się ją dzieląc rzeczywisty dobowy ładunek BZT5  
w ściekach dopływających do oczyszczalni przez ładunek BZT5 pochodzący od jednego mieszkańca 
równoważnego (1RLM) tj. 60 gO2/d. 
 
Tabela 6.4. Oczyszczalnie ścieków komunalnych w województwie podkarpackim w 2005 r. wg GUS 
 

Wielkość oczyszczalni Ścieki oczyszczane [dam3/rok] 
Oczyszczalnie 

ścieków 
komunalnych 

Liczba Przepustowość 
projektowana 

[m3/d] 
RLM Ścieki dopływające 

na oczyszczalnię 
Suma 

oczyszczanych 
ścieków1) 

Ścieki oczyszczane 
bez wód 

opadowych i 
infiltracyjnych11) 

ogółem 200 378554 2009018 78420 77601 45605 
mechaniczne 5 534 4265 103 103 98 
biologiczne 160 85882 474848 18836 18195 13771 
z podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów 

35 292138 1529905 59481 59303 31736 

1)  Łącznie ze ściekami komunalnymi oczyszczanymi  przez oczyszczalnie przemysłowe 
 

Największe oczyszczalnie ścieków w województwie podkarpackim, zlokalizowane są w dużych 
aglomeracjach i są to: 
• oczyszczalnia w Rzeszowie – oczyszczalnia biologiczna, oczyszczająca ścieki z zastosowaniem 

procesu podwyższonego usuwania biogenów, o projektowanej przepustowości średniodobowej 
62500 m3/d i projektowanym obciążeniu 400000 RLM,  

• oczyszczalnia w Krośnie - biologiczna oczyszczająca ścieki z podwyższonym usuwaniem 
biogenów o projektowanej przepustowości średniodobowej 35410 m3/d i projektowanym 
obciążeniu 213000 RLM, 

• oczyszczalnia w Przemyślu - biologiczna o projektowanej przepustowości średniodobowej 28200 
m3/d i projektowanym obciążeniu 101833 RLM, 

• oczyszczalnia w Stalowej Woli - biologiczna o projektowanej przepustowości średniodobowej 
23000 m3/d i projektowanym obciążeniu 100000 RLM, 

• oczyszczalnia w Jarosławiu - biologiczna, oczyszczająca ścieki z podwyższonym usuwaniem 
biogenów, o projektowanej przepustowości średniodobowej 20400 m3/d i projektowanym 
obciążeniu 92933 RLM, 

• oczyszczalnia w Sanoku - oczyszczalnia biologiczna o projektowanej przepustowości 
średniodobowej 17105 m3/d i projektowanym obciążeniem 55570 RLM, 

• oczyszczalnia w Leżajsku - biologiczna, oczyszczająca ścieki z podwyższonym usuwaniem 
biogenów, o projektowanej przepustowości średniodobowej 11500 m3/d i projektowanym 
obciążeniu 185450 RLM, 

• oczyszczalnia w Nowej Sarzynie - biologiczna, oczyszczająca ścieki z podwyższonym usuwaniem 
biogenów, o projektowanej przepustowości średniodobowej 10000 m3/d i projektowanym 
obciążeniu 41667 RLM, 

• oczyszczalnia w Dębicy – biologiczna, oczyszczająca ścieki z podwyższonym usuwaniem 
biogenów, o projektowanej przepustowości średniodobowej 21000 m3/d i projektowanym 
obciążeniu 101500 RLM, 

• oczyszczalnia w Jaśle – biologiczna, oczyszczająca ścieki z podwyższonym usuwaniem 
biogenów, o projektowanej przepustowości średniodobowej 20000 m3/d i projektowanym 
obciążeniu 97000 RLM, 



• oczyszczalnia w Tarnobrzegu – biologiczna, oczyszczająca ścieki z podwyższonym usuwaniem 
biogenów, o projektowanej przepustowości średniodobowej 12000 m3/d i projektowanym 
obciążeniu 55000 RLM. 

 
Lokalizacja oczyszczalni ścieków o wskaźniku RLM > 2000, działających na terenie 

województwa podkarpackiego, przedstawiona została w układzie zlewniowym na mapie 6.4.  
W tabelach 6.6. – 6.9. zestawiono dane dotyczące lokalizacji oczyszczalni, rodzaju oczyszczalni, 
odbiorników ścieków, projektowanych przepustowości i projektowanych obciążeń RLM. 

 
W gminach najsłabiej skanalizowanych oraz tam, gdzie budowa sieci kanalizacji zbiorczej jest 

nieopłacalna lub niemożliwa ze względu na ukształtowanie powierzchni terenu, bądź względy 
ekonomiczne, pojawia się problem prawidłowego zagospodarowania ścieków. 

Problem oczyszczania ścieków na obszarach nie skanalizowanych możliwy jest do 
rozwiązania poprzez budowę lub montaż niewielkich, przydomowych oczyszczalni ścieków, 
działających na zasadzie biologicznego oczyszczania ścieków, jednak ze względu na ich cenę, 
najpowszechniejszym rozwiązaniem nadal są zbiorniki bezodpływowe.  

W skali województwa trudno oszacować ilość tego typu obiektów. Dane takie powinny być 
gromadzone przez organy ochrony środowiska w gminach. Podobnie nie sposób określić ilości 
gromadzonych w nich ścieków, jak również wielkości ładunków zanieczyszczeń, jakie są w nich 
zawarte. Obowiązkiem właścicieli tych urządzeń, jest prawidłowa ich eksploatacja oraz należyte 
pozbywanie się zawartości zbiorników poprzez korzystanie z usług uprawnionych podmiotów. 

W województwie podkarpackim istnieje kilka miast, które uznać można za duże ośrodki 
przemysłowe i są to: Tarnobrzeg, Rzeszów, Dębica, Mielec, Stalowa Wola, Jasło i Jedlicze.  

W mniejszym stopniu działalność przemysłowa skoncentrowana jest w Krośnie, Leżajsku  
i Nowej Sarzynie.  

Sektor przemysłowy województwa podkarpackiego wytworzył w 2005 roku 145,5 hm3 

ścieków, w tym 115,7 hm3 (79.5%) stanowiły wody chłodnicze, czyli ścieki nie wymagające 
oczyszczania. Pozostała ilość 23,7 hm3 to ścieki wymagające oczyszczania, z których 22,5 hm3 (94,9 
%) oczyszczono, natomiast 1,2 hm3 stanowiły ścieki nieczyszczone. W ostatnich latach ogólna ilość 
ścieków przemysłowych uległa znacznemu obniżeniu, dzięki zracjonalizowaniu gospodarowania 
wodą wykorzystywaną do celów chłodniczych w zakładach przemysłowych. Ilość powstających 
ścieków przemysłowych wymagających oczyszczania utrzymuje się na podobnym poziomie,  
z tendencją spadkową. W stosunku do roku 2004 ilość ścieków przemysłowych nieznacznie zmalała  
i prognozuje się dalszy jej spadek w przyszłości, do czego przyczynić się ma wdrażanie 
nowoczesnych technologii produkcji oraz systemów zarządzania środowiskowego (certyfikaty 
ISO14001), które będą decydować o wzroście konkurencyjności na rynku. 

Wykres 6.15. przedstawia porównanie ilości ścieków przemysłowych, w tym wymagających 
oczyszczania, odprowadzonych w województwie podkarpackim w latach 2003 – 2005. 

 
Wykres 6.15. Ilość ścieków przemysłowych, w tym wymagających oczyszczania odprowadzonych ogółem 
w latach 2003 – 2005 wg danych GUS 
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Tabela 6.5. Ścieki komunalne odprowadzane siecią kanalizacyjną, ilości ścieków oczyszczonych i ładunki zanieczyszczeń odprowadzone do wód powierzchniowych   
oraz ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w województwie podkarpackim w 2005 roku wg danych GUS 

 
Nr* 

Miasta i większe 
gminy 

Ścieki 
odprowadzane 
kanalizacją na 
oczyszczalnię 

[dam3/rok] 

Ilość ścieków 
oczyszczonych  

[dam3/rok] 

Ścieki 
nieoczysz- 

czone 
[dam3/rok] 

Ładunek 
BZT5 

[kg/rok] 

 
Ładunek 
ChZTCr 
[kg/rok] 

 

Ładunek 
zawiesiny 
[kg/rok] 

Ładunek 
azotu 

ogólnego 
[kg/rok] 

Ładunek 
fosforu 

ogólnego 
[kg/rok] 

% redukcji 
ładunku 
fosforu 

ogólnego 

Ludność 
obsługiwana 

przez 
oczyszczalnię 

[%] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zlewnia Wisłoka 
1 Rymanów 90 90 - 2464 10472 3407 5657 826 70,1 92,6 
2 Iwonicz Zdrój 243 210 33 11289 48650 5727 10996 428 48,8 79,7 
3 Krosno 2575 2575 - 42448 358197 70849 106912 7920 89,3 100 
4 Strzyżów 210 210 - 4087 28609 3576 4719 2503 61,1 74,7 
5 Brzozów- 168 129 39 742 2099 490 895 249 55,1 41,3 
6 gm. Świlcza 389 385 4 7584 36542 3435 8688 10341 36,4 82,6 
7 gm. Chmielnik 193 193 - 2528 8492 2104 - - - 70,8 
8 Błażowa- 40 40 - 1640 4920 1580 1470 337 77,5 56,8 
9 Rzeszów + Tyczyn 1} 8694 + 166 8694 + 163 3 43278 558280 308713 197634 20485 85,7 98,8 

10 Głogów Małopolski 137 137 - 4931 15641 12783 4300 1259 82,5 96 
11 gm. Trzebownisko 531 512 19 33235 81388 32723 36531 7859 50 77,5 
12 Łańcut 796 795 1 21743 96309 35538 34662 2244 88,6 99,7 
13 Przeworsk 664 563 101 10290 40539 11256 17609 1330 92,7 69,1 

 suma w zlewni Wisłoka 14896 14696 200 186259 1290138 492181 430073 55781 - - 
Zlewnia Sanu 

14 Sanok 1623 1622 1 79648 302194 115029 113676 7572 83,7 95,4 
15 Dynów 100 100 - 5125 4518 1912 - - - 57,7 
16 Przemyśl 3131 3131 - 17851 165360 2997 56105 4960 93,2 100 
17 gm. Żurawica 201 201 - 4613 18991 4977 - - - 53,7 
18 Radymno- 86 73 13 764 3510 936 1170 177 85,5 44,5 
19 Jarosław 2060 2060 - 33481 134472 55369 58305 262 99,3 98,3 
20 Lubaczów 447 447 - 2930 22099 4776 10381 503 94,8 83,2 
21 Sieniawa- 70 70 - 644 5681 872 - - - 96,8 
22 Leżajsk 2) 1346 1346 - 19949 121563 49041 23170 2348 90,5 99 
23 N. Sarzyna 3) 219 213 6 3119 95124 13945 14873 1826 76 100 
24 Sokołów Małopolski 86 86 - 2041 13851 1793 - - - 94,9 
25 Rudnik 162 162 - 4506 8523 4930 - - - 99,4 
26 Ulanów- 35 35 - 2054 - 1918 1221 355 71,8 80,4 
27 Narol- 27 26 1 263 2102 438 - - - 33,5 
28 Cieszanów- 36 32 4 124 222 190 52 17 81,1 51,5 
29 Nisko 449 449 - 3486 - 3946 6984 1060 75,1 62,3 
30 Stalowa Wola 2987 2987 - 38841 317219 85056 166581 39537 37,5 98,7 

 suma w zlewni Sanu 13065 13040 25 219439 1215429 348125 452518 58617 - - 



 

Tabela 6.5. Ścieki komunalne odprowadzane siecią kanalizacyjną, ilość ścieków oczyszczonych i ładunki zanieczyszczeń odprowadzone do wód powierzchniowych 
oraz ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w województwie podkarpackim w 2005 roku wg danych GUS - ciąg dalszy 

Nr* Miasto lub gmina 

Ścieki 
odprowadzane 
kanalizacją na 
oczyszczalnię 

[dam3/rok] 

Ilość ścieków 
Oczyszczonych 

 [dam3/rok] 

Ścieki 
nieoczysz- 

czone 
[dam3/rok] 

Ładunek 
BZT5 

[kg/rok] 

 
Ładunek 
ChZTCr 
[kg/rok] 

 

Ładunek 
zawiesiny 
[kg/rok] 

Ładunek 
azotu 

ogólnego 
[kg/rok] 

Ładunek 
fosforu 

ogólnego 
[kg/rok] 

% redukcji 
ładunku 
fosforu 

ogólnego 

Ludność 
obsługiwana 

przez 
oczyszczalnię 

[%] 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Zlewnia Wisłoki 
31 Jasło 1681 1680 1 43776 238268 61287 60661 3752 90,3 94,9 
32 Jedlicze 101 101 - 13351 9110 3498 3482 540 76,2 54,9 
33 Dukla 61 60 1 3155 8540 1228 3406 581 52,7 95,8 
34 Pilzno- 77 77 - 1024 3787 2725 - - - 45,5 
35 Dębica 2479 2479 - 12744 182638 30458 82477 4296 94,1 78,6 
36 gm. Dębica 690 243 447 3753 17544 4589 - - - 22,9 
37 Ropczyce 495 427 68 11220 40277 13864 7308 3091 21,2 59,5 
38 Sędziszów Młp. 206 178 28 3519 18226 3565 7992 780 79,0 68,8 
39 Mielec 2631 885 1746 44250 192045 97350 66375 7434 50,4 32,7 

 Suma w zlewni Wisłoki 8421 6130 2291 136792 710435 218564 231701 20474 - - 
Zlewnia Wisły 

40 Radomyśl Wielki- 27 26 1 852 4280 1097 928 151 83,7 47,0 
41 Baranów Sandomierski- 23 23 - 632 4196 896 3773 590 34,2 62,7 
42 Tarnobrzeg 1507 1507 - 9538 93354 17049 23221 1864 87,,0 65,8 
43 Nowa Dęba 420 420 - 1829 17718 4412 12694 509 93,2 99,7 
45 gm. Majdan Królewski 162 162 - 1146 8650 1365 - - - 41,5 
46 Kolbuszowa 298 298 - 3425 37803 9028 8641 933 84,3 78,7 

 Suma w bezp. Zlewni Wisły  2437 2436 1 17422 166001 33847 49257 4047 - - 
 Suma – wszystkie zlewnie 38819 36302 2517 559912 3382003 1092717 1163549 138919 - - 

Zlewnia Dniestru 
51 Ustrzyki Dolne 4) 305 305 - 7863 18517 10970 8803 2968 57,5 90,3 

*   kolejność według kolejności zrzutu ścieków 

1) ścieki odprowadzane na miejską oczyszczalnię dla miasta Rzeszowa wraz ze ściekami z zakładów przemysłowych m.in.  „ZELMER S.A.”,”PZL Rzeszów S.A.”, „KORAL”, „PKS w Rzeszowie”, „Sanofi-
Synthelabo” Sp. z o.o.”, „SKANSKA S.A.” 

2) wraz ze ściekami z Zakładów Piwowarskich „Grupa Żywiec S.A.” i Zakładu Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Hortino” 
3)   wraz ze ściekami z Zakładów Chemicznych „Organika Sarzyna” 
4) ścieki  z  oczyszczalni w Ustrzykach Dolnych odprowadzane są do rzeki Strwiąż, która jest dopływem Dniestru 



 

Mapa 6.4. Komunalne oczyszczalnie ścieków o wskaźniku RLM > 2000 w województwie 
podkarpackim w układzie zlewniowym 
 
 
 

 



 

Tabela 6.6. Wykaz komunalnych oczyszczalni ścieków o docelowym wskaźniku RLM > 2000 
działających w województwie podkarpackim w zlewni rzeki San w 2005 r., wg danych WIOŚ i MŚ 
 

Nr* 
 

Lokalizacja 
oczyszczalni 

 

Rodzaj 
oczyszczalni 

Bezpośredni 
odbiornik 
ścieków 

Projektowana 
przepustowość 
średniodobowa 

[m3/d] 

Projektowane 
obciążenie 

oczyszczalni 
RLM 

Docelowy 
przedział 
[RLM]** 

1 2 3 4 5  7 
1 Polańczyk  biologiczna z PUB zbiornik Solina 378 6000 >2000<15000 
2 Lesko biologiczna z PUB San 2282 13400 >2000<15000 
3 Zagórz biologiczna Osława 1300 (nowa) 7150 >2000<15000 
4 Sanok biologiczna San 17105 55570 >15000<100000 
5 Dynów biologiczna San 2200 6850 >2000<15000 
6 Bachórz biologiczna San 300 338 >2000<15000 
7 Nienadowa biologiczna  San 258 2364 >2000<15000 
8 Krzywcza biologiczna San 152 1442 >2000<15000 
9 Bircza biologiczna  Stupnica 500 5000 >2000<15000 
10 Żurawica1) biologiczna p. Żurawianka 160 960 >2000<15000 
11 Przemyśl biologiczna Wiar 28200 101833 >100000 
12 Hurko biologiczna San 400 12875 >2000<15000 
13 Medyka biologiczna San 742 9280 >2000<15000 
14 Wyszatyce biologiczna San 800 4730 >2000<15000 
15 Niziny biologiczna San 225 1399 >2000<15000 
16 Święte biologiczna z PUB San 450 4800 >2000<15000 
17 Laszki biologiczna p. Laszkowski 300 2917 >2000<15000 

18 Orzechowce biologiczna – złoże 
biolog. p.Rada 196 918 >2000<15000 

19 Kaszyce hydrobotaniczna p.Olszyna 259 2137 >2000<15000 
20 Radymno biologiczna San 500 3333 >2000<15000 

21 Rokietnica biologiczna z PUB p.Łęg 
Rokietnicki 669 3075 >2000<15000 

22 Chłopice biologiczna p.Łęg 
Rokietnicki 200 1953 >2000<15000 

23 Zamiechów biologiczna p. Młynka 212 1978 >2000<15000 
24 Ostrów biologiczna Łęg Rokietnicki 310 3928 >2000<15000 
25 Tuczempy biologiczna San 900 6250 >2000<15000 
26 Jarosław biologiczna z PUB San 20400 92480 >15000<100000 
27 Wierzbna biologiczna p. Przykopa 254 1350 >2000<15000 
28 Wiązownica biologiczna p. Olchowiec 350 2500 >2000<15000 
29 Kostków biologiczna San 450 3000 >2000<15000 

30 Horyniec Zdrój biologiczna – złoże 
biolog. Papiernia 1600 5333 >2000<15000 

31 Załuże biologiczna Sołotwa 250 (nowa) 2065 >2000<15000 
32 Lubaczów biologiczna z PUB Lubaczówka 2660 12857 >2000<15000 

33 Oleszyce biologiczna – złoże 
biolog. Przerwa 900 6000 >2000<15000 

34 Sieniawa biologiczna rów melioracyjny 
- San 700 (nowa) 6138 >2000<15000 

35 Wierzawice biologiczna z PUB San 2000 (nowa) 19900 >15000<100000 
36 Leżajsk biologiczna z PUB San 11500 185450 >100000 

37 Sokołów 
Małopolski biologiczna Trzebośnica 1200 10000 >15000<100000 

38 Nowa Sarzyna biologiczna z PUB San 10000 41667 >15000<100000 
39 Nowy Kamień biologiczna z PUB Rudna 300 2500 >2000<15000 

40 Jeżowe biologiczna poprzez rów do 
Jeżówki 660 4921 >2000<15000 

41 Rudnik nad 
Sanem biologiczna Rudna 1000 2133 >2000<15000 

42 Stary Dzików biologiczna p. Jasienica 400 3879 >2000<15000 
43 Cieszanów hydrobotaniczna p. Brusienka 200 1160 >2000<15000 

44 Ruda 
Różaniecka biologiczna p. Różanka 450 2340 >2000<15000 

45 Ulanów biologiczna San 600 2612 >2000<15000 
46 Nisko biologiczna z PUB San 7147 40000 >15000<100000 
47 Stalowa Wola biologiczna San 23000 97000 >15000<100000 



 

48 Jarocin biologiczna Bukowa 400 2500 >2000<15000 
49 Jastkowice biologiczna Bukowa 325 1982 >2000<15000 
50 Lipa biologiczna p. Złodziejka 308 1875 >2000<15000 

* kolejność oczyszczalni według mapki 
** przedział RLM wymagany wg „KPOŚK”. Oczyszczalnie zaliczono do określonego przedziału RLM, biorąc pod uwagę wartość 
obciążenia (wyrażonego jako RLM), przewidzianego dla oczyszczalni, po osiągnięciu przez nią pożądanego obciążenia hydraulicznego, 
to jest po rozbudowie sieci kanalizacyjnej przewidzianej w „KPOŚK” 
1) oczyszczalnia w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy, planowana jest budowa nowej oczyszczalni w 
m. Żurawica 
 
Tabela 6.7. Wykaz komunalnych oczyszczalni ścieków o docelowym wskaźniku RLM >2000, 
działających w województwie podkarpackim w zlewni rzeki Wisłok w 2005 r., wg danych WIOŚ i MŚ 
 

Nr* 
 

Lokalizacja 
oczyszczalni 

 

Rodzaj 
oczyszczalni 

Bezpośredni 
odbiornik 
ścieków 

Projektowana 
przepustowość 
średniodobowa 

[m3/d] 

Projektowane 
obciążenie 

oczyszczalni 
RLM 

Docelowy 
przedział 
[RLM]** 

1 2 3 4 5  7 
1 Zarszyn biologiczna  p. Pielnica 250 1000 >2000<15000 
2 Besko biologiczna  Wisłok 400 4854 >2000<15000 

3 Iwonicz Zdrój biologiczna - złoże 
biolog. p. Iwonicki 2370 4500 >2000<15000 

4 Rymanów biologiczna  Morwawa 2000 3877 >15000<100000 
5 Haczów biologiczna  Morwawa 930 4500 >2000<15000 
6 Krosno biologiczna z PUB Wisłok 35410 213000 >100000 
7 Ustrobna biologiczna z PUB Wisłok 320 2912 >2000<15000 
8 Frysztak biologiczna p. Glinik 250 1890 >2000<15000 
9 Wiśniowa Biologiczna z PUB p. Szufranówka 200 1000 >2000<15000 

10 Grabownica 
Starzeńska biologiczna Stobnica 587 3915 >2000<15000 

11 Brzozów biologiczna Stobnica 800 5333 >2000<15000 
12 Blizne biologiczna Stobnica 769 7400 >2000<15000 
13 Strzyżów biologiczna z PUB Wisłok 2421 11620 >2000<15000 
14 Czudec biologiczna Wisłok 500 1987 >2000<15000 
15 Błażowa biologiczna p. Ryjak 300 4029 >2000<15000 

16 Chmielnik stawowa ze złożem 
biolog. p. Chmielnik 850 7366 >2000<15000 

17 Siedliska biologiczna  Wisłok 600 6500 >2000<15000 
18 Świlcza biologiczna  Lubcza 1500 14615 >2000<15000 
19 Rzeszów biologiczna z PUB Wisłok 62500 400000 >100000 
20 Krasne biologiczna z PUB Wisłok 350 2013 >2000<15000 
21 Głogów Młp. Biologiczna z PUB p. Szlachcianka 2001 6615 >2000<15000 
22 Nowa Wieś biologiczna  Mrowla 1800 14200 >2000<15000 
23 Łąka biologiczna  p. Terliczka 663 5500 >2000<15000 
24 Czarna biologiczna  Wisłok 1208 5340 >2000<15000 
25 Łańcut biologiczna Wisłok 5500 28000 >15000<100000 
26 Markowa biologiczna  Sawa 300 4469 >2000<15000 
27 Żołynia biologiczna  Żołynianka 400 3167 >2000<15000 

28 Pruchnik biologiczna Mleczka 
Wschodnia 315 4500 >2000<15000 

29 Wola 
Roźwieniecka biologiczna  Mleczka 

Wschodnia 724 5200 >2000<15000 

30 Zarzecze biologiczna  Mleczka 
Wschodnia 450 1650 >2000<15000 

31 Mikulice biologiczna p. Markówka 380 2917 >2000<15000 

32 Kańczuga biologiczna z PUB Mleczka 
Zachodnia 500 3500 >2000<15000 

33 Przeworsk biologiczna z PUB Mleczka 6000 32000 >15000<100000 
34 Grodzisko Dolne biologiczna  p. Leszczynka 400 5792 >2000<15000 
35 Tryńcza biologiczna Wisłok 480 2652 >2000<15000 

* kolejność oczyszczalni według mapki 
** przedział RLM wymagany wg „KPOŚK”. Oczyszczalnie zaliczono do określonego przedziału RLM, biorąc pod uwagę wartość 
obciążenia (wyrażonego jako RLM), przewidzianego dla oczyszczalni, po osiągnięciu przez nią pożądanego obciążenia hydraulicznego, 
to jest po rozbudowie sieci kanalizacyjnej przewidzianej w „KPOŚK”. 



 

Tabela 6.8. Wykaz komunalnych oczyszczalni ścieków o docelowym wskaźniku RLM >2000, 
działających w województwie podkarpackim w zlewni rzeki Wisłoki  w 2005 r., wg danych WIOŚ i MŚ 
 

Nr
* 

 
Lokalizacja 

oczyszczalni 
 

Rodzaj 
oczyszczalni 

Bezpośredni 
odbiornik 
ścieków 

Projektowana 
przepustowość 
średniodobowa 

[m3/d] 

Projektowane 
obciążenie 

oczyszczalni 
RLM 

Docelowy 
przedział [RLM]** 

1 2 3 4 5  7 
1 Dukla biologiczna Jasiołka 500 3700 >2000<15000 
2 Jedlicze biologiczna Jasiołka 900 5000 >15000<100000 
3 Jasło biologiczna z PUB Wisłoka 20000 97000 >100000 
4 Kołaczyce biologiczna Wisłoka 400 3156 >2000<15000 
5 Klecie biologiczna Wisłoka 180 3145 >2000<15000 
6 Pilzno biologiczna Wisłoka 500 2700 >2000<15000 
7 Dębica biologiczna z PUB Wisłoka 21000 101500 >100000 
8 Czarna biologiczna Czarna 200 1697 >2000<15000 
9 Głowaczowa biologiczna Czarna 250 3963 >2000<15000 
10 Żyraków biologiczna Grabianka 450 2820 >2000<15000 
11 Iwierzyce biologiczna p. Bystrzyca 200 2920 >2000<15000 
12 Sędziszów Młp. biologiczna Wielopolka 650 4500 >15000<100000 
13 Ropczyce biologiczna Wielopolka 1657 6480 >15000<100000 
14 Ropczyce biologiczna z PUB Wielopolka 1604 6396 >15000<100000 
15 Skrzyszów biologiczna p. Kozi 310 2778 >2000<15000 
16 Brzeźnica biologiczna Wielopolka 3100 10330 >2000<15000 
17 Błonie biologiczna Wisłoka 334 1948 >2000<15000 
18 Mielec1) biologiczna Wisłoka 2424 12000** >15000<100000 
19 Czermin biologiczna p. Stary Breń 300 2000 >2000<15000 
20 Borowa biologiczna p. Stary Breń 250 2080 >2000<15000 
* kolejność oczyszczalni według mapki, 
** przedział RLM wymagany wg „KPOŚK”. Oczyszczalnie zaliczono do określonego przedziału RLM, biorąc pod uwagę wartość 
obciążenia (wyrażonego jako RLM), przewidzianego dla oczyszczalni, po osiągnięciu przez nią pożądanego obciążenia hydraulicznego, 
to jest po rozbudowie sieci kanalizacyjnej przewidzianej w „KPOŚK”. 
1) tylko część ścieków z Mielca przechodzi przez urządzenia oczyszczali (stąd RLM oczyszczalni wynosi 12000), większa część 
ścieków kierowana jest do Wisłoki bez oczyszczenia. 
 
Tabela 6.9. Wykaz komunalnych oczyszczalni ścieków o docelowym wskaźniku RLM > 2000, 
działających w województwie podkarpackim w zlewni rzeki Wisły w 2005 r., wg danych WIOŚ i MŚ 
 

Nr* 
 

Lokalizacja 
oczyszczalni 

 

Rodzaj 
oczyszczalni 

Bezpośredni 
odbiornik 
ścieków 

Projektowana 
przepustowość 
średniodobowa 

[m3/d] 

Projektowane 
obciążenie 

oczyszczalni 
RLM 

Docelowy przedział 
[RLM]** 

1 2 3 4 5  7 

1 Radomyśl Wielki biologiczna rów RA-1 dopł. p. 
Zgórsko 150 1461 >2000<15000 

2 Izbiska biologiczna  p. Zgórsko 150 1000 >2000<15000 
3 Padew Narodowa biologiczna  Babulówka 100 3750 >2000<15000 

4 Baranów 
Sandomierski biologiczna Babulówka 350 1516 >2000<15000 

5 Tarnobrzeg biologiczna z PUB Wisła 12000 55000 >15000<100000 
6 Nowa Dęba biologiczna  p. Koniecpólka 3500 17939 >15000<100000 
7 Dąbrowica biologiczna Trześniówka 150 (nowa) 1117 >2000<15000 
8 Raniżów biologiczna Łęg 300 2500 >2000<15000 
9 Trześń biologiczna Przyrwa 220 1467 >2000<15000 
10 Kolbuszowa biologiczna Przyrwa 2794 18000 >15000<100000 
11 Dzikowiec biologiczna Olszynka 207 618 >2000<15000 
12 Cmolas biologiczna Przyrwa 500 3146 >2000<15000 
13 Majdan Królewski biologiczna  p. Murynia 650 5360 >2000<15000 
14 Rusinów biologiczna p. Murynia (nowa) 700 7350 >2000<15000 
15 Grębów biologiczna p. Miętus 540 2700 >2000<15000 
16 Kępie Zaleszańskie biologiczna Łęg 410 2390 >2000<15000 
17 Gorzyce biologiczna z PUB Łęg 2700 15329 >2000<15000 
18 Zaklików biologiczna  Sanna 600 1975 >2000<15000 

* kolejność oczyszczalni według mapki 
** przedział RLM wymagany wg „KPOŚK”. Oczyszczalnie zaliczono do określonego przedziału RLM, biorąc pod uwagę wartość 
obciążenia (wyrażonego jako RLM), przewidzianego dla oczyszczalni, po osiągnięciu przez nią pożądanego obciążenia hydraulicznego, 
to jest po rozbudowie sieci kanalizacyjnej przewidzianej w „KPOŚK”. 



 

Pod względem ilości odprowadzanych ścieków przemysłowych w skali kraju, 
województwo podkarpackie znajduje się na 7 pozycji, zaś pod względem ilości ścieków 
przemysłowych poddawanych oczyszczaniu na pozycji 10.  

Udział województw w ilości odprowadzonych ścieków przemysłowych wymagających 
oczyszczania w kraju przedstawiono na wykresie 6.16. 
 
Wykres 6.16. Udział województw w wytwarzaniu ścieków przemysłowych, wymagających oczyszczania 
w Polsce w 2005 roku wg GUS 
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W całej ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczania w województwie, blisko 
50 % wymaga oczyszczania metodami mechanicznymi. W 2005 roku oczyszczono mechanicznie 
10,1 hm3 ścieków przemysłowych, co daje 44,8 %. Nieco mniejszą ilość ścieków oczyszcza się na 
Podkarpaciu metodami chemicznymi i w 2005 roku było to 8,9 hm3 (39,5 %). Pozostałą objętość 
ścieków oczyszczono biologicznie – 2,5 hm3 (11,1 %) oraz biologicznie z zastosowaniem 
procesów podwyższonego usuwania biogenów – niewiele ponad 1,0 hm3, to jest 4,6 % i były to 
ścieki pochodzące głównie z branży spożywczej. 

Największe ilości ścieków przemysłowych w 2005 r. wytworzono w mieście Tarnobrzegu – 
8,1 hm3, w tym całość oczyszczono. Blisko 70 % tych ścieków, wytwarza w okresie kilku ostatnich 
lat Kopalnia Siarki „Machów”, w której trwają prace polegające na odwadnianiu zakładu 
górniczego. Wody trzeciorzędowe odprowadzane z kopalni, charakteryzują się bardzo wysokim 
stopniem zasolenia. Tarnobrzeg ma największy udział w województwie w wytwarzaniu tego 
rodzaju ścieków. W Kopalni Siarki „Machów” trwają również prace polegające na poborze wód 
powierzchniowych z rzeki Wisły i kierowaniu ich do wyrobiska górniczego, celem jego zalania  
i utworzenia akwenu o przeznaczeniu rekreacyjnym. 

W 2005 roku na Podkarpaciu powstało 8,6 hm3 ścieków, które stanowiły wody pochodzące  
z odwadniania zakładów górniczych i obiektów budowlanych, w tym ok. 6,0 hm3 stanowiły wody 
zasolone, które odprowadzono do wód powierzchniowych. Wraz z wodami zasolonymi, do wód 
trafił ładunek jonów chlorków i siarczanów wielkości 41251 ton. Wody zasolone wytworzone  
w województwie stanowiły 3,2 % ilości wód zasolonych wytworzonych w kraju i pod tym 
względem podkarpackie jest czwartym spośród sześciu województw odprowadzających wody 
zasolone do środowiska. 

Miasta, które w 2005 roku miały największy udział w emisji ścieków przemysłowych to 
oprócz Tarnobrzega: Stalowa Wola, Rzeszów, Dębica, Jasło, Mielec i Jedlicze (wykres 6.17.). 

 



 

Wykres 6.17. Miasta mające największy udział w emisji ścieków przemysłowych wymagających 
oczyszczenia – 2005 r. wg GUS 
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W 2005 roku, podobnie jak w kilku ostatnich latach, ponad 80 % ścieków przemysłowych 
wymagających oczyszczania powstało i zostało odprowadzonych do wód powierzchniowych lub 
do ziemi, w powiatach: grodzkim Tarnobrzeg, grodzkim Rzeszów, powiecie stalowowolskim, 
mieleckim, jasielskim oraz powiecie dębickim.  

 
Największe ilości ścieków przemysłowych województwa wytwarzają zakłady branż: 

wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę – 118,2 hm3 i budownictwo – 7,2 
hm3. Odsetek ścieków wytwarzanych przez te branże, stanowi 86,1 % ilości ścieków 
przemysłowych wymagających oczyszczania. 

Ilości ścieków wytwarzanych przez znaczące branże przemysłu w województwie i udział 
branż w wytwarzaniu ścieków w 2005 roku, przedstawiono na wykresie 6.18. 

 
Wykres 6.18. Ilości ścieków przemysłowych wytwarzanych przez główne branże przemysłu  
w województwie podkarpackim oraz udziały branż w wytwarzaniu ścieków w 2005 roku wg GUS 
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Zakłady przemysłowe korzystają ze środowiska w różnym stopniu. Każde korzystanie ze 

środowiska, w tym korzystanie z wód powierzchniowych i podziemnych, musi się odbywać 
zgodnie z prawem i ustaleniami odpowiednich decyzji administracyjnych. Pobór wód, jak również 
odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych jest szczególnym korzystaniem z wód, którego 



 

warunki zakłady mają obowiązek ustalić z właściwym organem ochrony środowiska. W decyzjach 
administracyjnych ustalających warunki korzystania z wód ustala się m.in. źródła, ilość i jakość 
pobieranej wody, sposób i cele poboru, ilość, stan, skład i jakość ścieków odprowadzanych do wód 
powierzchniowych lub do urządzeń kanalizacyjnych. W przypadku, kiedy specyfika produkcji 
zakładu wymaga stosowania specjalistycznych urządzeń do oczyszczania ścieków, zakłady muszą 
zapewnić takie ich oczyszczanie, aby po odprowadzeniu, ścieki nie stwarzały zagrożenia dla 
środowiska.  

Według danych GUS, w województwie podkarpackim działa 86 oczyszczalni ścieków 
przemysłowych, w tym 37 mechanicznych, 11 chemicznych, 33 biologiczne i 5 z podwyższonym 
usuwaniem biogenów (tabela 6.10). Pod względem liczby oczyszczalni ścieków przemysłowych 
województwo znajduje się na 8 miejscu w kraju. 
 
Tabela 6.10. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych w województwie podkarpackim w 2005 r wg GUS 
 

Oczyszczalnie 
ścieków 

przemysłowych 
Liczba 

Przepustowość 
projektowana 

[m3/d] 
Ścieki  oczyszczane 

[dam3/rok] 

ogółem 86 1083198 24790,1 
mechaniczne 37 370082 10139,7 
chemiczne 11 311334 8965,9 
biologiczne 33 397602 4643,5 
z podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów 

5 4180 1041 

         
Ścieki przemysłowe są bardzo specyficzną grupą ścieków, ponieważ ich skład zależny jest 

od rodzaju produkcji przemysłowej, a od tego składu zależny jest dobór metod oczyszczania. 
Udział przemysłowych ścieków wymagających oczyszczania w ogólnej ilości wytwarzanych 
ścieków, jest dużo mniejszy niż udział ścieków komunalnych, jakkolwiek ścieki przemysłowe są o 
wiele bardziej niebezpieczne, ponieważ niosą ze sobą ładunki różnych substancji 
zanieczyszczających, również substancji niebezpiecznych, stwarzających szczególne zagrożenie 
dla środowiska wodnego, a przez nie dla innych komponentów środowiska. Wraz ze ściekami 
przemysłowymi do wód trafiają chlorki, które po dostaniu się do wód stają się prekursorami 
polichlorowanych związków organicznych, siarczany, które zakwaszają wody. Szczególne 
niebezpieczeństwo stwarzają metale ciężkie (głównie kadm, rtęć, ołów, chrom, miedź), 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, PCB (polichlorowane bifenyle), PCT 
(polichlorowane trójfenyle), pestycydy, które są substancjami mutagennymi i mogą, po 
przedostaniu się do środowiska, spowodować w nim nieodwracalne skutki. Stąd tak wielki nacisk 
Ramowa Dyrektywa Wodna kładzie na kontrolę i monitorowanie tych substancji, celem 
ograniczania i eliminowania ich emisji. Istnienie zakładowych systemów oczyszczania ścieków  
w znacznym stopniu służy realizacji tych celów. 

Wielkości ładunków podstawowych zanieczyszczeń odprowadzonych w ściekach przez 
zakłady przemysłowe województwa w 2005 roku przedstawiono w tabeli 6.11. 
 
Tabela 6.11. Suma ładunków zanieczyszczeń odprowadzonych w oczyszczonych ściekach 
przemysłowych do wód powierzchniowych województwa podkarpackiego w 2005 r. wg GUS 
 

Ładunki zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach przemysłowych [Mg/rok] 

Wyszczególnienie BZT5 ChZT zawiesina 
ogólna 

suma 
chlorków  

i siarczanów 

suma 
metali 

ciężkich 
Ogółem 153,05 738,3 452,8 46039,44 1,3 
Gminy miejskie 118,4 601,3 408,8 45489,,6 1,2 
Gminy wiejskie 34,7 137,0 44,0 549,8 0,13 

 



 

Na wykresie 6.19. przedstawiono ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzonych  
w oczyszczonych ściekach przemysłowych do wód powierzchniowych województwa 
podkarpackiego w latach 2003 – 2005. 
 
Wykres 6.19. Suma ładunków zanieczyszczeń [Mg] odprowadzonych w oczyszczonych ściekach 
przemysłowych do wód powierzchniowych województwa podkarpackiego w latach 2003-2005 r. wg 
GUS 
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Lokalizację głównych oczyszczalni ścieków przemysłowych, działających na terenie 
województwa podkarpackiego, w zakładach odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód 
powierzchniowych lub do ziemi, przedstawiono na mapie 6.4., natomiast zestawienie 
podstawowych danych dotyczących tych oczyszczalni sporządzono w tabeli 6.12.  
 
Tabela 6.12. Zestawienie głównych oczyszczalni ścieków przemysłowych w zakładach 
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód lub do ziemi wg zlewni rzek województwa 
podkarpackiego – ewidencja WIOŚ, stan w 2005 r. 
 

Nr
* 

 
Nazwa zakładu 

 
Lokalizacja 

zakładu 
Rodzaj 

oczyszczalni 
Bezpośredni 

odbiornik 
ścieków 

Projektowana 
przepustowość 

[m3/d] 

Ścieki 
oczyszczane 
[dam3/ rok] 

1 2 3 4 5 6 7 
Zlewnia Sanu 

1 
Sanockie Zakłady 
Przemysłu Gumowego 
„Stomil” Sanok SA w 
Sanoku 

Sanok mechaniczna San 3370 96 

2 
Okręgowa 
Spółdzielnia 
Mleczarska w Sanoku 

Sanok biologiczna  San 310 96 

3 
„KRESY” Sp. z o.o. 
Wytwórnia Wód 
Mineralnych 

Narol biologiczna Tanew 227 90 



 

mechaniczna Barcówka 11200 
75 – wody 

zagospodarowane, 
nie odprowadzone 

do środowiska  
4 Elektrownia „Stalowa 

Wola” S.A. Stalowa Wola 

- San - 

12552,6 wody 
chłodnicze, nie 

podlegają 
procesowi 

oczyszczania 

5 HSW – Wodociągi 
Spółka z o.o.  Stalowa Wola mechaniczna  San 99192 4983 

Zlewnia Wisłoka 

6 

Zakład Produkcji Wód 
Mineralnych i 
Smakowych w 
Rymanowie Zdroju - 
Desznie 

Rymanów Zdrój mechaniczno - 
chemiczna Morwawa 222 23,5 

7 Krośnieńskie Huty 
Szkła „KROSNO” S.A. Krosno mechaniczna Wisłok 720 175 

8 
Zakłady Porcelany 
Elektrotechnicznej 
„ZAPEL”S.A. 

Boguchwała mechaniczna Mogielnica - 45 

9 
Okręgowa 
Spółdzielnia 
Mleczarska                    
w Jasienicy Rosielnej 

Jasienica 
Rosielna biologiczna p. Rosielna 260 35,9 

10 
Fabryka Maszyn w 
Strzyżowie 
Przedsiębiorstwo 
Państwowe 

Strzyżów biologiczna  Wisłok 101 1,8 

11 
Alima-Gerber S.A. 
Warszawa                      
Zakład Produkcyjny 

Rzeszów biologiczna Wisłok 3000 217,5 

12 

Rzeszowska 
Spółdzielnia 
Mleczarska 
„Resmlecz” w 
Trzebownisku 

Trzebownisko biologiczna Wisłok 820 208 

13 
Fabryka Śrub w 
Łańcucie „Śrubex” 
S.A. 

Łańcut mechaniczno - 
chemiczna Wisłok 600 75,3 

Zlewnia Wisłoki 
14 Rafineria Jasło SA w 

Jaśle Jasło mechaniczno - 
chemiczna Wisłoka 7600 989 

15 „Chrom Styl” S.A. Jasło mechaniczno-
chemiczna Jasiołka 20 51,7 

16 RAF-Energia  
Sp. z o.o 

Jedlicze 
 
 

mechaniczno – 
chemiczna Jasiołka 10000 723 

17 Firma Oponiarska 
DĘBICA S.A. Dębica mechaniczna Wisłoka 22580 1594 

18 
Wytwórnia Urządzeń 
Chłodniczych „PZL-
Dębica” S.A. 

Dębica mechaniczno-
chemiczna Wisłoka 1000 87 

19 TBD S.A. Debica biologiczna Wisłoka 1000 62,3 

20 Wytwórnia Filtrów 
„PZL-Sędziszów” S.A. Sędziszów Młp. chemiczna p. Budzisz 200 55 

21 Paged - Rzeszowskie 
Fabryki Mebli S.A. Sędziszów Młp. biologiczna – 

złoże biolog. p. Budzisz 84 19 



 

Zlewnia Wisły 

22 Zakład Mięsny 
„Dobrowolscy” S.A. Wadowice Górne biologiczna z 

PUB p. Wadowicki 309 161 

23 

Agencja Rozwoju 
Przemysłu S.A.  
Warszawa – Oddział 
w Mielcu, „EURO-
EKO” Sp. z o.o. 

Mielec biologiczna Potok Rów 4320 921 

24 
Zakład Utrzymania 
Ruchu „PZL-Mielec” 
Sp. z o.o. 

Szydłowiec mechaniczna rów Leśny bez 
nazwy 108 24,2 

25 

Zakład Produkcji 
Wody Pitnej – 
Baranów 
Sandomierski Sp. z 
o.o. 

Baranów 
Sandomierski mechaniczna Wisła 50 14 

26 
Fabryka Firanek 
„WISAN” S.A. w 
Skopaniu 

Skopanie biologiczna 
Rów 
melioracyjny nr 
1 

512 142 

27 Zakłady Metalowe 
„DEZAMET” S.A. Nowa Dęba mechaniczno-

chemiczna p. Koniecpólka 854 50,4 

28 Zakład Produkcji 
Wody Sp. z o.o. Nowa Dęba mechaniczna ziemia 250 39 

29 

Kopalnia i Zakład 
Przetwórstwa Siarki 
"Siarkopol" w 
Tarnobrzegu w 
likwidacji, 

Klonowe mechaniczna Kan. Żupawka-
Dąbrówka 219 30 

30 
Zakłady Chemiczne 
"Siarkopol" 
Tarnobrzeg Sp. z o.o. 

Nagnajów mechaniczno-
chemiczna Wisła 162432 2298 

31 
Kopalnia Siarki 
"Machów" w 
Tarnobrzegu 

Machów mechaniczno-
chemiczna Mokrzyszówka - 

5623 wód III-
rzędowych + 
385 ścieków 
opadowych 

32 
„SARIA 
MAŁOPOLSKA”Sp. z 
o.o. w Krakowie/o 
Przewrotne 

Przewrotne 
Biologiczna z 
podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów 

Łęg 320 92 

* kolejność zakładów według mapki 



 

Mapa 6.5. Oczyszczalnie ścieków przemysłowych w województwie podkarpackim w zakładach 
odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód lub do ziemi w układzie zlewniowym 
 
 



 

2. Jakość wód powierzchniowych 
 

 Obszar województwa podkarpackiego prawie w całości położony jest w obrębie dorzecza 
górnej Wisły. Od strony południowej i południowo-wschodniej dorzecze Wisły ograniczone jest 
europejskim działem wodnym, rozdzielającym zlewiska Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego. 
Fragment czarnomorsko-bałtyckiego działu wodnego biegnący południowym krańcem 
województwa stanowi jednocześnie granicę państwową ze Słowacją i Ukrainą. Dorzecze Dniestru 
obejmuje niewielki obszar (1,3% powierzchni województwa) w południowo-wschodniej części 
województwa i odwadniają go cieki: Strwiąż, Mszaniec i Lechnawa. 

Na obszarze województwa znajduje się 46 rzek o zlewni większej od 100 km2, 11 rzek  
o zlewni większej od 500 km2 i 4 rzeki posiadające zlewnię całkowitą większą od 1000 km2 (San, 
Wisłoka, Wisłok i Tanew). Podstawową sieć rzeczną tworzy Wisła oraz jej dwa duże dopływy 
karpackie: San z Wisłokiem i Wisłoka. Zlewnia Sanu zajmuje 68% powierzchni województwa,  
a zlewnia Wisłoki 17%. Niewielki, północno-wschodni fragment województwa to zlewnia Bugu. 
Sieć rzeczna jest dość gęsta, szczególnie w obszarach górskich i podgórskich.  

Zróżnicowanie środowiska geograficznego województwa powoduje, że rzeki 
charakteryzuje duża zmienność. Rzeki karpackie - górne biegi Wisłoki, Sanu i Wisłoka, posiadają 
duże zasoby wodne, lecz nierównomiernie rozłożone w czasie i przestrzeni. Obserwuje się w nich 
częste i znaczne zmiany stanów wody. Rzeki posiadają duży potencjał powodziowy przy 
przewadze wezbrań letnich nad zimowymi. Częste zmiany przepływu sprzyjają procesom 
erozyjnym koryt brzegów i dna rzecznego. Rzeki Pogórza Środkowobeskidzkiego i Kotliny 
Sandomierskiej cechuje mniejsza i powolniejsza zmienność przepływów, przewaga wezbrań 
wiosennych z topnienia śniegu nad letnimi oraz mniejsze nasilenie procesów erozji koryt. 

Zasoby wodne rzek województwa są duże. Średnie roczne spływy jednostkowe rzek 
Podkarpacia są na ogół wyższe od przeciętnego odpływu z obszaru Polski, a w zlewniach 
karpackich przewyższają wartość 8,5 l/s·km2, obrazującą przeciętny spływ jednostkowy  
w zasobnym dorzeczu górnej Wisły. Najzasobniejszą w wodę rzeką jest górny San, w dalszej 
kolejności Wisłoka i Wisłok, ale ze znacznie mniejszymi przepływami. Zlewnię Mleczki, dopływu 
Wisłoka, zalicza się do najuboższych w wodę na obszarze górnej Wisły. 

W celu przeciwdziałania powodziom i równocześnie dla zatrzymania nadmiaru wód, które 
mogą być wykorzystane do celów konsumpcyjnych oraz wyrównania przepływów niżówkowych 
wybudowane zostały sztuczne zbiorniki wodne: na Sanie - Solina i Myczkowce oraz na Wisłoku - 
Besko i zbiornik w Rzeszowie. Właściwości energetyczne Sanu wykorzystywane są do produkcji 
energii elektrycznej w elektrowniach wodnych w Solinie i Myczkowcach. 

Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce opiera się o wyznaczone obszary dorzeczy  
i regiony wodne. Teren województwa podkarpackiego to Obszar Dorzecza Wisły, region wodny 
Górnej Wisły z wyjątkiem północno-wschodniego krańca (zlewnia Bugu) leżącego w granicach 
regionu wodnego Środkowej Wisły. Zlewnie Strwiąża, Lechnawy i Mszańca to odrębny Obszar 
Dorzecza Dniestru. Organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami w regionie 
wodnym Górnej Wisły jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast 
w regionie Środkowej Wisły – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 
2.1. Metodyka badań wód powierzchniowych w 2005 roku 
 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska wynika z art. 155a ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne, 
przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu badania jakości wód powierzchniowych należą do 
kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

W 2005 roku badania jakości śródlądowych wód powierzchniowych prowadzone były 
zgodnie z Programem Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2003-2005 i ustalonym na 
tej podstawie Programem monitoringu środowiska w województwie podkarpackim w 2005 roku. 
Celem prowadzenia badań wód jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz 
poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed eutrofizacją 
powodowaną ściekami komunalnymi i zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa oraz 
ochrony przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, a w szczególności substancjami szczególnie 



 

szkodliwymi dla środowiska wodnego. Wyniki oceny jakości wód powierzchniowych będą 
wykorzystywane do zintegrowanego zarządzania wodami w układzie dorzeczy, jak również do 
wypełnienia przez Polskę obowiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej, 
wynikających z wdrożonych dyrektyw unijnych. 

W 2005 roku badania wód powierzchniowych prowadzone były według nowych, 
ustalonych w 2004 roku zasad, uwzględniających wymagania Ramowej Dyrektywy Wodnej 
2000/60/WE oraz sposób użytkowania wód i charakter ich zagrożenia lub ochrony. W ramach 
monitoringu jakości wód powierzchniowych realizowano zadania, które umożliwiły: 
 ocenę ogólną jakości wód w rzekach według pięciostopniowej klasyfikacji, 
 ocenę jakości wód w rzekach na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, 
 ocenę poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w badanych wodach, 
 ocenę przydatności wód w rzekach i zbiornikach zaporowych do bytowania ryb w warunkach 

naturalnych, 
 ocenę przydatności wód w rzekach i zbiornikach zaporowych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia, 
 ocenę jakości wód granicznych z Ukrainą w ramach współpracy polsko-ukraińskiej na wodach 

granicznych, 
 ocenę stanu osadów wodnych rzek. 

Sieć monitoringu jakości wód powierzchniowych obejmowała ogółem 144 punkty 
pomiarowo-kontrolne zlokalizowane na  84 ciekach i 3 zbiornikach zaporowych. Każdy punkt 
przypisano do jednej z sieci monitoringowych i tak ustalono program badań, aby jego realizacja 
umożliwiła przeprowadzenie ogólnej oceny jakości lub/i oceny pod kątem spełnienia wymagań 
określonych dla różnych sposobów użytkowania wód. Analizę stanu jakości wód przeprowadzono 
w obrębie 5 wyróżnionych zlewni: zlewni Wisły z jej większymi bezpośrednimi dopływami, 
zlewni Wisłoki, zlewni Sanu, zlewni Wisłoka oraz zlewni Strwiąża. 

Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych w 2005 
roku wraz z przyporządkowaniem ich do określonej sieci monitoringowej przedstawiono w tabeli 
6.13. 
 

Tabela 6.13.  Zestawienie punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód 
powierzchniowych w województwie podkarpackim w 2005 roku 

Punkty pomiarowo-kontrolne Rodzaj monitoringu 
Lp. 

rzeka/zbiornik nazwa punktu km miejscowość (dzielnica) gmina D E R U G 
ZLEWNIA RZEKI WISŁA 

1. Wisła Poniżej ujścia rz. Breń 216,0 Górki Borowa      
2. Wisła Nagnajów 247,7 Nagnajów m. Tarnobrzeg      
3. Wisła Sandomierz 268,4 Sandomierz m.Sandomierz      
4. Babulówka  Poniżej ujścia Potoku Rów 13,6 Zarównie-Piątki Padew Narodowa      
5. Potok Rów Poniżej SSE w Mielcu 8,3 Tuszów Narodowy Tuszów Narodowy      
6. Trześniówka Ujście do Wisły 3,3 Trześń Gorzyce      
7. Dąbrówka Ujście do Trześniówki 1,0 Stale Gorzyce      
8. Łęg Powyżej zb.Wilcza Wola 60,9 Stece Raniżów      
9. Łęg Poniżej ujścia Przyrwy  47,8  Spie Stary Dzikowiec      
10. Łęg Powyżej Gorzyc  5,8 Przybyłów  Gorzyce      
11. Łęg Ujście do Wisły 2,0 Gorzyce Gorzyce      
12. Turka  Ujście do Łęgu 0,4 Wola Raniżowska- Poręby Wolskie Raniżów      
13. Przyrwa Ujście do Łęgu 0,5 Wilcza Wola Stary Dzikowiec      
14. Zgórski Ujście do rz.Breń 0,9 Wadowice Dolne -Kopaniny Wadowice Górne      

ZLEWNIA RZEKI WISŁOKA 
15. Wisłoka Krempna 146,3 Krempna-Kotań Krempna      
16. Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 Majscowa Dębowiec      
17. Wisłoka Powyżej ujścia Ropy 105,5 m. Jasło m. Jasło      
18. Wisłoka Wróblowa 96,2 Wróblowa Brzyska      
19. Wisłoka Przeczyca 82,3 Przeczyca Brzostek      
20. Wisłoka Powyżej Dębicy 61,7 Podgrodzie Dębica      
21. Wisłoka Powyżej ujścia Wielopolki 46,9 Brzeźnica Dębica      



 

Punkty pomiarowo-kontrolne Rodzaj monitoringu 
Lp. 

rzeka/zbiornik nazwa punktu km miejscowość (dzielnica) gmina D E R U G 
22. Wisłoka Poniżej ujścia Tuszymki 36,4 Przecław Przecław      
23. Wisłoka Powyżej Mielca 21,5 Wojsław m. Mielec      
24. Wisłoka Poniżej Mielca 15,5 Rzędzianowice Mielec      
25. Wisłoka Ujście do Wisły 3,0 Gawłuszowice Gawłuszowice      
26. Ryjak Ujście do Wisłoki 0,4 Rozstajne Krempna      
27. Wilsznia  Ujście do Wisłoki 1,3 Polany Krempna      
28. Iwielka  Ujście do Wisłoki 0,4 Toki N.Żmigród      
29. Ropa Ujście do Wisłoki 3,0 Jasło m. Jasło      
30. Olszanka  Ujście do Ropy 1,6 Siepietnica Skołyszyn      
31. Jasiołka Szczepańcowa 28,5 Szczepańcowa Chorkówka      
32. Jasiołka Poniżej Jedlicza 16,6 Jedlicze Jedlicze      
33. Jasiołka Ujście do Wisłoki 0,3 Jasło m. Jasło      
34. Panna  Ujście do Jasiołki 2,2 Tylawa Dukla      
35. Potok Chyrowski Lipowica 0,5 Lipowica Dukla      
36. Chlebianka Ujście do Jasiołki 0,6 Jedlicze Jedlicze      
37. Kamienica  Ujście do Wisłoki 0,3 Kamienica Dln. Brzostek      
38. Chotowski Ujście do Wisłoki 1,6 Chotowa Czarna      
39. Wielopolka Ujście do Wisłoki 3,1 Brzeźnica Dębica      
40. Tuszymka Ujście do Wisłoki 0,5 Dąbie Przecław      
41. Blizna  Ujście do Wisłoki 0,5 Rzemień Przecław      
42. Stary Breń  Ujście do Wisłoki 2,3 Sadkowa Góra Borowa      

ZLEWNIA RZEKI SAN 
43. San Rajskie 352,0 Rajskie Solina      
44. Zbiornik Solina Przy zaporze Solina Solina       
45. San Powyżej Leska 304,0 Łączki Lesko      
46. San Zasław 285,4 Zasław Zagórz      
47. San Powyżej Sanoka 282,4 Sanok m. Sanok      
48. San Trepcza 276,0 Trepcza Sanok      
49. San Poniżej Sanoka 274,0 Międzybrodzie Sanok      
50. San Powyżej Dynowa 234,9 Bartkówka Dynów      
51. San Poniżej Dynowa 228,0 Bachórz Dynów      
52. San Poniżej ujścia Stupnicy 201,1 Babice Krzywcza      
53. San Powyżej Przemyśla 168,9 Prałkowce Przemyśl      
54. San Poniżej Przemyśla 156,6 Hurko Medyka      
55. San Poniżej ujścia Wiszni 134,4 Radymno Radymno      
56. San Powyżej Jarosławia 124,8 Sobiecin Jarosław      
57. San Poniżej Jarosławia 109,8 Nielepkowice Wiązownica      
58. San Powyżej ujścia Wisłoka 100,9 Leżachów Sieniawa      
59. San Poniżej ujścia Wisłoka 85,2 Rzuchów Leżajsk      
60. San Powyżej Sarzyny 68,3 Sarzyna N.Sarzyna      
61. San Poniżej Sarzyny 60,4 Krzeszów Krzeszów      
62. San Powyżej Niska 39,4 Zarzecze Nisko      
63. San Brandwica 23,3 Brandwica Pysznica      
64. San Ujście do Wisły 4,0 Wrzawy Gorzyce      
65. Wołosaty Ujście do Sanu 1,2 Stuposiany Lutowiska      
66. Dwernik  Ujście do Sanu 0,3 Dwernik Lutowiska      
67. Czarny Ujście do zb.Solina 5,8 Chrewt Czarna      
68. Solinka Bukowiec  12,4 Bukowiec Solina      
69. Wetlina Ujście do Solinki 0,1 Kalnica  Cisna      
70. Olszanka  Ujście do Sanu 1,2 Podkamionka Solina      
71. Hoczewka Ujście do Sanu 1,5 Hoczew Lesko      
72. Osławica Ujście do Osławy 0,8 Rzepedź Komańcza      
73. Tarnawka  Ujście do Osławy 0,3 Tarnawa Górna Zagórz      
74. Sanoczek Ujście do Sanu 0,4 Trepcza Sanok      
75. Tyrawka  Ujście do Sanu 0,4 Tyrawa Solna Sanok      
76. Jabłonka  Ujście do Sanu 1,6 Krzemienna Dydnia      
77. Magierka  Ujście do Sanu 0,7 Wara Nozdrzec      
78. Baryczka Ujście do Sanu 0,4 Nozdrzec Nozdrzec      
79. Jawornik  Ujście do Sanu 1,3 Iskań Dubiecko      
80. Stupnica Ujście do Sanu 0,5 Bachów Krzywcza      
81. Cisowa Ujście do Sanu 0,5 Olszany Krasiczyn      
82. Wiar Sierakośce  22,5 Sierakośce Fredropol      
83. Wiar Stanisławczyk  11,5 Stanisławczyk Przemyśl      
84. Wiar Ujście do Sanu 0,3 Przemyśl Przemyśl      
85. Wisznia Starzawa   14,2 Starzawa Stubno      
86. Wisznia Ujście do Sanu 3,5 Nienowice Radymno      
87. Rada Ujście do Sanu 3,0 Radymno Radymno      
88. Szkło Budzyń   32,5 Budzyń Radymno      



 

Punkty pomiarowo-kontrolne Rodzaj monitoringu 
Lp. 

rzeka/zbiornik nazwa punktu km miejscowość (dzielnica) gmina D E R U G 
89. Szkło Ujście do Sanu 2,3 Wysocko Laszki      
90. Łęg Rokietnicki Ujście do Sanu 2,5 Ostrów Radymno      
91. Wyrwa Ujście do Sanu 2,0 Wiązownica Wiązownica      
92. Lubaczówka Budomierz 62,0 Budomierz Lubaczów      
93. Lubaczówka Poniżej Lubaczowa 48,4 Szczutków  Lubaczów      
94. Lubaczówka Ujście do Sanu 3,0 Manasterz Wiązownica      
95. Sołotwa  Ujście do Lubaczówki 0,7 Lubaczów Lubaczów      
96. Przerwa Ujście do Lubaczówki 1,5 Opaka Lubaczów      
97. Radawka Ujście do Lubaczówki 0,5 Radawa Wiązownica      
98. Szewnia Ujście do Sanu 0,5 Leżachów-Osada Sieniawa      
99. Przykopa Ujście do Sanu 0,8 Gorzyce Tryńcza      
100. Lubienia Ujście do Sanu 1,8 Pigany Sieniawa      
101. Błotnia Ujście do Sanu 1,4 Wierzawice Leżajsk      
102. Trzebośnica Poniżej Sokołowa Młp. 27,8 Wólka Sokołowska Sokołów Młp      
103. Trzebośnica Powyżej Sarzyny 5,7 Nowa Sarzyna N.Sarzyna      
104. Trzebośnica Ujście do Sanu 4,0 Sarzyna N.Sarzyna      
105. Rudnia Ujście do Sanu 0,8 Rudnik n.Sanem Rudnik n.Sanem      
106. Tanew Harasiuki 17,8 Harasiuki Harasiuki      
107. Tanew Ujście do Sanu 0,8 Wólka Tanewska Ulanów      
108. Barcówka Ujście do Sanu 0,1 Stalowa Wola Stalowa Wola      
109. Bukowa Ujście do Sanu 4,2 Jastkowice Pysznica      
110. Gilówka Ujście do Bukowej 2,1 Studzieniec Pysznica      
111. Jodłówka  Ujście do Sanu 1,0 Wola Rzeczycka Radomyśl n.Sanem      

ZLEWNIA RZEKI WISŁOK 
112. Wisłok Powyżej zb.Besko 178,6 Rudawka Rymanowska Rymanów      
113. Zbiornik Besko Przy zaporze Sieniawa Rymanów      
114. Wisłok Besko 167,6 Besko Besko      
115. Wisłok Iskrzynia 150,0 Iskrzynia Korczyna      
116. Wisłok Poniżej Krosna 127,9 Odrzykoń Wojaszówka      
117. Wisłok Powyżej Strzyżowa 100,2 Dobrzechów Strzyżów      
118. Wisłok Poniżej Strzyżowa 91,7 Żarnowa Strzyżów      
119. Wisłok Powyżej Rzeszowa 67,9 Zwięczyca Boguchwała      
120. Zbiornik w Rzeszowie Przy zaporze Rzeszów Rzeszów      
121. Wisłok Poniżej Rzeszowa 55,0 Trzebownisko Trzebownisko      
122. Wisłok Powyżej Łańcuta 36,8 Dąbrówki Łańcut      
123. Wisłok Poniżej Łańcuta 27,8 Białobrzegi Białobrzegi      
124. Wisłok Ujście do Sanu 5,8 Tryńcza  Tryńcza      
125. Czernisławka Ujście do zb.Besko 2,2 Odrzechowa Zarszyn      
126. Pielnica Ujście do Wisłoka 2,2 Wzdów Haczów      
127. Morwawa Ujście do Wisłoka 1,0 Iskrzynia Korczyna      
128. Lubatówka Ujście do Wisłoka 0,8 Krosno Krosno      
129. Iwonka Iwonicz Zdrój  11,9 Iwonicz Zdrój Iwonicz Zdrój      
130. Wysoka  Ujście do isłoka 0,8 Wysoka Strzyżowska Strzyżów      
131. Stobnica Poniżej Brzozowa 30,4 Stara Wieś Brzozów      
132. Stobnica Ujście do Wisłoka 0,3 Godowa Strzyżów      
133. Potok Jakla Przysietnica 0,8 Przysietnica Brzozów      
134. Gwoźnica Ujście do Wisłoka 0,2 Wyżne Czudec      
135. Lubenia Ujście do Wisłoka 0,6 Lubenia Lubenia      
136. Lubcza Ujście do Wisłoka 0,4 Zwięczyca Boguchwała      
137. Strug  Ujście do Wisłoka 1,6 Biała Tyczyn      
138. Czarna  Ujście do Wisłoka 0,8 Nowa Wieś Trzebownisko      
139. Świrkowiec Ujście do Wisłoka 1,6 Jasionka Trzebownisko      
140. Sawa  Ujście do Wisłoka 0,9 Wola Dalsza Białobrzegi      
141. Mleczka Ujście do Wisłoka 2,0 Gorliczyna Przeworsk      
142. Markówka Ujście do Mleczki 1,9 Urzejowice  Przeworsk      
143. Mleczka Wschodnia Ujście do Mleczki 0,4 Krzeczowice Kańczuga      

ZLEWNIA RZEKI STRWIĄŻ 
144. Strwiąż Granica Państwa  83,0 Krościenko Ustrzyki Dolne      

Oznaczenia użyte w tabeli: 

D - monitoring wód dla oceny ogólnej 
E - monitoring wód pod kątem eutrofizacji  
R - monitoring przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
U - monitoring wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia  
G - monitoring graniczny na podstawie uzgodnień polsko-ukraińskich  

 



 

Zakres i sposób wykonania badań oraz kryteria oceny jakości wód powierzchniowych 
określają następujące rozporządzenia wykonawcze do ustawy Prawo wodne: 
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla 

prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U. Nr 32, 
poz. 284),   

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
(Dz.U. Nr 241, poz. 2093), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 
naturalnych (Dz.U. Nr 176, poz. 1455), 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności  
w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz.U. Nr 204, poz. 1728). 

 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku, określające sposób 

prowadzenia monitoringu jakości wód oraz zasady oceny i klasyfikacji jakości wód, straciło moc 
prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku. Z uwagi na przedłużające się prace legislacyjne nad 
projektem nowego rozporządzenia w sprawie oceny ogólnej i klasyfikacji jakości wód 
powierzchniowych, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wyraził zgodę na dokonanie oceny 
jakości wód za 2005 rok w oparciu o rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 roku, przy czym po 
wejściu w życie nowych przepisów w tym zakresie, dokonane zostaną niezbędne zmiany w ocenie 
wyników badań prowadzonych w 2005 roku.  

 
2.2. Ocena ogólna jakości wód w rzekach  
 

W 2005 roku monitoring rzek województwa podkarpackiego dla potrzeb ogólnej oceny 
jakości wód prowadzony był zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji 
wyników i prezentacji stanu tych wód. Zakres badań obejmował ponad 50 wskaźników jakości 
ujętych w 8 grupach wskaźnikowych: 
 wskaźniki fizyczne – temperatura wody, zapach, barwa, zawiesiny ogólne, odczyn, 
 wskaźniki tlenowe – tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel 

organiczny, 
 wskaźniki biogenne – amoniak, azot Kjeldahla, azotany, azotyny, azot ogólny, fosforany, 

fosfor ogólny, 
 wskaźniki zasolenia – przewodność elektryczna właściwa, substancje rozpuszczone, 

zasadowość ogólna, siarczany, chlorki, wapń, magnez, fluorki, 
 metale, w tym metale ciężkie, 
 wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych – cyjanki wolne, fenole, pestycydy (lindan  

i dieldryna), substancje powierzchniowo-czynne anionowe, oleje mineralne, 
wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, 

 wskaźniki biologiczne – saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu, makrobezkręgowce 
bentosowe, chlorofil „a”,  

 wskaźniki mikrobiologiczne – liczba bakterii grupy coli typu kałowego, liczba bakterii grupy 
coli. 

 Próbki wody pobierane były jeden raz w miesiącu, natomiast badania wskaźników  
z poszczególnych grup wykonywane były z różną częstotliwością. Co miesiąc oznaczano  
w wodach wskaźniki fizyczne, tlenowe, biogenne oraz wskaźniki zasolenia i mikrobiologiczne, 
jeden raz w kwartale badano wskaźniki biologiczne oraz metale, natomiast wskaźniki 
zanieczyszczeń przemysłowych oraz makrobezkręgowce bentosowe oznaczano jeden raz w roku. 

Określenie jakości wód dokonano na podstawie badań prowadzonych w jednym punkcie 
pomiarowym.  



 

Dla każdego wskaźnika zmierzonego z częstotliwością jeden raz w miesiącu wyznaczono 
wartość stężenia odpowiadającą percentylowi 90, a przy mniejszej częstotliwości badań przyjęto 
najmniej korzystne wartości stężeń. Klasę jakości wód powierzchniowych określono porównując 
wartości stężeń poszczególnych wskaźników z wartościami granicznymi i przyjmując klasę, która 
obejmuje łącznie z wyższymi klasami 90% ilości wskaźników. Rozporządzenie dopuszcza 
pominięcie przy ustalaniu klas wskaźników występujących w warunkach naturalnych  
w podwyższonych stężeniach. W przypadku niektórych rzek województwa podkarpackiego do 
wskaźników takich należą np.: mangan, żelazo, odczyn w górnych biegach rzek karpackich. 

Wody powierzchniowe podzielone zostały na pięć klas jakości, przy czym głównym 
kryterium kwalifikującym jest spełnianie wymagań ustalonych dla wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Istotnym 
kryterium uzupełniającym w nowej klasyfikacji wód powierzchniowych są wartości biologicznych 
wskaźników jakości. Dla każdej z klas określone zostały graniczne wartości wskaźników jakości 
wody. Nowe klasy jakości wód zdefiniowano następująco: 
klasa I - wody bardzo dobrej jakości, spełniające wymagania określone dla wód 
powierzchniowych kategorii A1, w których wartości biologicznych wskaźników jakości wody nie 
wskazują na żadne oddziaływania antropogeniczne; 
klasa II - wody dobrej jakości, spełniające w odniesieniu do większości wskaźników wymagania 
określone dla wód powierzchniowych kategorii A2, w których wartości biologicznych wskaźników 
jakości wody wykazują niewielki wpływ oddziaływań antropogenicznych; 
klasa III  - wody zadowalającej jakości, spełniające wymagania określone dla wód 
powierzchniowych kategorii A2, w których wartości biologicznych wskaźników jakości wody 
wykazują  umiarkowany wpływ oddziaływań antropogenicznych; 
klasa IV - wody niezadowalającej jakości, spełniające wymagania określone dla wód 
powierzchniowych kategorii A3, w których wartości biologicznych wskaźników jakości wody 
wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany jakościowe i ilościowe  
w populacjach biologicznych; 
klasa V - wody złej jakości, niespełniające wymagań jakościowych dla wód wykorzystywanych 
do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia; wartości biologicznych wskaźników jakości 
wody wykazują, na skutek oddziaływań antropogenicznych, zmiany polegające na zaniku 
występowania znacznej części populacji biologicznych. 

Sposób klasyfikowania jakości wód zastosowany w latach 2004-2005 różnił się od 
przyjętego  w latach poprzednich, co utrudnia porównywanie klas jakości rzek w wieloleciu. Do 
roku 2004 o wyniku klasyfikacji w stosowanej wówczas ocenie wód wg stężeń 
charakterystycznych CUGW decydował jeden najniekorzystniejszy wskaźnik, obecnie zaś na 
wynik klasyfikacji ogólnej wpływ ma grupa wskaźników. Powoduje to, że mimo zaliczenia kilku 
wskaźników do niższej klasy, charakteryzującej wody niezadowalającej lub złej jakości, ostateczny 
wynik może wskazywać na klasę wyższą. 

W 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził 
badania i dokonał oceny ogólnej jakości wód w 79 punktach pomiarowo-kontrolnych 
rozmieszczonych na 24 rzekach. Analiza wskaźników jakości wykazała, że wśród monitorowanych 
rzek brak było wód o bardzo dobrej jakości, odpowiadającej wymaganiom I klasy. Dobrą jakość 
wód określono w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych stanowiących 5,1% wszystkich punktów 
monitoringowych. Do II klasy zakwalifikowano górne biegi głównych podkarpackich rzek: Sanu, 
Wisłoki i Wisłoka. Do III klasy obrazującej zadowalającą jakość wód zaliczono 46,8% punktów 
pomiarowo-kontrolnych na badanych rzekach. Największy odsetek wód w tej klasie występował  
w zlewniach Wisłoki i Sanu. Wody sklasyfikowane jako odpowiadające wymaganiom IV klasy, 
czyli wody niezadowalającej jakości, stwierdzono w 44,3% punktów monitoringowych. Punkty te 
zlokalizowane były w zdecydowanej większości w zlewni Wisły i Wisłoka. Złą jakość wód 
stwierdzono w 3,8% punktów pomiarowo-kontrolnych i dotyczyło to rzek poddanych 
oddziaływaniu znacznych ilości ścieków komunalnych lub przemysłowych. Do V klasy zaliczono 
wody: Babulówki i Potoku Rów w zlewni Wisły oraz ujściowego odcinka Wiaru.  
 



 

Wykres 6.20. Procentowy udział punktów pomiarowo-kontrolnych w badanych zlewniach rzek w 2005 
roku w poszczególnych klasach jakości 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Na wykresie 6.21. przedstawiono wyniki klasyfikacji ogólnej jakości wód w latach  

2004-2005 jako procentowy udział punktów pomiarowo-kontrolnych w poszczególnych klasach 
jakości. Z zestawienia danych wynika, że w 2005 roku zmniejszyła się liczba punktów pomiarowo-
kontrolnych, w których stwierdzono dobrą i złą jakość wód rzecznych, natomiast większy odsetek 
stanowiły punkty, gdzie badania wykazały zadowalającą i niezadowalającą jakość wód.  
 
Wykres 6.21. Procentowy udział punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód w rzekach 
w poszczególnych klasach jakości w latach 2004-2005 
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Analiza poszczególnych grup wskaźników jakości wód w badanych rzekach wskazuje, że 
najczęściej o wyniku klasyfikacji ogólnej w 2005 roku decydowały: 
 wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli typu kałowego i liczba bakterii grupy 

coli, 
 wskaźniki hydrobiologiczne: saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu, rzadziej chlorofil „a”, 
 wskaźniki fizyczne: barwa i zapach, zawiesiny ogólne, 
 wskaźniki biogenne: azot Kjeldahla, azotyny, amoniak, 
 wskaźniki tlenowe: BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn, sporadycznie ogólny węgiel organiczny. 

Obciążenie wód materią organiczną ulegającą biodegradacji w badanych rzekach w 35% 
punktów pomiarowo-kontrolnych przekroczyło poziom zadowalający, ustalony dla III klasy 
jakości. Podwyższone i wysokie wartości wskaźników tlenowych stwierdzono: 
- w zlewni Wisły z wyłączeniem Wisły,  
- w Wisłoce od Mielca do ujścia oraz w Wielopolce i Tuszymce,  
- w dopływach Sanu: Wiszni, Szkle, Lubaczówce, Trzebośnicy, Tanwi i Bukowej, 
- w Wisłoku na odcinku między Strzyżowem i Rzeszowem oraz w Mleczce. 
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 Mapa 6.6. Klasyfikacja ogólna jakości wód w rzekach badanych w 2005 roku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Stężenia związków biogennych wyższe od granicznych określonych dla III klasy jakości 
stwierdzono w 30% punktów pomiarowo-kontrolnych. Najczęściej o niekorzystnej klasyfikacji 
decydował azot Kjeldahla. Stężenie fosforanów tylko w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych 
odpowiadało klasie niższej niż III. Niezadowalającą jakość wód w ocenie według zawartości 
biogenów określono dla wód następujących rzek: 
- w zlewni Wisły: Babulówka, Potok Rów, Trześniówka i Łęg w 2 punktach pomiarowo-

kontrolnych, 
- w zlewni Wisłoki: Wisłoka od Mielca do ujścia i Wielopolka, 
- w zlewni Sanu: San poniżej ujścia Wisłoka, ujściowe odcinki Wiaru i Wiszni, Trzebośnica, 
- w zlewni Wisłoka: Wisłok od Strzyżowa do ujścia i Stobnica. 

Znacznym zasoleniem, na poziomie IV i V klasy jakości, charakteryzowały się wody 
Wisły, Trześniówki, Babulówki i Potoku Rów. W pozostałych badanych rzekach stężenia 
wskaźników zasolenia wskazywały najczęściej II klasę, sporadycznie III klasę. 

Badania metali w rzekach województwa podkarpackiego wykazały niewielkie ich 
zawartości. Na poziomie III klasy i niższych najczęściej występował mangan oraz sporadycznie 
żelazo. W Sanie poniżej Jarosławia stwierdzono podwyższoną zawartość glinu, natomiast na 
ujściowym odcinku Stobnicy występowała rtęć. W Trześniówce oznaczono bor w III klasie, a do II 
klasy zaliczono stężenia glinu w Bukowej i miedzi w Przyrwie. Koncentracje pozostałych 
badanych metali, w tym metali ciężkich, były niższe od wartości granicznych dla I klasy, często 
kształtowały się poniżej granicy oznaczalności stosowanych metod badawczych. 

Zawartości w badanych wodach zanieczyszczeń przemysłowych, charakteryzowanych 
wskaźnikami: cyjanki, fenole, pestycydy, substancje powierzchniowo czynne anionowe, oleje 
mineralne i wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, były niewielkie, nie budziły zastrzeżeń 
z wyjątkiem fenoli. Obecność fenoli stwierdzono w 5 rzekach: Trzebośnicy (V klasa), Wielopolce i 
Tuszymce (IV klasa), Babulówce (III klasa) i Potoku Rów (II klasa). W 4 rzekach: Babulówce, 
Potoku Rów, Wisłoce poniżej ujścia Tuszymki i na odcinku od Mielca do ujścia oraz w Tuszymce 
oznaczono formaldehyd, substancję zaliczaną do szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(wykaz II). Formaldehyd nie jest ujęty w zakresie badawczym dla klasyfikacji ogólnej jakości wód. 

Wskaźniki biologiczne: saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu, w przeważającej części 
punktów pomiarowo-kontrolnych wskazywały na III klasę jakości. Niższą jakość wód stwierdzono 
w 23% badanych punktów pomiarowo-kontrolnych. Badania chlorofilu „a”, jednego ze 
wskaźników żyzności wód wykazały stężenia tego parametru większe od normy ustalonej dla III 
klasy w 6 punktach pomiarowo-kontrolnych położonych: na podkarpackim odcinku Wisły, na 
Sanie poniżej ujścia Wisłoka i powyżej Sarzyny oraz na Wisłoku powyżej Rzeszowa.  

W badanych wodach stwierdzono znaczne bakterii grupy coli typu kałowego i bakterii 
grupy coli. Zły stan sanitarny (IV i V klasa) stwierdzono w 90% punktów pomiarowo-
kontrolnych. Najkorzystniejsze wartości wskaźników mikrobiologicznych oznaczono w górnych 
biegach Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Wiaru oraz w Lubaczówce w Budomierzu.  

Od 2004 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził  
w rzekach badania makrobezkręgowców bentosowych, jednego z biologicznych elementów 
jakości niezbędnych do dokonania klasyfikacji stanu ekologicznego wód według wymagań 
Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE. Monitoring biologiczny rzek, który powinien 
funkcjonować w Polsce od 2007 roku, ma obejmować następujące zespoły organizmów:  
 florę wodną: 

- fitoplankton, tj. drobne organizmy roślinne przemieszczające się w zależności od prądów 
wodnych,  

- makrofity, tj. rośliny porastające brzegi i dno rzek,   
- fitobentos, tj. drobne organizmy roślinne zamieszkujące dno rzek, 

 makrobezkręgowce bentosowe (denne)  
 ryby.  

Metodyki badania i oceny elementów biologicznych zgodne z Ramową Dyrektywą Wodną 
nie zostały jeszcze opracowane.  



 

W krajach europejskich do oceny rzek najpowszechniej stosowane są makrobezkręgowce 
bentosowe. O wyborze tej grupy organizmów jako organizmów wskaźnikowych decyduje kilka ich 
cech charakterystycznych. Denne bezkręgowce są zwykle w ciekach grupą dominującą, 
praktycznie stale zasiedlają dany odcinek rzeki i są mało ruchliwe. Ich cykl życiowy jest długi 
(niekiedy mierzony w latach), a więc zmiany w składzie gatunkowym lub w liczebności 
odzwierciedlają długookresowe zmiany w środowisku. Makrofauna jest też w porównaniu z innymi 
grupami organizmów, stosunkowo łatwa do analizy systematycznej. Badania tego zespołu 
organizmów ukazują długotrwałe skutki oddziaływań antropogenicznych, których nie jest w stanie 
wykryć rutynowa analiza chemiczna wody. 

W 2005 roku badania makrobezkręgowców bentosowych w rzekach województwa 
podkarpackiego wykonano w 23 punktach pomiarowo-kontrolnych, a w roku 2004 roku w 19 
punktach. Próbki pobrano jeden raz w roku, w okresie wiosennym, tj. w okresie największego 
zróżnicowania taksonomicznego makrofauny bentosowej w punktach pomiarowo-kontrolnych 
położonych na odcinkach rzek czystych oraz znajdujących się pod wpływem oddziaływań 
antropogenicznych.  

Wyniki badań makrobezkręgowców bentosowych oraz dokonaną na ich podstawie 
klasyfikację jakości wód w rzekach badanych w latach 2004-2005 przedstawiono w tabeli 6.14. 
 
Tabela 6.14. Klasyfikacja jakości wód w badanych rzekach w oparciu o makrobezkręgowce bentosowe 
w latach 2004-2005 
 

2004 rok 2005 rok 
Rzeka Nazwa punktu 

pomiarowo-kontrolnego 
Km 

rzeki Indeks 
BMW-PL 

Indeks 
bioróżno- 
rodności 

Klasa 
jakości 

Indeks 
BMW-PL 

Indeks 
bioróżno- 
rodności 

Klasa 
jakości 

Wisła Sandomierz  268,4 58 3,35 III 29 2,07 IV 
Wisłoka Krempna-Kotań  146,3 159 8,41 I 125 6,41 I 
Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 - - - 134 6,41 I 
Wisłoka Przeczyca  82,3 114 5,05 II 118 5,08 II 
Wisłoka Powyżej Dębicy  61,7 66 0,84 IV 87 4,43 II 
Wisłoka Powyżej Mielca  21,5 89 1,61 III 80 5,65 II 
Wisłoka Ujście do Wisły  3,0 48 1,15 IV 53 3,79 III 
San Rajskie 352,0 - - - 188 8,02 I 
San Powyżej Leska  304,0 194 8,59 I 147 6,56 I 
San Poniżej Sanoka  274,0 119 5,37 II 106 5,25 II 
San Powyżej Dynowa  234,9 109 5,38 II 125 6,58 I 
San Powyżej Przemyśla  168,9 80 4,1 II 101 6,51 I 
San Powyżej Jarosławia  122,8 40 2,16 IV 97 6,03 II 
San Powyżej Sarzyny  68,3 70 2,5 III 93 5,57 II 
San Powyżej Niska  39,4 62 1,83 IV 77 5,47 II 
San Ujście do Wisły  4,0 26 1,74 IV 50 3,32 III 
Wiar Sierakośce  22,5 - - - 123 7,51 I 
Wiar Ujście do Sanu 0,3 80 1,54 III - - - 
Wisznia Starzawa  14,2 90 5,16 II 64 4,17 III 
Szkło Budzyń  32,5 60 3,24 III 49 4,22 III 
Wisłok Powyżej zbiornika Besko  178,6 170 8,57 I 116 6,64 I 
Wisłok Poniżej Strzyżowa  91,7 - - - 121 9,09 I 
Wisłok Poniżej Łańcuta  27,8 - - - 81 5,19 II 
Wisłok Ujście do Sanu  5,8 55 3,44 III 59 5,21 III 

 
 
Badania i ocenę stanu rzek wykonano zgodnie z Wytycznymi do oceny stanu rzek na 

podstawie makrobezkręgowców oraz do pobierania prób makrobezkręgowców w jeziorach, 
opracowanymi przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Zakład Ochrony Przyrody 
PAN w Krakowie w 2004 roku. Głównym parametrem do oceny jakości wód na podstawie 
organizmów dennych jest indeks biotyczny BMWP-PL. System oceny polega na przypisaniu 
zidentyfikowanym w próbie rodzinom makrobezkręgowców wartości ekologicznej w postaci 
punktów, w zależności od ich wrażliwości na zanieczyszczenia. Drugim elementem, zalecanym do 
ostatecznej weryfikacji oceny, jest indeks bioróżnorodności. Wyraża on rozmaitość i zmienność 



 

organizmów bentosowych w zależności od warunków siedliskowych, w szczególności będących 
pod wpływem czynników antropogenicznych.  

Makrofauna bezkręgowa w wodach czystych charakteryzuje się dużą różnorodnością 
gatunkową, zróżnicowaną liczebnością i przeważnie niską biomasą. Wraz ze wzrostem 
zanieczyszczenia następuje kolejno: wzrost liczebności, zmiana struktury dominacji, a następnie 
zmiana składu gatunkowego – rośnie liczebność i udział procentowy skąposzczetów (Oligochaeta) 
i, początkowo, larw ochotkowatych (Chironomidae), a następnie ograniczeniu ulega występowanie 
larw ochotkowatych, pijawek i mięczaków. W wodach silnie zanieczyszczonych substancjami 
organicznymi masowo występują skąposzczety.  

Klasyfikacja jakości wód w rzekach na podstawie makrobezkręgowców bentosowych  
w 2005 roku przedstawiała się następująco: I klasę określono dla 39,1% punktów pomiarowo-
kontrolnych, II klasę dla 34,8% punktów, III klasę dla 21,7% punktów oraz IV klasę dla 4,3% 
punktów. Wyniki klasyfikacji były korzystniejsze niż w 2004 roku.  

Przedstawione na wykresie 6.22. wartości indeksu biotycznego BMW-PL oraz indeksu 
bioróżnorodności w kolejnych punktach monitoringowych Wisłoki, Sanu i Wisłoka obrazują 
zmiany zachodzące w biocenozie tych rzek na całej badanej ich długości.  
Wykres 6.22. Zmiany wartości indeksu BMWP-PL i indeksu bioróżnorodności wzdłuż biegu Wisłoki, 
Sanu i Wisłoka w 2005 roku 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Próba odniesienia wyników klasyfikacji wód według makrobezkręgowców bentosowych  
w 2005 roku do klasyfikacji ogólnej wód, uwzględniającej wskaźniki fizykochemiczne, 
mikrobiologiczne oraz chlorofil „a” wskazuje, że wyniki klasyfikacji w większości punktów 
pomiarowo-kontrolnych różniły się o jedną klasę, a nawet o dwie klasy. W obu zastosowanych 
systemach klasyfikacyjnych zauważalny był podobny trend – obniżenie jakości wód w punktach na 
rzekach znajdujących się pod presją zanieczyszczeń antropogenicznych.  

 
2.2.1. Zlewnia Wisły 
 
Wisła 

Wisła stanowi północno-zachodnią granicę administracyjną województwa podkarpackiego 
na odcinku o długości 77,7 km. W dolinie rzeki znajdują się liczne rowy melioracyjne, niewielkie 
stawy i starorzecza. Koryto Wisły jest obwałowane. W rejonie Tarnobrzega dolina rzeki w związku 
z eksploatacją złóż siarki uległa dużym zmianom. Głównymi prawobrzeżnymi dopływami Wisły  
w podkarpackiej części zlewni są: Wisłoka, Babulówka, Trześniówka, Łęg oraz San. Spośród 
bezpośrednich dopływów Wisły, oprócz Wisłoki i Sanu, największym jest rzeka Łęg. W zlewni 
Wisły położone są miasta: Baranów Sandomierski, Tarnobrzeg, Nowa Dęba i Kolbuszowa. 
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Wisła jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków odprowadzanych z oczyszczalni  
w Tarnobrzegu oraz ścieków z: Zakładu Produkcji Wody Pitnej Sp. z o.o. w Baranowie 
Sandomierskim, Zakładów Chemicznych „Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu oraz wód 
opadowych z będącej w stanie likwidacji Kopalni Siarki „Machów” w Tarnobrzegu. Do lewego 
brzegu Wisły wprowadzane są ścieki z terenu województwa świętokrzyskiego, m.in.: wody 
pochłodnicze z Elektrowni „Połaniec” w Połańcu oraz ścieki komunalne i przemysłowe  
z Sandomierza. W omawianej zlewni Wisły znajdowało się 11 biologicznych komunalnych 
oczyszczalni ścieków o projektowanym obciążeniu wyrażonym równoważną liczbą mieszkańców 
RLM większą od 2000. 

 
Wykres 6.23. Klasyfikacja jakości wód Wisły w latach 2004-2005 (% wyników w klasie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyniki oceny i klasyfikacji wód Wisły i jej dopływów badanych w 2005 roku  

w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych wraz ze wskazaniem parametrów jakości 
decydujących o wyniku oceny przedstawia tabela 6.15.  

Wody Wisły badane były na odcinku podkarpackim w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych 
położonych: poniżej ujścia rzeki Breń w Górkach, w Nagnajowie i w Sandomierzu. Wyniki oceny 
wskazują, że we wszystkich punktach rzeka prowadziła wody odpowiadające IV klasie, 
charakteryzującej wody niezadowalającej jakości. Decydujący wpływ na jakość wód Wisły miały 
wskaźniki zasolenia: chlorki, substancje rozpuszczone i przewodność elektryczna właściwa, 
oznaczone na poziomie IV/V klasy oraz wskaźniki biologiczne. Na odcinku podkarpackim Wisły, 
wraz z biegiem rzeki, obserwowano spadek zasolenia wody z poziomu klasy V do klasy IV. 
Wartości wskaźników BZT5, ChZT-Cr oraz ogólnego węgla organicznego, będących miarą 
zawartości w wodzie substancji organicznych, kształtowały się w II i III klasie. Podobny poziom 
osiągnęły stężenia związków azotu, natomiast związki fosforu występowały w stężeniach 
zaliczanych do I/II klasy jakości. Zawartości w wodach Wisły metali ciężkich i zanieczyszczeń 
przemysłowych nie budziły zastrzeżeń. Na całej badanej długości Wisły stwierdzono wysokie 
stężenia chlorofilu (IV klasa) oraz niekorzystny stan sanitarny (IV klasa). W oparciu o badania 
makrobezkręgowców bentosowych Wisłę w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Sandomierzu 
zaliczono do IV klasy jakości. 

W porównaniu do roku 2004 korzystniej oceniono wody Wisły dopływające na obszar 
województwa podkarpackiego, w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Górkach. Nastąpiła zmiana 
klasy jakości z V na IV w wyniku niższej zawartości chlorofilu „a” i mniejszego zanieczyszczenia 
bakteriologicznego wód Wisły na tym odcinku. W pozostałych punktach klasyfikacja jakości wód 
nie zmieniła się, mimo że stwierdzono w Wiśle niższe wartości chlorofilu „a” oraz wskaźników 
mikrobiologicznych. 
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Babulówka 
Babulówka płynie przez Kotlinę Sandomierską i uchodzi do Wisły w km 247,2. Długość 

rzeki wynosi 32,2 km, a powierzchnia zlewni 215,9 km2. W środkowym i dolnym biegu 
Babulówka jest obwałowana. Poza górnym biegiem, nie posiada wykształconej doliny. Koryto 
rzeki wyżłobione jest w piaskach rzecznych tarasu akumulacyjnego Wisły. W zlewni lasy 
występują tylko w jej górnej części, na pozostałym obszarze przeważają użytki rolne. Główne 
źródła zanieczyszczenia wód w zlewni Babulówki to ścieki z biologicznych oczyszczalni ścieków 
w Baranowie Sandomierskim i w miejscowości Padew Narodowa oraz ścieki socjalno-bytowe  
i przemysłowe ze Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC” w Mielcu, 
odprowadzane do Potoku Rów (dopływ Babulówki) i z Fabryki Firanek „Wisan” S.A.  
w miejscowości Skopanie (odprowadzane do rowu melioracyjnego „Międzywodzie”).  

Babulówka kontrolowana była w punkcie położonym poniżej ujścia Potoku Rów. Badania 
wykazały złą jakość wód tej rzeki. Do IV i V klasy zaliczono 31% wszystkich badanych 
wskaźników. W V klasie znalazły się wskaźniki tlenowe, amoniak, azot Kjeldahla oraz wskaźniki 
mikrobiologiczne. Związki fosforu oraz azotyny i azot ogólny odpowiadały III klasie. Zawartość 
manganu i żelaza wskazywała IV klasę. Stężenia metali ciężkich nie przekroczyły poziomu I klasy. 
Spośród badanych zanieczyszczeń przemysłowych stwierdzono fenole w III klasie oraz obecność 
formaldehydu. Wskaźnik ten nie jest normowany w klasyfikacji ogólnej jakości wód.  

Jakość wód Babulówki nie zmieniła się w latach 2004-2005. Badania wskazują na 
degradujący wpływ zanieczyszczonych wód Potoku Rów. Babulówka wraz z Potokiem Rów 
należy do najbardziej zanieczyszczonych cieków w województwie podkarpackim. 

 
Wykres 6.24.  Klasyfikacja jakości wód dopływów Wisły badanych w latach 2004-2005 (% wyników  
w klasie) 
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Ciek jest lewostronnym dopływem Babulówki o długości 20,6 km i powierzchni zlewni 
77,1 km2. Uchodzi do Babulówki w km 13,9. Jest odbiornikiem ścieków ze Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC” w Mielcu. Jakość wód Potoku Rów kontrolowana była  
w punkcie położonym poniżej dopływu ścieków z mieleckiej SSE, w miejscowości Tuszów 
Narodowy. 

Wody Potoku Rów zaliczono do V klasy jakości. Badania wykazały dla tego cieku 
najwyższy spośród wszystkich badanych w 2005 roku cieków, odsetek wskaźników zaliczonych do 
V klasy jakości – 26,5%. O złej jakości wód zadecydowały głównie wskaźniki tlenowe, amoniak, 
azot Kjeldahla oraz wskaźniki  hydrobiologiczne i mikrobiologiczne. Metale ciężkie występowały 
w stężeniach niższych od norm I klasy jakości, natomiast stężenie fenoli odpowiadało II klasie.  
W badanych wodach oznaczono formaldehyd. Wskaźnik ten nie jest normowany w klasyfikacji 
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ogólnej jakości wód. W odniesieniu do roku 2004 odnotowano w wodach Potoku Rów wyższe 
stężenia związków biogennych, ale klasyfikacja ogólna wód nie uległa zmianie.  

Trześniówka 
Trześniówka jest prawobrzeżnym dopływem Wisły, uchodzi do niej w km 272,2. Źródła 

znajdują się na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Długość rzeki wynosi 56,9 km, a powierzchnia 
zlewni 569,6 km2. Koryto Trześniówki wyżłobione jest w utworach aluwialnych Wisły. Górna 
część zlewni i jej prawych dopływów jest prawie całkowicie zalesiona, natomiast w środkowym  
i dolnym biegu rzeka przepływa przez tereny rolniczo-przemysłowe. Sieć rzeczna w zlewni 
Trześniówki jest zawikłana, liczne są rowy, stawy, połączenia cieków z sąsiednimi zlewniami oraz 
podmokłe łąki. Dopływy Trześniówki: Mokrzyszówka, Żupawka i Dąbrówka są odbiornikami 
zanieczyszczeń pochodzących z przemysłu siarkowego. Do zlewni Trześniówki wprowadzane są 
ścieki przemysłowe i komunalne z Nowej Dęby oraz ścieki z biologicznej oczyszczalni  
w Dąbrowicy. 

Trześniówka badana była w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym na odcinku 
ujściowym, w miejscowości Trześń. Jakość wód rzeki oceniono jako niezadowalającą (IV klasa). 
W wodach stwierdzono wysokie, na poziomie V klasy, stężenia wskaźników zasolenia: 
siarczanów, chlorków, substancji rozpuszczonych i przewodności elektrycznej. Do IV klasy 
zaliczono stężenia amoniaku, azotu Kjeldahla, wartości ChZT-Cr oraz wskaźniki 
mikrobiologiczne. Spośród badanych związków biogennych, stężenia fosforanów i fosforu 
ogólnego nie przekroczyły norm I klasy, natomiast azotany i azot ogólny zaliczono do II klasy,  
a azotyny do III klasy. Mangan występował na poziomie IV klasy, wapń, bor i żelazo w III klasie,  
a pozostałe metale, w tym także metale ciężkie nie przekroczyły zakresu określonego dla I klasy. 
Saprobowość peryfitonu i fitoplanktonu utrzymywała się na poziomie III klasy, a chlorofilu „a” – 
II klasy. 

W porównaniu do roku 2004 wynik klasyfikacji ogólnej jakości wód Trześniówki był 
korzystniejszy, nastąpiła zmiana klasy z V na IV. 

Łęg 
Rzeka przepływa przez Płaskowyż Kolbuszowski i Równinę Tarnobrzeską. Długość jej 

wynosi 81,6 km, a powierzchnia zlewni 960,2 km2. Na Równinie Tarnobrzeskiej Łęg płynie przez 
duże, zwarte kompleksy leśne – fragmenty Puszczy Sandomierskiej. Od miejscowości Krawce 
rzeka jest obwałowana, biegnie przez tereny podmokłe o zawikłanej sieci rzecznej. Do Wisły 
uchodzi w km 274,0, na północ od Gorzyc. Jednym z większych dopływów Łęgu jest lewobrzeżna 
Przyrwa, która wpada w km 51,6. Powyżej ujścia Przyrwy, w miejscowości Wilcza Wola, 
utworzony został zbiornik wodny wykorzystywany głównie do celów rekreacyjnych. 

Łęg jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z biologicznych oczyszczalni w Raniżowie, 
Grębowie, Zaleszanach i Gorzycach oraz ścieków ze Spółki „Saria Małopolska” w Krakowie 
Oddział w Przewrotnem.  

Rzeka badana była w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych położonych: powyżej zbiornika 
Wilcza Wola w Stecach, poniżej ujścia Przyrwy w miejscowości Spie, powyżej Gorzyc  
i w Gorzycach na odcinku ujściowym do Wisły. Wody Łęgu odpowiadały IV klasie jakości.  

Na niezadowalającą jakość badanych wód wpływ miały przede wszystkim wysokie 
wartości, na poziomie IV klasy, wskaźników zanieczyszczeń organicznych: ChZT-Mn i ChZT-Cr, 
a w punkcie powyżej zbiornika Wilcza Wola także wysokie stężenia azotynów i azotu Kjeldahla 
oraz zły stan sanitarny wód. Stężenia ogólnego węgla organicznego i wartości BZT5 we wszystkich 
monitorowanych punktach odpowiadały III klasie jakości. Zawartości związków azotu w wodach 
Łęgu zmieniały się z biegiem rzeki - azotyny i azot Kjeldahla najwyższe wartości (IV klasa) 
osiągnęły w punkcie powyżej zbiornika Wilcza Wola, w kolejnych punktach obserwowano spadek 
stężeń do poziomu III i II klasy.    



 

Tab. 6.15. Klasyfikacja ogólna jakości wód w zlewni Wisły badanych w 2005 roku 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny Wskaźniki degradujące jakość wody Lp. Rzeka 

nazwa km 

Klasa 
jakości 

wód fizykochemiczne biologiczne mikrobiologiczne 

1.  Wisła Poniżej ujścia rzeki 
Breń 216,0 IV barwa(IV), substancje rozpuszczone(V), przewodność(V), chlorki(V) chlorofil „a”(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(IV),  

liczba bakterii gr.coli(IV) 

2.  Wisła Nagnajów 247,7 IV chlorki(V), substancje rozpuszczone(IV), przewodność(IV),  chlorofil „a”(IV),  
indeks saprob.peryfitonu(IV) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV),  
liczba bakterii gr.coli(IV) 

3.  Wisła Sandomierz 268,4 IV substancje rozpuszczone(IV), chlorki(V), przewodność(IV) chlorofil „a”(IV), 
makrobezkręgowce(IV) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV),  
liczba bakterii gr.coli(IV) 

4.  Babulówka  Poniżej ujścia  
Potoku Rów 13,6 V barwa(V), tlen rozpuszczony(V), BZT5(V), ChZT-Cr(V), OWO(V),  

amoniak(V),  azot Kjeldahla(V)  liczba bakterii gr.coli kał.(V),  
liczba bakterii gr.coli(V) 

5.  Potok Rów Poniżej SSE 
Mielec 8,3 V zapach(V), barwa(V), tlen rozpuszczony(V), BZT5(V), ChZT-Mn(V),  

ChZT-Cr(V), OWO(V), amoniak(V), azot Kjeldahla(V)  
indeks saprob.peryfitonu(V), 
indeks saprob.fitoplanktonu(V) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V),  
liczba bakterii gr.coli(V) 

6.  Trześniówka Ujście do Wisły 3,3 IV 
barwa(IV), ChZT-Cr(IV), amoniak(IV), azot Kjeldahla(IV),  
substancje rozpuszczone(V), siarczany(V), chlorki(V), 
przewodność(V) 

 liczba bakterii gr.coli kał.(IV),  
liczba bakterii gr.coli(IV) 

7.  Łęg Powyżej zbiornika 
Wilcza Wola 60,9 IV barwa(V), azot Kjeldahla(IV), ChZT-Mn(IV), ChZT-Cr(IV),  

azotyny(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV),  
liczba bakterii gr.coli(IV) 

8.  Łęg Poniżej ujścia  
Przyrwy  47,8  IV barwa(V), ChZT-Mn(IV), ChZT-Cr(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV),  

liczba bakterii gr.coli(V) 

9.  Łęg Powyżej Gorzyc  5,8 IV barwa(V), zapach(IV), ChZT-Mn(IV), ChZT-Cr(IV),  indeks saprob.peryfitonu(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(V),  
liczba bakterii gr.coli(IV) 

10.  Łęg Ujście do Wisły 2,0 IV barwa(V), ChZT-Mn(IV), ChZT-Cr(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV),  
liczba bakterii gr.coli(IV) 

11.  Przyrwa Ujście do Łęgu 0,5 IV zapach(IV), barwa(V), ChZT-Mn(IV), ChZT-Cr(IV) indeks saprob.fitoplanktonu(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 

BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu indeks saprob.fitoplanktonu - indeks saprobowości fitoplanktonu 
ChZT-Mn - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą nadmanganianową indeks saprob.peryfitonu - indeks saprobowości peryfitonu 
ChZT-Cr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową liczba bakterii gr.coli kał. - liczba bakterii grupy coli typu kałowego 
OWO - ogólny węgiel organiczny liczba bakterii gr.coli - liczba bakterii grupy coli 

 

 
 



 

Podobne tendencje spadkowe wystąpiły w przypadku amoniaku (zmiana z III klasy do I 
klasy) i azotu ogólnego (zmiana z II klasy do I klasy). Azotany we wszystkich punktach zaliczono 
do II klasy. Badane wody Łęgu charakteryzował niski poziom fosforu ogólnego i fosforanów (I/II 
klasa). Charakterystyczne dla Łęgu, podobnie jak dla wielu innych cieków w zlewni bezpośredniej 
Wisły, są podwyższone stężenia manganu i żelaza. Obszary te są zasobne w wody podziemne 
bogate w związki manganu i żelaza i następuje przenikanie tych związków do wód 
powierzchniowych. Metale ciężkie we wszystkich punktach nie przekroczyły poziomu ustalonego 
dla wód o bardzo dobrej jakości, podobnie jak wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych badane 
na odcinku ujściowym Łęgu. Saprobowość peryfitonu i fitoplanktonu wskazywała na III klasę 
jakości, z wyjątkiem odcinka rzeki powyżej Gorzyc, gdzie indeks saprobowości peryfitonu 
określono w IV klasie. Zawartość chlorofilu „a” w Łęgu  zwiększała się z biegiem rzeki od 
poziomu I klasy powyżej zbiornika Wilcza Wola do III klasy na odcinku ujściowym. Wskaźniki 
mikrobiologiczne kwalifikowały badane wody jako niezadowalającej i złej jakości. 

W porównaniu do roku 2004 stwierdzono w Łęgu na odcinku od ujścia Przyrwy 
pogorszenie stanu sanitarnego wód, ale wyniki klasyfikacji ogólnej nie uległy zmianie.  

Przyrwa 
Przyrwa jest lewobrzeżnym dopływem Łęgu o długości 31,7 km i powierzchni zlewni 

281,2 km2. Uchodzi do Łęgu w km 51,6. Wraz z dopływami odwadnia tereny leżące w zachodniej 
części Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Są to głównie obszary użytkowane rolniczo i zabudowy 
mieszkalno-gospodarczej. Głównym źródłem zanieczyszczenia Przyrwy są ścieki z komunalnych 
oczyszczalni w Kolbuszowej, Cmolasie, Dzikowcu i Rusinowie. 

Badania Przyrwy wykonano na odcinku ujściowym, w Wilczej Woli. Jakość wód oceniono 
jako niezadowalającą, a o wyniku oceny zdecydowały głównie wskaźniki mikrobiologiczne  
(V klasa) oraz wskaźniki zanieczyszczeń organicznych - ChZT-Cr i ChZT-Mn oraz saprobowość 
fitoplanktonu, odpowiadające IV klasie. Wartość BZT5 oraz stężenie ogólnego węgla organicznego 
nie przekroczyło norm III klasy. Spośród badanych związków azotu jedynie azotany i azot ogólny 
kształtowały się na poziomie II klasy, pozostałe formy azotu zaliczono do III klasy. Stężenie 
związków fosforu odpowiadało II klasie. Zawartości manganu i żelaza mieściły się w III klasie  
i miedzi – w II klasie. Pozostałe badane metale zaliczono do I klasy. Stężenie chlorofilu „a”  
w wodach Przyrwy było niskie, na poziomie I klasy.  

W odniesieniu do roku 2004 wody Przyrwy były bardziej zanieczyszczone pod względem 
bakteriologicznym, ale wynik klasyfikacji ogólnej nie uległ zmianie.  

 
2.2.2. Zlewnia Wisłoki 
 
Wisłoka 

Wisłoka należy do głównych, obok Sanu i Wisłoka, rzek województwa podkarpackiego. 
Jest prawobrzeżnym dopływem Wisły o długości 163,6 km i powierzchni zlewni 4110,2 km2. 
Płynie z Beskidu Niskiego przez Pogórze Jasielskie, Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, Pogórza: 
Strzyżowskie i Ciężkowickie do Kotliny Sandomierskiej. Uchodzi do Wisły w km 226,9, w rejonie 
Gawłuszowic. Górna część zlewni Wisłoki to górzyste tereny leśne. Na obszarze Kotliny Jasielsko-
Krośnieńskiej i w dalszym biegu rzeka płynie między polami uprawnymi i łąkami oraz przez tereny 
zabudowy mieszkaniowej. W dolnym biegu koryto rzeki jest obwałowane.  

W zlewni Wisłoki występują obszary o cennych walorach przyrodniczych, prawnie 
chronione takie jak: Magurski Park Narodowy, fragment Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz 
obszary  chronione ze względu na walory krajobrazowe, - Obszary Chronionego Krajobrazu: 
Beskidu Niskiego, Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Ciężkowickiego, fragmenty Przecławskiego 
Obszaru Chronionego Krajobrazu i Mielecko-Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Główne dopływy Wisłoki to: lewostronne - Ropa, Grabinianka, Stary Breń, prawostronne - 
Jasiołka, Wielopolka i Tuszymka. Największą zlewnię wśród dopływów Wisłoki na terenie 
województwa ma Jasiołka. W zlewni Wisłoki położone są miasta: Jasło, Pilzno, Dębica, Mielec, 
Dukla, Jedlicze, Ropczyce, Sędziszów Małopolski oraz w województwie małopolskim – Gorlice  
i Biecz. Zasoby Wisłoki i jej dopływów wykorzystywane są do zaopatrzenia ludności w wodę 
pitną. Wisłoka jest źródłem zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców dużych miast w regionie - 



 

Jasła, Dębicy i Mielca. W 2005 roku badaniami objęto 4 dopływy Wisłoki: Ropę, Jasiołkę, 
Wielopolkę i Tuszymkę.  

Wyniki oceny i klasyfikacji wód Wisłoki i jej dopływów badanych w 2005 roku  
w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych wraz ze wskazaniem parametrów jakości 
decydujących o wyniku oceny przedstawia tabela 6.16.  

W 2005 roku w zlewni Wisłoki funkcjonowało 18 biologicznych komunalnych 
oczyszczalni ścieków o projektowanym obciążeniu wyrażonym wskaźnikiem RLM większym od 
2000. Wisłoka jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków komunalnych z dużych biologicznych 
oczyszczalni w Jaśle, Dębicy i Mielcu oraz z mniejszych oczyszczalni, położonych  
w miejscowościach: Pilzno, Kołaczyce, Klecie i Błonie. Do wód Wisłoki odprowadzane są ścieki 
przemysłowe z mechaniczno-chemicznej oczyszczalni LOTOS Jasło S.A. w Jaśle, ścieki  
z Zakładów Tworzyw Sztucznych „Gamrat” S.A. w Jaśle oraz na terenie Dębicy - z mechanicznej 
oczyszczalni ścieków Firmy Oponiarskiej „Dębica” S.A., z mechaniczno-chemicznej oczyszczalni 
ścieków Wytwórni Urządzeń Chłodniczych Dębica S.A. i z biologicznej oczyszczalni ścieków 
TBD S.A. W Sędziszowie Małopolskim poprzez potok Budzisz wprowadzane są ścieki  
z chemicznej oczyszczalni Wytwórni Filtrów „PZL-Sędziszów” S.A. oraz z biologicznej 
oczyszczalni PAGED Rzeszowskich Fabryk Mebli S.A. 

 
Wykres 6.25. Klasyfikacja ogólna wód 
Wisłoki w 2005 roku (% punktów 
pomiarowo-kontrolnych w klasie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
      I klasa        II klasa         III klasa       IV klasa       V klasa            
   

           W 2005 roku Wisłoka badana była na całej 
długości w 11 punktach pomiarowo-kontrolnych. 
W jednym punkcie, położonym powyżej Jasła, 
jakość wód była dobra (II klasa), w 7 punktach 
oceniono wody jako zadowalającej jakości (III 
klasa). W 3 punktach: powyżej i poniżej Mielca 
oraz na ujściu do Wisły stwierdzono 
niezadowalającą jakość wód Wisłoki (IV klasa). 
W rzece brak było wód złej jakości. Najwyższy 
odsetek badanych wskaźników zaliczonych do 
I klasy jakości odnotowano w punkcie pomiarowo-
kontrolnym Krempna-Kotań (78%), a najniższy 
w punkcie ujściowym (45,8%). 

 
Wskaźniki na poziomie V klasy oznaczono w wodach Wisłoki tylko w 4 punktach 

pomiarowo-kontrolnych, najwięcej stwierdzono ich w punkcie poniżej Mielca (6,4%). 
Natlenienie wód Wisłoki w 2005 roku było dobre, na poziomie I klasy i na odcinku 

ujściowym na poziomie II klasy. Zawartość substancji organicznych w wodzie, charakteryzowana 
wskaźnikami tlenowymi: BZT5, ChZT-Cr, ChZT-Mn i ogólny węgiel organiczny, zmieniała się z 
biegiem rzeki w wyniku oddziaływania antropogenicznego. Do Dębicy wartości tych wskaźników 
utrzymywały się w I/II klasie. Powyżej Dębicy zawartość substancji organicznych w wodach 
Wisłoki wzrosła do poziomu III klasy. Kolejną niekorzystną zmianę odnotowano w punkcie 
pomiarowo-kontrolnym powyżej Mielca, gdzie wartości wskaźników ChZT-Cr i ChZT-Mn 
wskazywały na IV klasę jakości. Na odcinku ujściowym wody Wisłoki w grupie wskaźników 
tlenowych oceniono jako niezadowalającej jakości ze względu na wartość ChZT-Cr.  

Zawartość zawiesin ogólnych w wodach Wisłoki kształtowała się na poziomie I/II klasy, 
sporadycznie III klasy jakości. Stężenia związków azotu w górnym biegu Wisłoki, do Jasła, 
utrzymywały się w I klasie, a w dalszym biegu rzeki obserwowano ich powolny wzrost. Azotany 
we wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych mieściły się w II klasie jakości, amoniak wzrósł 
do poziomu II klasy poniżej ujścia Tuszymki. W przypadku azotynów i azotu Kjeldahla zmianę 
klasy z II na III stwierdzono w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Przeczycy. Ponowny wzrost 
azotu Kjeldala, do poziomu IV klasy, miał miejsce w Wisłoce poniżej Mielca. Koncentracje azotu 
ogólnego mieściły się w I/II klasie, tylko poniżej Mielca stwierdzono III klasę. We wszystkich 
punktach pomiarowo-kontrolnych stężenia fosforanów nie przekroczyły normy I klasy jakości. 
Zawartość fosforu ogólnego na znacznym odcinku Wisłoki charakterystyczna była dla wód bardzo 
dobrej jakości. Wzrost stężeń tego wskaźnika odnotowano w Wisłoce poniżej ujścia Tuszymki (II 
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klasa) i powyżej Mielca (IV klasa). Ujściowy odcinek Wisły pod względem zawartości związków 
biogennych zakwalifikowano do IV klasy z uwagi na wysokie stężenie azotu Kjeldahla. 
 
Wykres 6.26. Klasyfikacja jakości wód Wisłoki w latach 2004-2005 (% wyników w klasie) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zasolenie wód Wisłoki oceniono na poziomie I/II klasy, lokalnie III klasy, a o wyniku 

oceny zdecydowały stężenia wapnia, substancji rozpuszczonych i zasadowość ogólna. Stężenia 
metali w Wisłoce, w tym metali ciężkich, odpowiadały normom I klasy jakości. Wyjątek stanowi 
mangan, którego koncentracje w środkowym i dolnym biegu odpowiadały II i III klasie. Badane  
w wodach Wisłoki wskaźniki zanieczyszczeń przemysłowych (cyjanki, fenole, pestycydy, 
substancje powierzchniowo czynne anionowe, oleje mineralne, wielopierścieniowe węglowodory 
aromatyczne) nie budziły zastrzeżeń. W rzece poniżej ujścia Tuszymki oraz na odcinku od Mielca 
do ujścia oznaczono formaldehyd, substancję nie normowaną w klasyfikacji ogólnej jakości wód.  

Według wskaźników hydrobiologicznych: saprobowości peryfitonu i fitoplanktonu, 
charakteryzujących żyzność wód, Wisłokę na odcinku do Mielca zaliczono do III klasy (wody 
zadowalającej jakości), na pozostałym odcinku do IV klasy (wody niezadowalającej jakości). 
Stężenia chlorofilu „a” na całej kontrolowanej długości Wisłoki były niewielkie, utrzymywały się 
w I/II klasie jakości. W 6 punktach pomiarowo-kontrolnych wykonano badania 
makrobezkręgowców bentosowych. Wyniki badań pozwoliły ocenić wody Wisłoki: 
 w górnym biegu (ppk Krempna-Kotań i ppk powyżej Jasła) jako wody bardzo dobrej jakości  

(I klasa), 
 w środkowym biegu (ppk Przeczyca i ppk powyżej Dębicy) jako wody dobrej jakości  

(II klasa), 
 w dolnym biegu: ppk powyżej Mielca – wody dobrej jakości (II klasa), ppk ujście do Wisły – 

wody zadowalającej jakości (III klasa). 
Zadowalający stan sanitarny (III klasa) charakteryzował wody Wisłoki w górnym biegu, na 

odcinku do Jasła. Złą jakość wód Wisłoki ze względu na zanieczyszczenie bakteriologiczne  
(V klasa) stwierdzono w 5 punktach pomiarowo-kontrolnych: powyżej ujścia Ropy, powyżej 
Dębicy, poniżej Tuszymki, poniżej Mielca oraz na odcinku ujściowym. W pozostałych punktach 
wody Wisłoki wskaźniki mikrobiologiczne utrzymywały się w IV klasie. 

W 2005 roku, w porównaniu do wyników klasyfikacji wód Wisłoki w 2004 roku, 
stwierdzono pogorszenie klasy jakości w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych: Krempna-Kotań, 
powyżej Mielca i na ujściu do Wisły. W górnym biegu Wisłoki na zmianę klasyfikacji wpłynęło 
większe niż w 2004 roku zanieczyszczenie bakteriologiczne wód. Powyżej Mielca o zwiększeniu 
zanieczyszczenia wód Wisłoki zdecydowały głównie zawartości substancji organicznych oraz 
stężenie fosforu ogólnego, natomiast na odcinku ujściowym – także zawartości substancji 
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organicznych oraz stężenie azotu Kjeldahla. Poprawę klasy jakości odnotowano w punktach: 
powyżej Jasła i poniżej Mielca. W dolnym biegu Wisłoki, od Mielca do ujścia, stwierdzono dużo 
niższe niż w 2004 roku stężenia chlorofilu „a” (zmiana z III klasy na II klasę). 

Ropa 
Rzeka jest lewobrzeżnym dopływem Wisłoki o długości 78,7 km i powierzchni zlewni 

974,1 km2. Płynie z Beskidu Niskiego przez Obniżenie Gorlickie do Kotliny Jasielsko-
Krośnieńskiej i uchodzi do Wisłoki w Jaśle w km 105,0. Na obszarze województwa 
podkarpackiego znajduje się odcinek dolnego biegu Ropy o długości około 17 km i około 14% 
powierzchni jej zlewni. Obszar podkarpackiej zlewni stanowią głównie użytki rolne, udział lasów 
jest niewielki. Ropa płynie w szerokiej dolinie z licznymi, dość gęsto rozmieszczonymi wsiami  
i przysiółkami. Na terenie województwa małopolskiego w zlewni Ropy prowadzona jest 
eksploatacja złóż ropy naftowej (rejon Biecza i Krygu) oraz przetwórstwo ropy naftowej (Gorlice). 

Na jakość wód Ropy wpływ mają głównie zanieczyszczenia dopływające z województwa 
małopolskiego - ścieki komunalne i przemysłowe z Gorlic, ścieki z oczyszczalni w Bieczu,  
a w województwie podkarpackim - ścieki z oczyszczalni w Skołyszynie. 

Ropa badana była w Jaśle, w punkcie pomiarowo-kontrolnym na ujściu do Wisłoki.  
W 2005 roku wody Ropy dopływające do Wisłoki oceniono jako zadowalającej jakości (III klasa). 
Wartości wskaźników mikrobiologicznych odpowiadały V klasie, a stężenie azotynów i wartości 
wskaźników hydrobiologicznych mieściły się w III klasie. W odniesieniu do roku 2004 wynik 
klasyfikacji ogólnej nie uległ zmianie, jednak obserwowano zmiany w przypadku niektórych 
wskaźników jakości. W wodach Ropy stwierdzono większe niż w 2004 roku zanieczyszczenie 
bakteriologiczne, co wpłynęło na pogorszenie klasy z IV na V klasę w tej grupie wskaźników. 
Jednocześnie odnotowano mniejsze niż w roku poprzednim, na poziomie II klasy, zawartości  
w wodach substancji organicznych, fosforanów oraz niektórych badanych form azotu. 

 
Wykres 6.27. Klasyfikacja jakości wód dopływów Wisłoki badanych w latach 2004-2005 (% wyników 
w klasie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tuszymka ujście km 0,5

Wielopolka ujście km 3,1

Ropa ujście km 3,0

Jasiołka ujście km 0,3

Jasiołka poniżej Jedlicza km 17,6

I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004



 

Tab. 6.16. Klasyfikacja ogólna jakości wód w zlewni Wisłoki badanych w 2005 roku 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny Wskaźniki degradujące jakość wody Lp. Rzeka 

nazwa km 

Klasa 
jakości 

wód fizykochemiczne biologiczne mikrobiologiczne 
1.  Wisłoka Krempna-Kotań 146,3 III barwa(III), zasadowość(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 

indeks saprob.fitoplanktonu(III) 
liczba bakterii gr.coli kał.(III),  
liczba bakterii gr.coli(III) 

2.  Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 II barwa(III), ChZT-Cr(II), azot Kjeldahla(II), azotany(II), zasadowość 
ogólna(II), wapń(II) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(III), 
liczba bakterii gr.coli(III) 

3.  Wisłoka Powyżej ujścia  
Ropy 105,5 III barwa(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 

indeks saprob.fitoplanktonu(III) 
liczba bakterii gr.coli kał.(V),  
liczba bakterii gr.coli(V) 

4.  Wisłoka Wróblowa 96,2 III barwa(IV) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

5.  Wisłoka Przeczyca 82,3 III barwa(IV), azot Kjeldahla(IV), azotyny(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

6.  Wisłoka Powyżej Dębicy 61,7 III barwa(IV), zawiesiny ogólne(III), BZT5(III), ChZT-Mn (III), ChZT-
Cr(III), azot Kjeldahla(III), azotyny(III), substancje rozpuszczone(III) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

7.  Wisłoka a  46,9 III barwa(IV), zawiesiny ogólne(III) BZT5(III),  ChZT-Cr(III), azot 
Kjeldahla(III), azotyny(III) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

8.  Wisłoka Poniżej ujścia  
Tuszymki 36,4 III barwa(IV), zawiesiny ogólne(III), BZT5(III), ChZT-Mn (III),  

ChZT-Cr(III), azot Kjeldahla(III), azotyny(III) 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

9.  Wisłoka Powyżej Mielca 21,5 IV barwa(IV), ChZT-Mn (IV), ChZT-Cr (IV), fosfor ogólny (IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

10.  Wisłoka Poniżej Mielca 15,5 IV azot Kjeldahla(V), barwa(IV), zawiesiny ogólne(IV), ChZT-Mn(IV),  
ChZT-Cr(IV) indeks saprob.peryfitonu(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(V), 

liczba bakterii gr.coli(V) 
11.  Wisłoka Ujście do Wisły 3,0 IV barwa(IV), ChZT-Cr(IV), azot Kjeldahla(IV) indeks saprob.peryfitonu(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(V), 

liczba bakterii gr.coli(V) 
12.  Ropa Ujście do Wisłoki 3,0 III barwa(IV), azotyny(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 

indeks saprob.fitoplanktonu(III) 
liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

13.  Jasiołka Poniżej Jedlicza 17,6 III barwa(IV), azot Kjeldahla(III), fosforany(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

14.  Jasiołka Ujście do Wisłoki 0,3 III barwa(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

15.  Wielopolka Ujście do Wisłoki 3,1 IV barwa(IV), ChZT-Cr(IV), azot Kjeldahla(IV), fenole(IV) indeks saprob.peryfitonu(IV), 
indeks saprob.fitoplanktonu(V) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

16.  Tuszymka Ujście do Wisłoki 0,5 IV barwa(V), ChZT-Mn (IV), ChZT-Cr(IV), OWO(IV), fenole(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu indeks saprob.peryfitonu - indeks saprobowości peryfitonu 
ChZT-Mn - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą nadmanganianową liczba bakterii gr.coli kał. - liczba bakterii grupy coli typu kałowego 
ChZT-Cr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową liczba bakterii gr.coli - liczba bakterii grupy coli 
indeks saprob.fitoplanktonu - indeks saprobowości fitoplanktonu    



 

Jasiołka 
Jasiołka jest największym dopływem Wisłoki w granicach województwa podkarpackiego. 

Odwadnia obszar 513,2 km2 (ponad 12% całej zlewni Wisłoki) i płynie na długości 75,9 km. 
Uchodzi do Wisłoki w Jaśle, w km 104,0 jej prawego brzegu. Jasiołka wypływa w Beskidzie 
Niskim, przy granicy ze Słowacją. W górnym biegu płynie doliną o charakterze przełomu. Są to 
obszary górskie, w 90% pokryte lasami i objęte ochroną prawną w ramach Jaśliskiego Parku 
Krajobrazowego. Poniżej Dukli rzeka przepływa przez obszar z gęsto rozmieszczonymi wsiami,  
o charakterze rolniczym i rolniczo-przemysłowym, z niewielką ilością lasów. W zlewni Jasiołki 
położone są miasta: Dukla, Jedlicze i Jasło. Wody Jasiołki ujmowane są do celów komunalnych 
oraz przemysłowych. 

Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczenia wód Jasiołki są ścieki przemysłowe  
z mechaniczno-chemicznych oczyszczalni RAF-EKOLOGII Sp. z o.o. w Jedliczu i CHROM STYL 
S.A. w Jaśle oraz ścieki z biologicznych oczyszczalni w miastach: Dukla i Jedlicze. 

Jasiołka badana była w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych poniżej 
Jedlicza oraz na ujściu do Wisłoki. Wody Jasiołki na monitorowanym odcinku odpowiadały 
wymaganiom określonym dla III klasy (wody zadowalającej jakości). W punkcie pomiarowo-
kontrolnym poniżej Jedlicza spośród badanych w wodach wskaźników jakości, do III klasy 
zaliczono stężenia fosforanów oraz saprobowość peryfitonu i fitoplanktonu. Wskaźniki 
mikrobiologiczne odpowiadały normom ustalonym dla IV klasy jakości. O III klasie jakości 
ujściowego odcinka rzeki zdecydowały głównie niekorzystne wartości wskaźników 
mikrobiologicznych (V klasa) oraz wskaźniki hydrobiologiczne poza chlorofilem „a” (III klasa). 
Stężenie fosforanów zmniejszyło się do poziomu I klasy. Na badanym odcinku Jasiołki zawartości 
substancji organicznych, związków azotu, z wyjątkiem azotu Kjeldahla, oraz wskaźniki zasolenia 
nie przekroczyły poziomu ustalonego dla II klasy. Natlenienie wód Jasiołki było dobre, 
odpowiadało I/II klasie jakości. Badane w wodach zawartości metali ciężkich i wskaźników 
zanieczyszczeń przemysłowych nie budziły zastrzeżeń. Zawartość chlorofilu „a” była niska, 
mieściła się w I klasie jakości. 

W odniesieniu do wyników badań Jasiołki w 2004 roku, stwierdzono pogorszenie stanu 
sanitarnego monitorowanego odcinka rzeki. Jednocześnie na odcinku ujściowym rzeki 
zmniejszyła się zawartości związków azotu. Wynik klasyfikacji ogólnej jakości wód Jasiołki nie 
uległ zmianie.  

Wielopolka 
Wielopolka jest prawym dopływem Wisłoki o długości 44,5 km i powierzchni zlewni 

486,1 km2. Uchodzi do Wisłoki w km  44,5. Rzeka płynie przez Pogórze Strzyżowskie i w okolicy 
Ropczyc wpływa do Kotliny Sandomierskiej. Od ujścia prawobrzeżnej Bystrzycy płynie szeroką 
doliną, ma charakter meandrujący. Przepływa przez tereny rolnicze i przemysłowo-rolnicze. Do 
głównych źródeł zanieczyszczenia wód Wielopolki należą ścieki przemysłowe z Zakładów 
Tworzyw Sztucznych „ERG” S.A. w Pustkowie oraz ścieki z biologicznych oczyszczalni  
w Ropczycach, Sędziszowie Małopolskim i Brzeźnicy.  

Wielopolka badana była w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym w Brzeźnicy, na 
ujściowym odcinku rzeki. Na podstawie uzyskanych wyników badań wody tej rzeki oceniono jako 
niezadowalającej jakości (IV klasa). W wodach stwierdzono dużą liczbę bakterii grupy coli oraz 
bakterii grupy coli typu kałowego (V klasa). Niekorzystnie kształtowały się także wartości 
wskaźników hydrobiologicznych: saprobowość fitoplanktonu – V klasa, saprobowość peryfitonu – 
IV klasa.  Do IV klasy zaliczono wartości ChZT-Cr oraz stężenia azotu Kjeldahla i fenoli. Inne 
badane wskaźniki zanieczyszczeń organicznych i formy azotu oraz związki fosforu występowały  
w stężeniach odpowiadających II/III klasie jakości.  

W porównaniu z 2004 rokiem klasyfikacja ogólna jakości ujściowego odcinka Wielopolski 
nie zmieniła się. Analiza poszczególnych badanych wskaźników jakości wykazała, że w wodach 
wzrosło stężenie fenoli oraz pogorszyły się wskaźniki hydrobiologiczne: saprobowość 
fitoplanktonu i saprobowość peryfitonu. 



 

Tuszymka 
Rzeka jest prawym dopływem Wisłoki o długości 32,3 km i powierzchni zlewni 144 km2. 

Uchodzi do Wisłoki w km 38,2. Źródła Tuszymki znajdują się na Płaskowyżu Kolbuszowskim. 
Duże obszary leśne występują głównie w górnej części zlewni. W dolinie Tuszymki, wzdłuż jej 
biegu, dość gęsto rozmieszczone są zabudowania wiejskie. Głównym źródłem zanieczyszczenia 
wód Tuszymki są Zakłady Tworzyw Sztucznych „ERG” w Pustkowie S.A. 

Badania jakości wód Tuszymki wykonano w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym 
w miejscowości Dąbie, na ujściu rzeki do Wisłoki. Tuszymka wprowadzała do Wisłoki wody 
niezadowalającej jakości (IV klasa). W wodach stwierdzono duże zawartości substancji 
organicznych (ChZT-Cr, ChZT-Mn i ogólny węgiel organiczny – IV klasa),  i wysokie stężenie 
fenoli (IV klasa). Także wartości wskaźników mikrobiologicznych kształtowały się na poziomie IV 
klasy. Zawartości związków azotu odpowiadały II/III klasie jakości, a stężenia związków fosforu 
nie przekroczyły norm ustalonych dla I klasy. W III klasie mieściły się stężenia manganu i żelaza,  
a stężenia pozostałych badanych metali kształtowały się na niskim poziomie. W rzece oznaczono 
formaldehyd. Wskaźnik ten nie jest normowany w klasyfikacji ogólnej jakości wód.  

 
2.2.3. Zlewnia Sanu 
 
San 

San - największy karpacki dopływ Wisły posiada długość 443,4 km i  zlewnię  
o powierzchni 16861,3 km2. W granicach Polski znajduje się ponad 85% zlewni. Źródła Sanu 
znajdują się w Bieszczadach Zachodnich, na terytorium Ukrainy. Do km 388,2 San jest rzeką 
graniczną. Źródłowa część zlewni to górzyste tereny Bieszczadów pokryte lasami, praktycznie 
niezamieszkałe lub z nieliczną zabudową. W dolinie Sanu i Solinki położone są dwa zbiorniki 
zaporowe: Solina i Myczkowce. Dolina Sanu od ujścia Wołosatego do ujścia Solinki stanowi 
granicę morfologiczną między Bieszczadami Zachodnimi a Pogórzem Przemyskim. San opuszcza 
Kotlinę Sanocką poniżej ujścia Sanoczka i wpływa na obszar Pogórza Dynowskiego, a następnie 
przepływa przez Kotlinę Sandomierską. W środkowej części zlewni dno doliny Sanu jest 
podmokłe, występuje gęsta sieć starorzeczy, liczne rowy melioracyjne, podmokłe łąki. W dolnym 
biegu rzeka na znacznym odcinku jest obwałowana. Rzeka uchodzi do Wisły w km 279,7.   

Głównymi lewostronnymi dopływami Sanu są: Wołosaty, Solinka, Hoczewka, Osława, 
Sanoczek, Łęg Rokietnicki, Wisłok, Trzebośnica, Rudnia i Barcówka. Największym wśród nich 
jest rzeka Wisłok (21% zlewni Sanu). Południową granicą lewostronnej zlewni Sanu jest granica 
państwowa ze Słowacją i Ukrainą. Obszar prawostronnej zlewni przecina od wschodu granica 
państwowa z Ukrainą. Do głównych prawostronnych dopływów Sanu należą: Czarny, Olszanka, 
Tyrawka, Stupnica, Wiar, Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Złota, Tanew i Bukowa, a największe  
z nich to Lubaczówka i Tanew. Obszary źródłowe Wiszni, Szkła i Lubaczówki znajdują się po 
stronie ukraińskiej. Dla potrzeb klasyfikacji ogólnej w 2005 roku badaniami jakości wód objęto 
następujące cieki dopływające do Sanu: Wiar, Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Trzebośnica, Tanew, 
Bukowa oraz rzekę Wisłok z dopływami (omówiona w dalszej części opracowania). 

Znaczna część zlewni Sanu to tereny o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych 
objęte ochroną prawną, m.in. Bieszczadzki Park Narodowy oraz 8 parków krajobrazowych. 
Znajdują się tutaj obszary należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000: obszary 
specjalnej ochrony ptaków - Bieszczady, Pogórze Przemyskie oraz fragmenty Lasów Janowskich  
i Puszczy Solskiej, a także specjalny obszar ochrony siedlisk Bieszczady.  

W zlewni Sanu (z wyłączeniem zlewni Wisłoka) znajdują się miasta: Lesko, Zagórz, 
Sanok, Dynów, Przemyśl, Radymno, Jarosław, Lubaczów, Oleszyce, Cieszanów, Leżajsk, Sokołów 
Małopolski, Nowa Sarzyna, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Nisko i Stalowa Wola. 

Wody Sanu wykorzystywane są do celów komunalnych oraz przemysłowych. Rzeka jest 
źródłem zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców dużych miast w regionie - Sanoka, Przemyśla  
i Jarosławia. W 2005 roku w zlewni Sanu (z wyłączeniem zlewni Wisłoka) funkcjonowało 39 
biologicznych komunalnych oczyszczalni ścieków o projektowanym obciążeniu wyrażonym 
wskaźnikiem RLM większym od 2000. Bezpośrednio do Sanu odprowadzane były ścieki z dużych 
biologicznych oczyszczalni w: Lesku, Sanoku, Dynowie, Jarosławiu, Wierzawicach, Leżajsku, 
Nisku i Stalowej Woli oraz ścieki przemysłowe, m.in. z: Sanockich Zakładów Przemysłu 



 

Gumowego „Stomil-Sanok” S.A. w Sanoku, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku,  
z terenu jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Huty „Stalowa Wola” S.A. 
w Stalowej Woli oraz firm zlokalizowanych na terenie HSW S.A. i Tarnobrzeskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej (TSSE), a także wody pochłodnicze z Elektrowni „Stalowa Wola” S.A.  
w Stalowej Woli. 

Wyniki oceny i klasyfikacji wód Sanu i jego dopływów badanych w 2005 roku  
w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych wraz ze wskazaniem parametrów jakości 
decydujących o wyniku oceny przedstawia tabela 6.17. 

Wody Sanu badane były w 20 punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych wzdłuż 
całego biegu rzeki. W 2 punktach, położonych w Rajskiem i powyżej Leska, jakość wód była dobra 
(II klasa), natomiast w 15 punktach pomiarowo-kontrolnych oceniono wody jako zadowalającej 
jakości (III klasa). W 3 punktach pomiarowo-kontrolnych: poniżej Jarosławia, poniżej ujścia 
Wisłoka i powyżej Sarzyny stwierdzono niezadowalającą jakość wód Sanu (IV klasa). W rzece 
brak było wód złej jakości. Najwyższy odsetek badanych wskaźników zaliczonych do I klasy 
jakości odnotowano w punkcie pomiarowo-kontrolnym Zasław (77,1%), a najniższy w punkcie 
punktach pomiarowo-kontrolnym poniżej ujścia Wisłoka (48,8%). Wskaźniki odpowiadające 
normom ustalonym dla V klasy oznaczono w wodach Sanu tylko w 6 punktach pomiarowo-
kontrolnych i stanowiły w każdym  4% ogółu badanych wskaźników. 

 
Wykres 6.28. Klasyfikacja ogólna wód 
Sanu w 2005 roku (% punktów 
pomiarowo-kontrolnych w klasie) 
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 O dobrej jakości wód Sanu dopływających do 
zbiornika Solina, badanych w Rajskiem, 
świadczyły: bardzo dobre natlenienie wód, niskie 
wartości wskaźników zanieczyszczeń organicznych 
oraz niewielkie stężenia związków azotu, na 
poziomie I/II klasy. Zawartość związków fosforu 
nie przekroczyła norm I klasy jakości. W grupie 
wskaźników charakteryzujących zasolenie wód 
stwierdzono III klasę. Wskaźniki hydrobiologiczne: 
saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu 
odpowiadały II klasie, natomiast badania 
makrobezkręgowców bentosowych wskazywały na 
I klasę jakości. Wskaźniki mikrobiologiczne 
mieściły się w III klasie.  

San prowadził wody dobrej jakości do Leska. Saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu 
zaliczono na tym odcinku do niższej III klasy, ale zmniejszyły się w wodach Sanu zawartości 
związków azotu, wartości wskaźników zasolenia oraz stwierdzono mniejszą liczbę bakterii grupy 
coli (II klasa). Badania makrobezkręgowców bentosowych wskazywały na I klasę jakości. 

Badania Sanu wykonane w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Zasławiu i w następnych 9 
punktach na odcinku rzeki do Jarosławia wykazały zadowalającą jakość wód (III klasa).  
W punktach pomiarowo-kontrolnych Zasław oraz powyżej i poniżej Sanoka oznaczono w wodach 
wartości wskaźników charakteryzujących zawartość substancji organicznych i związków azotu na 
poziomie I/II klasy. Stężenia fosforanów i fosforu ogólnego nie przekroczyły norm ustalonych dla  
I klasy. Saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu odpowiadała III klasie, a stężenie chlorofilu „a” 
mieściło się w I klasie. Badania makrobezkręgowców bentosowych wykonane w punkcie 
pomiarowo-kontrolnym poniżej Sanoka wskazywały na II klasę jakości wód. Na wynik klasyfikacji 
decydujący wpływ miał stan sanitarny wód - wskaźniki mikrobiologiczne odpowiadały IV klasie,  
a poniżej Sanoka obserwowano spadek do V klasy. 

W kolejnych punktach pomiarowo-kontrolnych rozmieszczonych na odcinku Sanu od 
Dynowa do Jarosławia, obserwowano sukcesywny wzrost wartości niektórych badanych 
wskaźników jakości wód, szczególnie w punktach położonych poniżej ośrodków miejskich. 
Stężenie zawiesin ogólnych wzrosło do poziomu III klasy w punkcie poniżej Przemyśla. W grupie 
związków azotu w I/II klasie mieściły się stężenia amoniaku, azotanów i azotu ogólnego oraz 
azotynów - z wyjątkiem punktu poniżej Przemyśla, gdzie nastąpił wzrost azotynów do III klasy. 
We wszystkich punktach pomiarowo-kontrolnych na omawianym fragmencie rzeki stężenia azotu 
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Kjeldahla utrzymywały się w III klasie jakości. Zasolenie wód Sanu kształtowało się na poziomie 
I/II klasy. Saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu nie uległa zmianie, odpowiadała III klasie 
jakości. Wzrost stężenia chlorofilu „a” w wodach do poziomu II/III klasy stwierdzono w Sanie  
z biegiem rzeki, począwszy od punktu pomiarowo-kontrolnego poniżej Przemyśla. Badania 
makrobezkręgowców bentosowych wykonane w 4 punktach pomiarowo-kontrolnych na 
omawianym odcinku Sanu wskazywały na I klasę, a powyżej Jarosławia na II klasę jakości wód. 
Zanieczyszczenie bakteriologiczne wód Sanu było znaczne, kształtowało się na poziomie IV/V 
klasy, przy czym wzrost liczby bakterii grupy coli i coli typu kałowego obserwowano w punktach 
poniżej Dynowa, powyżej Przemyśla i powyżej Jarosławia. 

W punkcie pomiarowo-kontrolnym poniżej Jarosławia jakość wód Sanu oceniono jako 
niezadowalającą (IV klasa). Zdecydowały o tym wskaźniki mikrobiologiczne, hydrobiologiczne, 
wskaźniki BZT5 i ChZT-Cr, a także azot Kjeldahla i azotyny. W wodach oznaczono glin na 
poziomie IV klasy. Do ujścia Wisłoka wody Sanu charakteryzował zły stan sanitarny, ale wartości 
pozostałych badanych wskaźników pozwoliły na zaliczenie wód do III klasy jakości. 

 
Wykres 6.29. Klasyfikacja jakości wód Sanu w latach 2004-2005 (% wyników w klasie) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Wody Sanu w punktach pomiarowo-kontrolnych poniżej ujścia rzeki Wisłok i powyżej 
Sarzyny charakteryzowały się niezadowalającą jakością (IV klasa). Na obniżenie klasy jakości 
decydujący wpływ miały: zły stan sanitarny wód, wysokie zawartości chlorofilu „a”, zawiesin 
ogólnych, azotu Kjeldahla oraz podwyższone ilości substancji organicznych wyrażonych 
wskaźnikami BZT5 i ChZT-Cr. Badania makrobezkręgowców bentosowych wykonane w punkcie 
pomiarowo-kontrolnym powyżej Sarzyny wskazywały na II klasę jakości.  

Wody dolnego biegu Sanu, od Sarzyny, oceniono jako zadowalającej jakości i zaliczono do 
III klasy. Wskaźniki mikrobiologiczne poniżej Sarzyny określono na poziomie V klasy,  
a w pozostałych punktach na poziomie IV klasy. Wskaźniki hydrobiologiczne odpowiadały III 
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klasie jakości. Badania makrobezkręgowców bentosowych wykonane w punkcie pomiarowo-
kontrolnym powyżej Niska wskazywały na II klasę, natomiast w punkcie pomiarowo-kontrolnym 
na ujściu do Wisły – III klasę jakości. Obciążenie wód ujściowego odcinka Sanu materią 
organiczną kształtowało się na poziomie III klasy. Spośród badanych związków azotu tylko azot 
Kjeldahala odpowiadał III klasie jakości, pozostałe formy azotu mieściły się w I/II klasie. 

W 2005 roku na całej długości Sanu badane wody charakteryzowało bardzo dobre 
natlenienie oraz niska zawartość fosforanów i fosforu ogólnego, na poziomie I klasy, sporadycznie 
II klasy. Klasyfikacja wód w grupie wskaźników zasolenia wskazywała na II/III klasę jakości, przy 
czym decydująca była zasadowość ogólna oraz wapń. W grupie badanych metali zmiany stężeń  
w granicach I/II klasy obserwowano w przypadku manganu, jedynie poniżej ujścia Wisłoka 
nastąpił wzrost do poziomu III klasy. W punkcie pomiarowo-kontrolnym poniżej Jarosławia 
stwierdzono obecność glinu (IV klasa). Stężenia pozostałych metali, w tym metali ciężkich, były 
niskie i nie przekroczyły przedziału I klasy. Wartości oznaczonych wskaźników zanieczyszczeń 
przemysłowych w wodach Sanu nie budziły zastrzeżeń.  

W latach 2004-2005 klasyfikacja ogólna wód Sanu w niektórych punktach pomiarowo-
kontrolnych zmieniła się. Obniżenie klasy jakości stwierdzono w 4 punktach pomiarowo-
kontrolnych: 
 Zasław – zmiana klasy z II na III ze względu na stan sanitarny, 
 poniżej Jarosławia – zmiana klasy z III na IV głównie ze względu na wskaźniki 
hydrobiologiczne,  

 poniżej ujścia Wisłoka – zmiana klasy z III na IV głównie ze względu na azot Kjeldahla  
i wskaźniki hydrobiologiczne, 

 powyżej Sarzyny – zmiana klasy z III na IV głównie ze względu na wskaźniki hydrobiologiczne. 
Poprawę jakości i zmianę klasy z IV na III odnotowano dla wód Sanu uchodzących do 

Wisły. W 2005 roku w punkcie ujściowym wskaźniki zaliczone do IV klasy jakości stanowiły 
znacznie mniejszy odsetek niż w roku poprzednim, a więcej wskaźników oceniono na poziomie  
I klasy. Stwierdzono także niższą wartość chlorofilu „a” niż w roku poprzedni oraz badania 
makrobezkręgowców bentosowych wskazywały na korzystniejszą III klasę jakości (w 2004 roku – 
IV klasa).  

Wiar 
Rzeka jest prawobrzeżnym dopływem Sanu, uchodzi w km 160,0. Długość Wiaru wynosi 

70,4 km, a powierzchnia zlewni 798,2 km2. Źródłowa i środkowa część zlewni leży w obrębie 
Pogórza Przemyskiego, dolna w południowo-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Rzeka 
przecina granicę państwową z Ukrainą w pobliżu miejscowości Sierakośce, po stronie ukraińskiej 
płynie na długości około 11 km wzdłuż granicy w kierunku północnym, następnie zawraca  
w kierunku północno-zachodnim i powraca na stronę polską w rejonie miejscowości 
Stanisławczyk. Prawie 50% zlewni Wiaru znajduje się na terytorium Ukrainy. 

Górną część zlewni stanowią głównie tereny leśne i użytkowane rolniczo. W dolnym biegu 
rzeka płynie przez obszary zabudowane. Głównym źródłem zanieczyszczenia w polskiej części 
zlewni były ścieki z biologicznej oczyszczalni w Przemyślu, wprowadzane do wód Wiaru na 
odcinku ujściowym. Od kwietnia 2006 roku ścieki z przemyskiej oczyszczalni odprowadzane są do 
Sanu, w punkcie znajdującym się powyżej ujścia Wiaru. 
 Wiar badany był w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych położonych w pobliżu granicy 
polsko-ukraińskiej, w miejscowościach Sierakośce i Stanisławczyk oraz w Przemyślu na odcinku 
ujściowym. Jakość wód Wiaru w obu przygranicznych punktach pomiarowo-kontrolnych zaliczono 
do III klasy. O zadowalającej jakości wód rzeki wypływającej z Polski zdecydowały głównie 
wskaźniki: BZT5, azot Kjeldahla, saprobowość fitoplanktonu i saprobowość peryfitonu oraz 
wskaźniki mikrobiologiczne. Prawie 67% badanych w punkcie pomiarowo-kontrolnym 
Stanisławczyk wskaźników jakości wód oceniono na poziomie I klasy, m.innymi: zawartość tlenu, 
związki fosforu, metale, chlorofil „a” oraz makrobezkręgowce bentosowe. W wodach 
dopływających z terenu Ukrainy, badanych w Stanisławczyku, stwierdzono pogorszenie stanu 
sanitarnego oraz wzrost wartości wskaźników zasolenia i manganu. Wiar na odcinku ujściowym 
zaliczono do V klasy i wody oceniono jako złej jakości. Klasę V określono dla wskaźników 



 

mikrobiologicznych, a także amoniaku, azotu Kjeldahla i fosforanów. W przedziale IV klasy 
mieściły się wartości BZT5, azotynów, azotu ogólnego, fosforu ogólnego i saprobowość 
fitoplanktonu. Wartości badanych wskaźników jakości wskazywały na silny wpływ zanieczyszczeń 
pochodzenia antropogenicznego. 

W odniesieniu do badań wykonanych w 2004 roku nie zaszły zmiany w klasyfikacji 
ogólnej wód Wiaru, jednak w punkcie pomiarowo-kontrolnym w Sierakoścach w wodach 
stwierdzono wyższy poziom związków azotu, ale jednocześnie korzystniejszy stan sanitarny.  

Wisznia 
Wisznia jest prawobrzeżnym dopływem Sanu o długości 98 km i powierzchni zlewni 

1228,3 km2. Jest rzeką transgraniczną. Źródła położone są na Roztoczu, na terytorium Ukrainy, 
natomiast w  Polsce znajduje się dolny bieg rzeki o długości ok. 15 km oraz prawie 14% 
powierzchni zlewni. Główne źródła zanieczyszczenia wód Wiszni znajdują się po stronie 
ukraińskiej. Są to ścieki z terenów miejskich i zabudowań wiejskich i z przejścia granicznego  
w Szegini. Zagrożeniem dla wód mogą być duże bazy produktów ropopochodnych w Mościskach  
i Sudowej Wiszni oraz awarie rurociągów ropy naftowej znajdujących się w zlewni. Poważne 
niebezpieczeństwo może wystąpić również w przypadku awarii lub katastrof na drodze krajowej  
o znaczeniu międzynarodowym, łączącej Europę Zachodnią z Ukrainą, przecinającej obszar zlewni 
i będącej drogą tranzytową dla międzynarodowego transportu materiałów niebezpiecznych  
i substancji chemicznych. 

Rzeka badana była w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych: w Starzawie w pobliżu granicy 
państwowej oraz na ujściu do Sanu w Nienowicach. Jakość wód Wiszni dopływających ze strony 
ukraińskiej była zadowalająca (III klasa). Zdecydowały o tym głównie wskaźniki tlenowe, stężenie 
azotu Kjeldahla i azotynów oraz wskaźniki hydrobiologiczne: saprobowość fitoplanktonu, 
saprobowość peryfitonu i makrobezkręgowce bentosowe. Zawartość fosforanów i fosforu ogólnego 
nie przekroczyła poziomu granicznego ustalonego dla wód w I klasie jakości. Stwierdzono 
podwyższone wskaźniki zasolenia i stężenie manganu. Wody charakteryzował zły stan sanitarny. 
Na ujściowym odcinku Wiszni odnotowano wzrost zawartości substancji organicznych, azotu 
Kjeldahla i chlorofilu „a”, co głównie wpłynęło na obniżenie jakości do poziomu IV klasy. 

W porównaniu do 2004 roku pogorszyła się jakość wód Wiszni uchodzących do Sanu, 
natomiast w punkcie przygranicznym nie odnotowano istotnych zmian. 

Szkło 
Szkło jest rzeką transgraniczną płynącą przez obszar województwa podkarpackiego. 

Długość rzeki wynosi 70 km, a powierzchnia zlewni 785,5 km2. Szkło wypływa na Roztoczu, po 
stronie ukraińskiej. W Polsce znajduje się dolny odcinek rzeki o długości około 34 km. Szkło 
uchodzi do Sanu w km 130,2. Dolina rzeki jest podmokła, występują liczne starorzecza. 

Zagrożeniem dla Szkła po stronie ukraińskiej są zdegradowane tereny związane  
z odkrywkową eksploatacją złóż siarki w Jaworowie, usytuowane w pobliżu granicy oraz 
prowadzone tam prace rekultywacyjne. Wody Szkła wykorzystano do wypełnienia wyrobiska 
pokopalnianego, co powodowało drastyczne obniżenie przepływu wody w rzece i wzrost jej 
zanieczyszczenia. Na jakość wód polskiego odcinka rzeki mają także wpływ ścieki odprowadzane 
z miejscowości przygranicznych na Ukrainie. Do zlewni Szkła po stronie polskiej wprowadzane są 
ścieki z biologicznej oczyszczalni w Laszkach. 

Szkło badane było w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych: w pobliżu granicy polsko-
ukraińskiej w miejscowości Budzyń oraz w Wysocku na odcinku ujściowym do Sanu. W obu 
punktach jakość rzeki oceniono jako niezadowalającą (IV klasa). Wody dopływające ze strony 
ukraińskiej charakteryzowała wysoka zawartość substancji organicznych charakteryzowana 
wskaźnikiem ChZT-Cr i wysokie wartości wskaźników mikrobiologicznych (IV klasa). 
Stwierdzono również  podwyższone stężenia związków azotu (II/III klasa).  



 

Tab. 6.17. Klasyfikacja ogólna jakości wód w zlewni Sanu badanych w 2005 roku 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny Wskaźniki degradujące jakość wody Lp. Rzeka 

nazwa km 

Klasa 
jakości 

wód fizykochemiczne biologiczne mikrobiologiczne 
1.  San Rajskie 352,0 II barwa(III), zasadowość(III), ChZT-Cr(II), azot Kjeldahla(II), 

azotany(II), azot ogólny(II), wapń(II) 
indeks saprob.peryfitonu(II), 
indeks saprob.fitoplanktonu(II) 

liczba bakterii gr.coli kał.(III), 
liczba bakterii gr.coli(III) 

2.  San Powyżej Leska 304,0 II barwa(III), azot Kjeldahla(II), azotany(II), zasadowość(II), wapń(II), 
mangan(II) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(III), 
liczba bakterii gr.coli(II) 

3.  San Zasław 285,2 III barwa(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

4.  San Powyżej Sanoka 282,4 III barwa(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

5.  San Poniżej Sanoka 274,0 III barwa(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

6.  San Powyżej Dynowa 234,9 III zapach(IV), barwa(III), BZT5(III), azot Kjeldahla(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

7.  San Poniżej Dynowa 228,0 III zapach(IV), barwa(III), BZT5(III), azot Kjeldahla(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

8.  San Poniżej ujścia  
Stupnicy 201,1 III zapach(IV), barwa(III), BZT5(III), azot Kjeldahla(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 

indeks saprob.fitoplanktonu(III) 
liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

9.  San Powyżej 
Przemyśla 168,9 III zapach(IV), barwa(IV), zawiesiny ogólne(III), BZT5(III),ChZT-Mn(III), 

azot Kjeldahla(III) 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

10.  San Poniżej Przemyśla 156,6 III zapach(IV), barwa(IV), zawiesiny ogólne(III), BZT5(III),ChZT-Mn(III), 
ChZT-Cr(III), azot Kjeldahla(III), azotyny(III) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

11.  San Poniżej ujścia  
Wiszni 134,4 III barwa(IV), zapach(III), zawiesiny ogólne(III), BZT5(III), azot 

Kjeldahla(III) 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

12.  San Powyżej 
Jarosławia 124,8 III barwa(IV), zapach(III), zawiesiny ogólne(III), BZT5(III), ChZT-Cr(III),  

azot Kjeldahla(III) 
chlorofil”a”(III), 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

13.  San Poniżej Jarosławia 109,8 IV barwa(IV), glin(IV) indeks saprob.fitoplanktonu(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

14.  San Powyżej ujścia  
Wisłoka 100,9 III zapach(III), barwa(III), zawiesiny ogólne(III), ChZT-Cr(III),  

azot Kjeldahla(III) 
chlorofil”a”(III), 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

15.  San Poniżej ujścia  
Wisłoka 85,2 IV zawiesiny ogólne(IV), azot Kjeldahla(IV) chlorofil „a”(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(V), 

liczba bakterii gr.coli(IV) 
16.  San Powyżej Sarzyny 68,3 IV barwa(IV), zawiesiny ogólne(IV) chlorofil „a”(IV), 

indeks saprob. peryfitonu(IV) 
liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

17.  San Poniżej Sarzyny 60,4 III zapach(V), barwa(III), zawiesiny ogólne(III), ChZT-Mn(III),  
ChZT-Cr(III), azot Kjeldahla(III), wapń(III) 

chlorofil „a”(III), 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 



 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny Wskaźniki degradujące jakość wody Lp. Rzeka 

nazwa km 

Klasa 
jakości 

wód fizykochemiczne biologiczne mikrobiologiczne 

18.  San Powyżej Niska 39,4 III zapach(III), barwa(IV), zawiesiny ogólne(III), ChZT-Mn(III) 
chlorofil „a”(III), 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

19.  San Brandwica 23,3 III barwa(IV), zapach(III), zawiesiny ogólne(III), ChZT-Mn(III),  
ChZT-Cr(III), azot Kjeldahla(III) 

chlorofil „a”(III), 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

20.  San Ujście do Wisły 4,0 III barwa(IV), zapach(III), zawiesiny ogólne(III), BZT5(III), ChZT-Mn(III),  
ChZT-Cr(III), azot Kjeldahla(III) 

chlorofil „a”(III), 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III); 
makrobezkręgowce (III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

21.  Wiar Sierakośce  22,5 III zapach(IV), barwa(III), BZT5(III), azot Kjeldahla(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(III), 
liczba bakterii gr.coli(III) 

22.  Wiar Stanisławczyk  11,5 III zapach(IV), barwa(IV), ChZT-Cr(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

23.  Wiar Ujście do Sanu 0,3 V amoniak(V), azot Kjeldahla(V), fosforany(V), fosfor ogólny(V)  liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

24.  Wisznia Starzawa   14,2 III zapach(IV), barwa(IV), zawiesiny ogólne(III), BZT5(III), ChZT-Mn(III), 
ChZT-Cr(III), azot Kjeldahla(III), azotyny(III) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III), 
makrobezkręgowce (III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

25.  Wisznia Ujście do Sanu 3,5 IV zapach(IV), barwa(IV), zawiesiny ogólne(IV), ChZT-Cr(IV), 
azot Kjeldahla(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(V), 

liczba bakterii gr.coli(IV) 
26.  Szkło Budzyń  32,5 IV zapach(IV), barwa(IV), ChZT-Cr(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 

liczba bakterii gr.coli(IV) 
27.  Szkło Ujście do Sanu 2,3 IV zapach(IV), barwa(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 

liczba bakterii gr.coli(IV) 
28.  Lubaczówka Budomierz 62,0 III zapach(IV), barwa(IV), BZT5(III), ChZT-Mn(III), ChZT-Cr(III), 

OWO(III), azot Kjeldahla(III), zasadowość(III) 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(III), 
liczba bakterii gr.coli(III) 

29.  Lubaczówka Poniżej 
Lubaczowa 48,4 III barwa(IV), ChZT-Cr(IV), zapach(III), BZT5(III), ChZT-Mn(III),  

azot Kjeldahla(III), azotyny(III) 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

30.  Lubaczówka Ujście do Sanu 3,0 IV barwa(V), zapach(IV), ChZT-Cr(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

31.  Trzebośnica Poniżej  
Sokołowa Młp. 27,8 IV fosforany(V), fosfor ogólny(IV), ChZT-Cr(IV), azot Kjeldahla(IV), 

barwa(III) indeks saprob.peryfitonu(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

32.  Trzebośnica Powyżej Sarzyny 5,7 IV fenole(V), zapach(V), barwa(IV), BZT5(IV), ChZT-Cr(IV),  
azot Kjeldahla(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 

liczba bakterii gr.coli(IV) 
33.  Trzebośnica Ujście do Sanu 4,0 IV zapach(V), fenole(V), barwa(IV), BZT5(IV), ChZT-Cr(IV),  

azot Kjeldahla(IV) indeks saprob.peryfitonu(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

34.  Tanew Harasiuki 17,8 IV barwa(V), ChZT-Mn(IV), ChZT-Cr(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 



 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny Wskaźniki degradujące jakość wody Lp. Rzeka 

nazwa km 

Klasa 
jakości 

wód fizykochemiczne biologiczne mikrobiologiczne 
35.  Tanew Ujście do Sanu 0,8 III zapach(III), barwa(V), ChZT-Mn(IV), ChZT-Cr(IV), OWO(III), 

zasadowość(III) 
indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(III) 

36.  Bukowa Ujście do Sanu 4,2 IV barwa(V), ChZT-Mn(IV), ChZT-Cr(IV), OWO(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu indeks saprob.fitoplanktonu - indeks saprobowości fitoplanktonu 
ChZT-Mn - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą nadmanganianową indeks saprob.peryfitonu - indeks saprobowości peryfitonu 
ChZT-Cr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową liczba bakterii gr.coli kał. - liczba bakterii grupy coli typu kałowego 
OWO - ogólny węgiel organiczny liczba bakterii gr.coli - liczba bakterii grupy coli 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zawartość związków fosforu w wodach Szkła nie przekroczyła normy ustalonej dla I klasy. 
Wśród oznaczanych wskaźników zasolenia do III klasy zaliczono: siarczany, wapń i substancje 
rozpuszczone. Wskaźniki hydrobiologiczne: saprobowość fitoplanktonu, saprobowość peryfitonu, 
chlorofil „a” oraz makrobezkręgowce bentosowe wskazywały na III klasę jakości. W punkcie 
pomiarowo-kontrolnym na ujściu do Sanu nie odnotowano istotnych zmian wartości oznaczanych 
wskaźników jakości. Zmniejszyły się nieco w wodach koncentracje związków azotu i wartości 
wskaźników mikrobiologicznych, ale wynik klasyfikacji jakości nie uległ zmianie. W badanych 
wodach Szkła stwierdzono podwyższone stężenia manganu. 

Wyniki klasyfikacji ogólnej  jakości wód rzeki Szkło nie odbiegały od wyników 
uzyskanych w 2004 roku, jednak w 2005 roku mniejsze było obciążenie materią organiczną wód 
dopływających z terytorium Ukrainy oraz mniejsze zanieczyszczenie bakteriologiczne i niższe 
stężenia chlorofilu „a”. 

Lubaczówka 
Lubaczówka jest jednym z większych prawobrzeżnych dopływów Sanu, uchodzi do niego 

w km 105,4. Wypływa na terytorium Ukrainy. Długość rzeki wynosi 88,2 km, z czego górny 
odcinek o długości ponad 20 km znajduje się po stronie ukraińskiej. Znaczna część zlewni 
położona jest w obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Dolina Lubaczówki jest podmokła, w wielu 
miejscach zabagniona, liczne są starorzecza i rowy melioracyjne. Zlewnia ma charakter rolniczy ze 
znacznym udziałem lasów. Położone są tutaj miasta: Lubaczów i Oleszyce. Głównym źródłem 
zanieczyszczenia wód Lubaczówki są ścieki komunalne i przemysłowe z terenu Lubaczowa.  

Badania jakości wód Lubaczówki wykonano w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych 
położonych: przy granicy polsko-ukraińskiej w Budomierzu, poniżej Lubaczowa w Szczutkowie i 
na odcinku ujściowym w Manasterzu. Lubaczówka dopływająca ze strony ukraińskiej oraz na 
odcinku poniżej Lubaczowa prowadziła wody zadowalającej jakości (III klasa). Badania wykonane 
w Budomierzu wykazały w wodach: zawartość materii organicznej wyrażoną wskaźnikami: BZT5, 
ChZT-Mn, ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny oraz stężenie azotu Kjeldahla, wartości 
wskaźników hydrobiologicznych (z wyjątkiem chlorofilu „a”) i wskaźników mikrobiologicznych 
na poziomie III klasy. Oznaczono zawartość glinu w II klasie. Zanieczyszczenia z terenu 
Lubaczowa wpłynęły na obniżenie klasy jakości wód w kolejnym punkcie pomiarowo-kontrolnym 
głównie poprzez wzrost do poziomu V klasy liczby bakterii grupy coli i bakterii grupy koli typu 
kałowego oraz wzrost do poziomu IV klasy wartości ChZT-Cr. Zwiększyła się także zawartość  
w wodach azotynów (III klasa). Wody ujściowego odcinka Lubaczówki oceniono jako 
niezadowalającej jakości (IV klasa). O wyniku klasyfikacji zadecydowały głównie wskaźniki 
zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych. Na całym badanym odcinku Lubaczówki 
stwierdzono stężenia chlorofilu „a” odpowiadające normie II klasy oraz podwyższone stężenia 
manganu, zmniejszające się wraz z biegiem rzeki od poziomu IV klasy do II klasy. W punkcie 
ujściowym oznaczono zawartość żelaza w II klasie.  

W 2005 roku wynik klasyfikacji ogólnej jakości wód Lubaczówki poniżej Lubaczowa był 
korzystniejszy niż w roku poprzednim. W punktach pomiarowych w Budomierzu i na ujściu do 
Sanu stwierdzono poprawę stanu sanitarnego wód Lubaczówki.  

Trzebośnica 
Źródła Trzebośnicy znajdują się na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Rzeka jest lewobrzeżnym 

dopływem Sanu, uchodzi w km 68,2. Długość Trzebośnicy wynosi 35,3 km, powierzchnia zlewni 
262,3 km2. Rzeka w górnym i środkowym biegu przepływa przez tereny rolnicze z niewielkimi 
kompleksami leśnymi. W dolnym biegu odwadnia obszary przemysłowo-rolnicze. W zlewni 
Trzebośnicy znajdują się miasta: Sokołów Małopolski i Nowa Sarzyna. Głównym źródłem 
zanieczyszczenia wód są ścieki z terenu Sokołowa Małopolskiego.  

Trzebośnica badana była na odcinku od Sokołowa Małopolskiego do ujścia do Sanu, w 3 
punktach pomiarowo-kontrolnych położonych: poniżej Sokołowa Małopolskiego, powyżej Nowej 
Sarzyny oraz na odcinku ujściowym w Sarzynie. Cały badany odcinek rzeki zaliczono do IV klasy 
(wody niezadowalającej jakości). O złej jakości wody poniżej Sokołowa Małopolskiego decydował 
wysoki odsetek wskaźników ocenionych na poziomie IV i V klasy jakości. Zaliczono do nich: 



 

fosforany i wskaźniki mikrobiologiczne (V klasa) oraz fosfor ogólny, azot Kjeldahla, ChZT-Cr  
i saprobowość peryfitonu – IV klasa. Zawartości tlenu, pozostałych oznaczanych wskaźników 
zanieczyszczeń organicznych i form azotu, stężenie manganu oraz saprobowość fitoplanktonu 
odpowiadały III klasie. Badania wykonane w kolejnym punkcie pomiarowo-kontrolnym wykazały 
w wodach poprawę warunków tlenowych (II klasa), spadek zawartości związków fosforu do 
poziomu II/III klasy jakości i mniejsze wartości wskaźników mikrobiologicznych (IV klasa), 
jednak wysoka zawartość substancji organicznych oraz wysokie stężenie fenoli (V klasa) 
zdecydowały o niezadowalającej jakości badanych wód Trzebośnicy. W ujściowym punkcie 
Trzebośnicy do V klasy zaliczono stężenie fenoli oraz wartości wskaźników mikrobiologicznych  
a do IV klasy wysokie wartości wskaźników zanieczyszczeń organicznych, azotu Kjeldahla  
i saprobowości peryfitonu. Zawartość związków fosforu spadła do poziomu I klasy. Na całej 
badanej długości Trzebośnicy chlorofil „a” odpowiadał I klasie jakości. 

W stosunku do badań Trzebośnicy wykonanych w 2004 roku nastąpiła poprawa  
w klasyfikacji ogólnej wód w punkcie pomiarowo-kontrolnym poniżej Sokołowa Małopolskiego. 
Na zmianę V klasy na IV klasę wpłynęły niższe stężenia związków biogennych. Jednakże  
w dalszym ciągu Trzebośnica należała do rzek o dużym stopniu zanieczyszczenia.  
 
Wykres 6.30. Klasyfikacja jakości wód dopływów Sanu badanych w latach 2004-2005 (% wyników  
w klasie) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tanew 
Tanew jest największym prawostronnym dopływem Sanu, uchodzi w km 45,8 poniżej 

Ulanowa. Długość rzeki wynosi 113 km, a powierzchnia zlewni 2339 km2. Tanew płynie  
z Roztocza Wschodniego do Kotliny Sandomierskiej przez tereny województwa podkarpackiego  
i lubelskiego. W granicach województwa podkarpackiego znajduje się odcinek źródłowy oraz 
odcinek ujściowy. Górna część zlewni to w znacznym stopniu zalesione obszary ochrony 
przyrodniczej: Południoworoztoczański Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. 
W dolnym biegu rzeka płynie na pograniczu regionów: Równiny Biłgorajskiej na północy  
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i Płaskowyżu Tarnogrodzkiego od południa. Dolina rzeki jest rozległa, bagnista lub częściowo 
piaszczysta, pokryta łąkami. Są to tereny z rozproszoną zabudową, bez większych ośrodków 
miejskich. Brak jest przemysłowych źródeł zanieczyszczeń.  

W województwie podkarpackim Tanew jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków  
z biologicznych oczyszczalni w Harasiukach oraz ścieków z Przedsiębiorstwa Ceramiki 
Budowlanej Sp. z o.o. w Harasiukach. Ścieki z mniejszych biologicznych oczyszczalni ścieków, 
m.in. w Cieszanowie, Nowym Siole, Rudzie Różanieckiej i Starym Dzikowie, wprowadzane są do 
zlewni Wirowej - lewobrzeżnego dopływu Tanwi. 

Tanew badana była w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych położonych w dolnym biegu 
rzeki: w Harasiukach oraz na odcinku ujściowym do Sanu w Wólce Tanewskiej. Wody Tanwi w 
punkcie pomiarowo-kontrolnym w Harasiukach oceniono jako niezadowalającej jakości (IV klasa) 
ze względu na wysokie wartości wskaźników zanieczyszczeń organicznych: ChZT-Cr, ChZT-Mn 
oraz wskaźników mikrobiologicznych. Oznaczane formy azotu odpowiadały II/III klasie jakości,  
a związki fosforu mieściły się w I/II klasie. Saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu oceniono na 
poziomie III klasy, stężenie chlorofilu „a” na poziomie I klasy. Ujściowy odcinek Tanwi zaliczono 
do III klasy (wody zadowalającej jakości). Odnotowano w badanych wodach mniejsze zawartości 
związków biogennych (I/II klasa) oraz mniejszą liczbę bakterii grupy coli. Poziom 
zanieczyszczenia wód substancjami organicznymi nie uległ istotnym zmianom, stwierdzono 
natomiast nieco wyższe stężenie chlorofilu „a” (II klasa) oraz zawartość kadmu odpowiadającą  
II klasie jakości. 

W porównaniu z 2004 rokiem zmieniła się korzystnie klasyfikacja ogólna jakości 
ujściowego odcinka Tanwi, z IV klasy na III klasę. W badanych wodach zmniejszyły się głównie 
stężenia  związków azotu oraz wartości wskaźników mikrobiologicznych. 

Bukowa 
Rzeka jest prawobrzeżnym dopływem Sanu o długości 54,2 km i powierzchni zlewni 661,9 

km2. Przepływa przez tereny województwa lubelskiego i podkarpackiego. Uchodzi do Sanu w km 
24,5. W  województwie podkarpackim znajduje się dolny odcinek rzeki o długości około 19 km. 
Brak jest dużych źródeł komunalnych i przemysłowych. Do zlewni Bukowej wprowadzane są 
ścieki z biologicznych oczyszczalni w Jarocinie i Jastkowicach. 

Bukowa badana była w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym na odcinku 
ujściowym, w Jastkowicach. Jakość wód rzeki odpowiadała IV klasie, w wodach stwierdzono 
wysokie wartości wskaźników zanieczyszczeń organicznych: ChZT-Cr, ChZT-Mn, ogólny węgiel 
organiczny oraz zły stan sanitarny (IV klasa). Zawartość związków azotu kształtowała się na 
poziomie II/III klasy, z wyjątkiem amoniaku – I klasa. Stężenia oznaczanych związków fosforu nie 
przekroczyły norm ustalonych dla II klasy jakości. W grupie badanych metali stwierdzono żelazo  
i mangan na poziomie III klasy oraz glinu w II klasie. Wskaźniki biologiczne: saprobowość 
fitoplanktonu i peryfitonu zaliczono do III klasy, natomiast chlorofil „a” do I klasy. 

W porównaniu do 2004 roku badania wykazały w wodach Bukowej niższe zawartości 
związków biogennych, chlorofilu „a” oraz mniejszą liczbę bakterii grupy coli. Ostateczny wynik 
klasyfikacji ogólnej nie uległ zmianie. 

 
2.2.4. Zlewnia Wisłoka 
 
Wisłok 

Źródła Wisłoka znajdują się w Beskidzie Niskim, przy granicy ze Słowacją. Odcinek 
górski rzeki zamknięty jest zaporą i zbiornikiem wodnym Besko. Dalej Wisłok płynie przez 
Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, Pogórza Strzyżowskie i Dynowskie oraz Podgórze Rzeszowskie.  
W okolicy Rzeszowa wpływa do Pradoliny Podkarpackiej, którą wyróżnia gęsta sieć wodna  
i rozległe obszary podmokłych łąk, pociętych siecią rowów melioracyjnych. W Rzeszowie,  
w wyniku spiętrzenia wód Wisłoka, utworzony został zbiornik wodny. Od Rzeszowa rzeka płynie 
przez szerokie, płaskie obniżenie i uchodzi do Sanu w km 90,5.  

Wisłok jest największym lewobrzeżnym dopływem Sanu. Posiada długości 204,9 km  
i zlewnię o powierzchni 3528,2 km2, co stanowi 21% obszaru zlewni Sanu. W górnym biegu 



 

Wisłok przepływa przez zalesione górzyste tereny, natomiast środkowa i dolna część zlewni to 
głównie obszary o charakterze przemysłowo-rolniczym. Znaczna część zlewni objęta jest ochrona 
prawną w ramach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku 
Krajobrazowego. W zlewni Wisłoka położone są miasta: Rymanów, Iwonicz Zdrój, Krosno, 
Brzozów, Strzyżów, Błażowa, Tyczyn, Rzeszów, Głogów Małopolski, Łańcut, Kańczuga  
i Przeworsk. Główne dopływy Wisłoka to: Pielnica, Morwawa, Lubatówka, Stobnica, Strug, 
Czarna, Sawa i Mleczka. W 2005 roku monitorowano jakość Stobnicy, Morwawy i Mleczki.  

Wody Wisłoka ujmowane są do celów komunalnych i przemysłowych, m.innymi dla 
Rzeszowa i Krosna. Rzeka jest również odbiornikiem ścieków miejsko-przemysłowych oraz 
ścieków z terenów wiejskich wprowadzanych do jego wód bezpośrednio lub poprzez cieki 
dopływające. W zlewni Wisłoka znajduje się 29 biologicznych komunalnych oczyszczalni ścieków 
o projektowanym obciążeniu wyrażonym wskaźnikiem RLM większym od 2000. Do największych 
komunalnych punktowych zrzutów ścieków bezpośrednio do Wisłoka należą oczyszczalnie  
w Rzeszowie, Krośnie, Łańcucie i Strzyżowie. Wśród pozostałych większych oczyszczalni  
w zlewni Wisłoka wymienić należy oczyszczalnie komunalne w Przeworsku,  Iwoniczu Zdroju, 
Rymanowie, Głogowie Małopolskim, Nowej Wsi i Świlczy. Źródłem zanieczyszczeń 
przemysłowych w zlewni Wisłoka są ścieki z biologicznych oczyszczalni: Zakładu Produkcyjnego 
Alima-Gerber S.A. w Rzeszowie, Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej „RESMLECZ”  
w Trzebownisku oraz z mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków Fabryki Śrub „Śrubex”  
w Łańcucie. 

Wyniki oceny i klasyfikacji wód Wisłoka i jego dopływów badanych w 2005 roku  
w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych wraz ze wskazaniem parametrów jakości 
decydujących o wyniku oceny przedstawia tabela 6.18 

Wykres 6.31. Klasyfikacja ogólna wód 
Wisłoka w 2005 roku (% punktów 
pomiarowo-kontrolnych w klasie) 
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           Wisłok badany był na całej długości 
w 11 punktach pomiarowo-kontrolnych. W jednym 
punkcie, położonym powyżej zbiornika Besko, 
jakość wód była dobra (II klasa), w 4 punktach 
oceniono wody jako zadowalającej jakości 
(III klasa), natomiast w 6 punktach stwierdzono 
niezadowalającą jakość wód. Wisłok nie prowadził 
wód złej jakości. Najwięcej spośród badanych 
wskaźników zaliczono do I klasy jakości w punkcie 
pomiarowo - kontrolnym powyżej zbiornika Besko 
– 79,1%, a najmniej w punkcie poniżej Łańcuta - 
43,8%. Najwyższy odsetek wskaźników 
o wartościach odpowiadających V klasie oznaczono 
w punkcie powyżej Strzyżowa. 

 Badania wykonane w punkcie pomiarowo-kontrolnym powyżej zbiornika Besko wykazały, 
że w górnym biegu Wisłok prowadził wody dobrej jakości. Wskaźniki mikrobiologiczne  
i saprobowość peryfitonu zaliczono do III klasy. Wartość ChZT-Cr i stężenie azotanów oceniono 
na poziomie II klasy. Badania makrobezkręgowców bentosowych wskazywały na wody bardzo 
dobrej jakości (I klasa). 

Wody Wisłoka w punktach pomiarowo-kontrolnych Besko i poniżej Krosna oceniono jako 
zadowalającej jakości (III klasa). Natlenienie wód było bardzo dobre, a wskaźniki określające 
zawartość substancji organicznej odpowiadały II klasie jakości. Odcinek rzeki do Krosna 
charakteryzowało stężenie związków biogennych w I/II klasie jakości, jedynie w Iskrzyni azotyny 
odpowiadały III klasie. Poniżej Krosna, po przyjęciu zanieczyszczeń z terenu miasta, w Wisłoku 
odnotowano wzrost zawartości związków biogennych - stężenia amoniaku, azotu Kjeldahla, 
azotynów oraz fosforanów osiągnęły poziom III klasy. W grupie wskaźników hydrobiologicznych 
saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu zaliczono do III klasy, a chlorofil „a” do I/II klasy. 
Niekorzystne zmiany jakości wystąpiły w zakresie stanu sanitarnego, ponieważ wraz z biegiem 
rzeki wzrastało zanieczyszczenie bakteriologiczne wód, z poziomu III klasy do V klasy jakości 
poniżej Krosna.  
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Jakość wód Wisłoka na kolejnym odcinku, obejmującym środkowy bieg rzeki, do Łańcuta, 
była niezadowalająca (IV klasa). Na obniżenie klasy jakości miały wpływ wskaźniki 
mikrobiologiczne, zaliczone do V klasy oraz wskaźniki określające obciążenie wód materią 
organiczną i związkami biogennymi zaliczone do IV klasy. Natlenienie wód Wisłoka w punktach 
pomiarowo-kontrolnych powyżej i poniżej Strzyżowa oraz powyżej i poniżej Rzeszowa było 
bardzo dobre. Spośród wskaźników zanieczyszczeń organicznych najwyższe wartości, w IV klasie, 
odnotowano w kolejnych punktach w przypadku ChZT-Cr. Zawiesiny ogólne w wodach oceniono 
na poziomie III klasy, a poniżej Rzeszowa zaliczono do IV klasy. W omawianych 4 punktach 
pomiarowo-kontrolnych stężenia azotu Kjeldahla odpowiadały normie ustalonej dla IV klasy 
jakości, a stężenia azotynów mieściły się w III klasie jakości. Azotany i azot ogólny występowały 
na poziomie II klasy. Stężenia fosforanów w punktach pomiarowo-kontrolnych położonych 
powyżej Strzyżowa i poniżej Rzeszowa odpowiadały III klasie, w pozostałych 2 punktach nie 
przekroczyły norm II klasy. Saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu na odcinku Wisłoka do 
Rzeszowa zaliczono do III klasy, natomiast poniżej Rzeszowa do IV klasy. Stężenia chlorofilu „a” 
osiągnęły poziom III klasy, przy czym w punkcie powyżej Rzeszowa stwierdzono wzrost wartości 
tego wskaźnika powyżej normy ustalonej dla III klasy. Badania makrobezkręgowców bentosowych 
wykonane w punkcie pomiarowo-kontrolnym poniżej Strzyżowa wskazywały na I klasę jakości 
wód. Mniejsze wartości niektórych wskaźników np.: azotu Kjeldahla, indeksu saprobowości 
peryfitonu, chlorofilu „a” oraz niższa liczba bakterii grupy coli typu kałowego wpłynęły na 
korzystniejszą ocenę jakości wód Wisłoka powyżej Łańcuta i zaliczenie ich do III klasy (wody 
zadowalającej jakości). Na podstawie wskaźników zanieczyszczeń organicznych oraz związków 
biogennych oznaczonych w tym punkcie, wody Wisłoka o obu grupach wskaźnikowych określono 
na poziomie III klasy jakości.  

 
Wykres 6.32. Klasyfikacja jakości wód Wisłoka w latach 2004-2005 (% wyników w klasie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Dolny bieg Wisłoka, od Łańcuta do ujścia, to wody niezadowalającej jakości (IV klasa). 
Na wynik klasyfikacji ogólnej wpłynęły wysokie, odpowiadające IV klasie, wartości azotu 
Kjeldahla, indeksów saprobowości fitoplanktonu i peryfitonu oraz wskaźników bakteriologicznych. 
Wskaźniki: BZT5 i ChZT-Cr, azotyny i zawiesiny ogólne mieściły się w III klasie. Na odcinku 
ujściowym Wisłoka nie oznaczono wskaźników w V klasie. Zaobserwowano tutaj spadek stężeń 
związków fosforu, z poziomu III klasy do II klasy w przypadku fosforanów i z poziomu II klasy do 
I klasy w przypadku fosforu ogólnego. Podobne tendencje odnotowano dla wskaźników 
mikrobiologicznych, nastąpiło zmniejszenie zanieczyszczenia bakteriologicznego wód i poprawa 
klasy jakości z V na IV. O wzroście żyzności wód uchodzących do Sanu świadczył natomiast 
wzrost do poziomu III klasy stężenia chlorofilu „a”. Badania makrobezkręgowców bentosowych 
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wykonane w punktach pomiarowo-kontrolnych poniżej Łańcuta oraz na ujściu do Sanu 
wskazywały odpowiednio II i III klasę jakość wód Wisłoka. 

W wodach Wisłoka na całej badanej długości wskaźniki zasolenia kształtowały się na 
poziomie I/II klasy jakości. W punkcie pomiarowo-kontrolnym powyżej Rzeszowa stwierdzono 
podwyższony poziom manganu (III klasa), który utrzymywał się w dalszym biegu rzeki, do ujścia 
do Sanu. Pozostałe metale, w tym metale ciężkie występowały w niewielkich stężeniach, nie 
przekraczających norm ustalonych dla wód bardzo dobrej jakości. Badane wskaźniki 
zanieczyszczeń przemysłowych nie budziły zastrzeżeń. 

W 2005 roku, w porównaniu do klasyfikacji ogólnej wód Wisłoka w 2004 roku, 
odnotowano zmiany klasyfikacji w 3 punktach pomiarowo-kontrolnych: 
 powyżej zbiornika Besko – obniżenie klasy z II do III głównie z uwagi na pogorszenie stanu 
sanitarnego wód, 

 poniżej Krosna – poprawa klasy z IV na III, głównie z uwagi na zmniejszenie zawartości  
w wodach materii organicznej i związków biogennych, 

 powyżej Łańcuta – poprawa klasy z IV na III, głównie z uwagi na zmniejszenie zawartości  
w wodach materii organicznej, związków biogennych i chlorofilu „a’. 

Morwawa 
 Rzeka wypływa w Beskidzie Niskim. Jest lewobrzeżnym dopływem Wisłoka, uchodzi  

w km 149,0. Długość rzeki wynosi 27,9 km, powierzchnia zlewni 109,8 km2. Do Rymanowa 
Morwawa ma charakter potoku górskiego, przepływa przez tereny zalesione, o charakterze 
turystyczno-uzdrowiskowym i w niewielkim stopniu rolniczym. Środkowy i dolny bieg rzeki 
odwadnia obszary o charakterze rolniczo-przemysłowym. W zlewni leży miasto Rymanów. 
Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczenia wód Morwawy są biologiczne oczyszczalnie 
ścieków w Rymanowie i w Haczowie. 

Badania wód Morwawy wykonano w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym na 
odcinku ujściowym, w Iskrzyni. Na podstawie uzyskanych wyników badań wody Morwawy 
dopływające do Wisłoka oceniono jako zadowalającej jakości (III klasa). Wartości wskaźników 
mikrobiologicznych odpowiadały IV klasie, a saprobowośc fitoplanktonu i peryfitonu mieściły się 
w III klasie. Stężenie chlorofilu „a” nie przekroczyło normy ustalonej dla I klasy. Wody Morwawy 
charakteryzowała wysoka zawartość fosforanów (V klasa) oraz podwyższone stężenia fosforu 
ogólnego, azotu Kjeldahla, azotynów i manganu (III klasa). Wartości wskaźników tlenowych, 
będących miarą obecności substancji organicznych oraz wskaźników zasolenia, kształtowały się na 
poziomie I/II klasy jakości. 
 
Wykres 6.33. Klasyfikacja jakości wód dopływów Wisłoka badanych w latach 2004-2005 (% wyników 
w klasie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mleczka ujście km 2,0

Stobnica ujście km 0,3

Stobnica poniżej Brzozowa km 30,4

Morwawa ujście km 1,0

I klasa II klasa III klasa IV klasa V klasa

2005

2004

2005

2004

2005

2004

2005

2004



 

Tab. 6.18. Klasyfikacja ogólna jakości wód w zlewni rzeki Wisłok badanych w 2005 roku 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny Wskaźniki degradujące jakość wody Lp. Rzeka 

nazwa km 

Klasa 
jakości 

wód fizykochemiczne biologiczne mikrobiologiczne 
1.  Wisłok Powyżej zbiornika 

Besko 178,6 II barwa(III), ChZT-Cr(II), azotany(II), wapń(II), zasadowość(II) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(II) 

liczba bakterii gr.coli kał.(III), 
liczba bakterii gr.coli(III) 

2.  Wisłok Besko 167,6 III barwa(IV) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(III), 
liczba bakterii gr.coli(III) 

3.  Wisłok Iskrzynia 150,0 III barwa(IV), azotyny(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

4.  Wisłok Poniżej Krosna 127,9 III barwa(IV), amoniak(III), azot Kjeldahla(III), azotyny(III), fosforany(III) indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

5.  Wisłok Powyżej 
Strzyżowa 100,2 IV barwa(IV), ChZT-Cr(IV), azot Kjeldahla(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(V), 

liczba bakterii gr.coli(V) 
6.  Wisłok Poniżej Strzyżowa 91,7 IV barwa(IV), BZT5(IV), ChZT-Cr(IV), azot Kjeldahla(IV)  liczba bakterii gr.coli kał.(V), 

liczba bakterii gr.coli(V) 
7.  Wisłok Powyżej 

Rzeszowa 67,9 IV barwa(IV), ChZT-Cr(IV), azot Kjeldahla(IV) chlorofil „a”(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

8.  Wisłok Poniżej Rzeszowa 55,0 IV barwa(IV), zawiesiny ogólne(IV), azot Kjeldahla(IV) indeks saprob.peryfitonu(IV), 
indeks saprob.fitoplanktonu(IV) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

9.  Wisłok Powyżej Łańcuta  36,8 III barwa(IV), zawiesiny ogólne(III), BZT5(III), ChZT-Mn (III), ChZT-
Cr(III), azot Kjeldahla(III), azotyny(III), fosforany(III), mangan(III) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(IV) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

10.  Wisłok Poniżej Łańcuta 27,8 IV barwa(IV), azot Kjeldahla(IV) indeks saprob.peryfitonu(IV), 
indeks saprob.fitoplanktonu(IV) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

11.  Wisłok Ujście do Sanu 5,8 IV azot Kjeldahla(IV) indeks saprob.peryfitonu(IV), 
indeks saprob.fitoplanktonu(IV) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

12.  Morwawa Ujście do Wisłoka 1,0 III fosforany(V), barwa(IV), azot Kjeldahla(III), azotyny(III), fosfor 
ogólny(III), mangan(III) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii gr.coli kał.(IV), 
liczba bakterii gr.coli(IV) 

13.  Stobnica Poniżej Brzozowa 30,4 IV fosforany(V), barwa(IV), tlen rozp.(IV), amoniak(IV),  
azot Kjeldahla(IV), azotyny(IV) 

indeks saprob.peryfitonu(III), 
indeks saprob.fitoplanktonu(IV) 

liczba bakterii coli kał.(V),  
liczba bakterii coli(V) 

14.  Stobnica Ujście do Wisłoka 0,3 IV barwa(IV), BZT5(IV), ChZT-Cr(IV), azot Kjeldahla(IV), rtęć(IV) indeks saprob.peryfitonu(IV), 
indeks saprob.fitoplanktonu(IV) 

liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

15.  Mleczka Ujście do Wisłoka 2,0 IV zapach(IV), OWO(IV) indeks saprob.fitoplanktonu(IV) liczba bakterii gr.coli kał.(V), 
liczba bakterii gr.coli(V) 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu indeks saprob.fitoplanktonu - indeks saprobowości fitoplanktonu 
ChZT-Mn - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą nadmanganianową indeks saprob.peryfitonu - indeks saprobowości peryfitonu 
ChZT-Cr - chemiczne zapotrzebowanie tlenu oznaczane metodą dwuchromianową liczba bakterii gr.coli kał. - liczba bakterii grupy coli typu kałowego 
OWO - ogólny węgiel organiczny liczba bakterii gr.coli - liczba bakterii grupy coli 

 



 

W porównaniu do roku 2004 wynik klasyfikacji ogólnej jakości wód Morwawy nie uległ 
zmianie. Obserwowano niekorzystne zmiany w przypadku wartości niektórych wskaźników jakości, 
wskazujące na większe niż w 2004 roku zanieczyszczenie bakteriologiczne wzrost zawartości 
związków biogennych. Korzystniejsze stężenia wystąpiły w przypadku wskaźników tlenowych. 

Stobnica 
Zlewnia Stobnicy położona jest na Pogórzu Dynowskim. Rzeka jest prawobrzeżnym 

dopływem Wisłoka o długości 46,5 km i powierzchni zlewni 331,5 km2. Uchodzi do Wisłoka w km 
95,4 w rejonie Strzyżowa. Stobnica przepływa przez tereny o charakterze rolniczym z rozproszoną 
zabudową mieszkaniową, o niewielkim zalesieniu. Główną miejscowością w zlewni jest miasto 
Brzozów. Na jakość wód decydujący wpływ mają ścieki z komunalnych biologicznych oczyszczalni 
w Brzozowie, Grabownicy Starzeńskiej i Bliznem, ścieki z biologicznej oczyszczalni Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej oraz spływy powierzchniowe z obszarów 
wykorzystywanych rolniczo. 

Stobnica badana była w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych, położonych poniżej Brzozowa 
oraz w Godowej, na ujściu do Wisłoka. Na monitorowanym odcinku rzeka prowadziła wody 
niezadowalającej jakości, odpowiadające wymaganiom IV klasy. W punkcie pomiarowo-kontrolnym 
poniżej Brzozowa obserwowano niekorzystny wpływ zanieczyszczeń odprowadzanych do jej wód  
z terenu Brzozowa. Stwierdzono: zły stan sanitarny wód (V klasa), wysokie stężenie fosforanów  
(V klasa), niskie natlenienie wód (IV klasa) oraz wysokie stężenia związków azotu (IV klasa). Do  
III klasy zaliczono wartości wskaźników zanieczyszczeń organicznych, stężenia fosforu ogólnego oraz 
saprobowość peryfitonu. Saprobowość fitoplanktonu określono w IV klasie. Stężenie chlorofilu „a” 
było niewielkie, w granicach I klasy jakości. Wskaźniki zasolenia kształtowały się na poziomie  
I/II klasy. Duże zanieczyszczenie bakteriologiczne wód Stobnicy utrzymywało się w dalszym biegu 
rzeki, do ujścia do Wisłoka. Na odcinku ujściowym rzeki obserwowano także wysokie stężenie azotu 
Kjeldahla oraz wysokie wartości wskaźników BZT5, ChZT-Cr (IV klasa). Zawartość związków 
fosforu zmniejszyła się do poziomu II klasy. W grupie wskaźników hydrobiologicznych stwierdzono 
IV klasę w przypadku saprobowości fitoplanktonu i peryfitonu oraz II klasę dla chlorofilu „a”.  
W wodach Stobicy wystąpiła rtęć.  

W 2005 roku wynik klasyfikacji ogólnej jakości wód Stobnicy nie zmienił się w porównaniu z 
rokiem 2004. Stwierdzono natomiast pogorszenie stanu sanitarnego odcinka rzeki poniżej Brzozowa. 
W rzece utrzymywał się wysoki poziom zanieczyszczeń organicznych i biogennych.  

Mleczka 
Długość Mleczki wynosi 43,2 km, natomiast powierzchnia zlewni 558,5 km2. Rzeka bierze 

początek na Pogórzu Dynowskim, płynie przez Podgórze Rzeszowskie i w dolnym biegu wpływa na 
obszar Pradoliny Podkarpackiej. Uchodzi do Wisłoka w km 14,4 w rejonie Gniewczyny. Zlewnia 
Mleczki jest obszarem intensywnej erozji gleb. Są to przeważnie tereny rolnicze, o niewielkim stopniu 
zalesienia. W zlewni Mleczki położone są miasta: Kańczuga i Przeworsk. 

Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczenia wód Mleczki są ścieki z biologicznych 
oczyszczalni ścieków w Przeworsku i Kańczudze. Do dopływów Mleczki oprowadzane są ścieki  
z biologicznych oczyszczalni położonych na terenach wiejskich, m.innymi w Pruchniku, Woli 
Roźwienieckiej, Zarzeczu i Mikulicach. 

Badania Mleczki wykonano na odcinku ujściowym, w Gorliczynie. Jakość wód oceniono jako 
niezadowalającą (IV klasa), a o wyniku oceny zdecydowały głównie wskaźniki zanieczyszczeń 
mikrobiologicznych (V klasa), wartość ogólnego węgla organicznego (IV klasa) i saprobowość 
fitoplanktonu (IV klasa). Zawartość tlenu w wodzie odpowiadała I klasie. Wartości wskaźników 
zanieczyszczeń organicznych: BZT5, ChZT-Cr i ChZT-Mn kształtowały się na poziomie III klasy. 
Stężenie chlorofilu „a” nie przekroczyło poziomu I klasy. Stwierdzono podwyższone stężenia wapnia  
i manganu. W odniesieniu do roku 2004 obserwowano w wodach Mleczki niższe obciążenie 
substancjami organicznymi i związkami biogennymi, co wpłynęło na poprawę klasyfikacji jakości  
z poziomu V klasy do IV klasy.  

 
 
 



 

2.2.5. Zlewnia Strwiąża 

Strwiąż 
Strwiąż jest prawobrzeżnym dopływem Dniestru i rzeką transgraniczną, przepływającą przez 

terytorium Polski i Ukrainy. Długość rzeki wynosi 100,3 km, a powierzchnia zlewni 486,9 km2. 
W granicach Polski znajduje się górny bieg Strwiąża o długości 17,3 km oraz ponad 40% powierzchni 
zlewni. Polska część zlewni położona jest na obszarze Gór Sanocko-Turczańskich. Są to tereny  
w znacznej części zalesione, z niewielkim udziałem użytków rolnych. W rejonie Łodyny prowadzona 
jest eksploatacja złóż ropy naftowej. Głównym ośrodkiem miejskim w zlewni są Ustrzyki Dolne. Od 
Ustrzyk Dolnych wzdłuż rzeki biegnie droga w kierunku polsko-ukraińskiego przejścia granicznego 
Krościenko – Smolnica. Głównym punktowym źródłem zanieczyszczenia wód Strwiąża są ścieki  
z komunalnej biologicznej oczyszczalni ścieków w Ustrzykach Dolnych. 
 Rzeka Strwiąż badana była w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym przy granicy 
polsko-ukraińskiej. Badania wykonane w 2005 roku wykazały, że Strwiąż prowadził wody 
zadowalającej jakości (III klasa). Wskaźniki mikrobiologiczne odpowiadały IV klasie jakości. 
Stężenie fosforanów oraz saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu zaliczono do III klasy. Zawartość 
substancji organicznych i związków azotu oraz wartości wskaźników zasolenia oceniono na poziomie 
I/II klasy.  
 Klasyfikacja ogólna granicznego odcinka rzeki Strwiąż nie zmieniła się w odniesieniu do roku 
2004, stwierdzono jednak pogorszenie stanu sanitarnego. 
 
Tab. 6.19. Klasyfikacja ogólna jakości wód rzeki Strwiąż badanych w 2005 roku 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny Wskaźniki degradujące jakość wody Lp. Rzeka 

nazwa km 

Klasa 
jakości 

wód fizykochemiczne biologiczne mikrobiologiczne 

16.  Strwiąż Granica Państwa 83,0 III barwa(III), 
fosforany(III) 

indeks saprobwości  
peryfitonu(III), 
indeks saprobowości 
fitoplanktonu(III) 

liczba bakterii grupy coli  
typu kałowego(IV),  
liczba bakterii grupy coli(IV) 

 
 
2.3. Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w rzekach 
 

Jednym ze źródeł azotanów w środowisku jest działalność rolnicza. Używanie nawozów 
zawierających azot i odchodów zwierzęcych jest niezbędne dla rolnictwa, jednak nadmierne ich 
stosowanie, bez uwzględnienia specyfiki terenu, może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska, 
w szczególności dla wód ujmowanych do celów pitnych. Celem ograniczenia zanieczyszczenia wód 
związkami azotu pochodzącymi z działalności rolniczej oraz ochrony wód przed dalszym 
zanieczyszczeniem kraje członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane zostały do wdrożenia 
Dyrektywy Azotanowej 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku. Postanowienia tej dyrektywy 
przetransponowane zostały do prawa polskiego. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
za wody zanieczyszczone uznaje się wody podziemne i powierzchniowe, a w szczególności wody 
służące do pozyskania wody do picia, w których stężenie azotanów przekracza 50 mg NO3/l oraz 
wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewnętrzne i morza terytorialnego 
wykazujące eutrofizację, którą skutecznie można zwalczać poprzez ograniczenie dopływu związków 
azotu. Do wód zagrożonych zanieczyszczeniem zalicza się powyższe rodzaje wód, lecz o stężeniu 
azotanów w granicach 40-50 mg NO3/l z tendencją wzrostową oraz wody wykazujące tendencję do 
eutrofizacji, którą można ograniczyć przez eliminację dopływu związków azotu.  

Ustawa Prawo wodne definiuje eutrofizację 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. 

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku określone zostały 
wskaźniki stosowane przy ocenie eutrofizacji oraz wartości graniczne tych wskaźników, powyżej 



 

których występuje eutrofizacja. Wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji dla wód 
płynących przedstawia tabela 6.20. 

 
Tabela 6.20. Wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji dla wód płynących 

 
Wskaźniki Jednostki Wartość graniczna 

(stężenie średnioroczne) 
Inne wskaźniki 

eutrofizacji 
Fosfor ogólny mgP/l > 0,25 
Azot ogólny mgN/l > 5 
Azot azotanowy mgN-NO3/l > 2,2 
Azotany mg NO3/l > 10 
Chlorofil „a” µg/l > 251 

- długotrwałe zakwity wody powodowane często  
  w rzekach przez okrzemki i zielenice, 
- masowy rozwój glonów poroślowych, 
- silne dobowe zmiany natlenienia wód, 
- redukcja różnorodności i obfitości �uszynki�w, fauny 
  bezkręgowej oraz ryb  

1 dotyczy rzek o wystarczająco długim dla rozwoju glonów czasie rezydencji 
 

Według analizy stanu wód Polski wykonanej w 2003 roku, na obszarze województwa 
podkarpackiego wody nie są zagrożone zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi z rolnictwa i nie 
ma potrzeby wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenie. Wykazy wód 
wrażliwych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego oraz obszary szczególnie narażone 
na zanieczyszczenie podlegają co 4 lata weryfikacji w oparciu o badania monitoringowe prowadzone 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska.  

W 2005 roku badania stężeń azotanów oraz podstawowych wskaźników stosowanych do 
oceny stopnia eutrofizacji wykonano w 79 punktach pomiarowo-kontrolnych na 24 rzekach 
województwa podkarpackiego, objętych monitoringiem dla oceny ogólnej. Na podstawie wyników 
badań chlorofilu „a” uzyskanych w 2004 roku i w latach wcześniejszych oraz obserwacji trendów 
zmian tego wskaźnika, do oceny stężenia średniorocznego z pomiarów comiesięcznych wytypowano 
28 punktów pomiarowo-kontrolnych. W pozostałych punktach badania chlorofilu „a” wykonywano 
raz w kwartale. 

Stężenia azotanów w wodach rzek badanych w 2005 roku były bardzo niskie. Nie 
zidentyfikowano cieku, w którym średnie roczne stężenie azotanów przekroczyło wartość 40 
mgNO3/l. W 47% wszystkich punktów pomiarowo-kontrolnych stwierdzono wartości stężeń azotanów 
mniejsze od 5 mgNO3/l. Jedynie 5% wyników azotanów to stężenia większe od 10 mgNO3/l. Takie 
wartości oznaczono, podobnie jak w roku 2004, na podkarpackim odcinku Wisły, w Trzebośnicy 
poniżej Sokołowa Małopolskiego oraz na ujściowym odcinku Wiaru. Odnotowane w ciągu roku 
maksymalne stężenia azotanów w wodach badanych rzek kształtowały się następująco: 
 w zlewni Wisły  7,09 – 15,95 mgNO3/l, 
 w zlewni Wisłoki  5,45 – 10,4 mgNO3/l, 
 w zlewni Sanu 1,81 – 27,87 mgNO3/l, 
 w zlewni rzeki Wisłok 6,16 – 16,3 mgNO3/l. 

Analiza podstawowych wskaźników eutrofizacji w 2005 roku wykazała, że graniczne wartości 
głównych wskaźników eutrofizacji określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 
grudnia 2002 roku przekroczone zostały w 9 punktach pomiarowo-kontrolnych (w 2004 roku – w 10 
punktach), położonych na następujących ciekach: Wisła, Babulówka, Potok Rów, ujściowy odcinek 
Wiaru, Trzebośnica poniżej Sokołowa Małopolskiego, ujściowy odcinek Morwawy i Stobnica poniżej 
Brzozowa. Punkty pomiarowo-kontrolne, w których stwierdzono podwyższone stężenia wskaźników 
eutrofizacji, położone są w zasięgu oddziaływania znacznych ilości ścieków komunalnych  
i przemysłowych. Przekroczenia dotyczyły: fosforu ogólnego (6 punktów), związków azotu  
(6 punktów) i chlorofilu (1 punkt).  

Wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji w punktach pomiarowo-kontrolnych na 
rzekach badanych w 2005 roku zestawiono w tabeli 6.21.  

 
 
 
 
 
 



 

Tabela 6.21. Wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji w rzekach badanych w 2005 roku 

Punkt pomiarowo-kontrolny Wskaźniki eutrofizacji (stężenia średnioroczne) 
Lp. Rzeka 

nazwa km azotany 
(mgNO3/l) 

azot 
azotanowy 
(mgN-NO3/l) 

azot 
ogólny 
(mgN/l) 

fosfor 
ogólny 
(mgP/l) 

chlorofil „a” 
(μg/l) 

ZLEWNIA RZEKI WISŁA 
1.  Wisła Poniżej ujścia rz.Breń 216,0 10,4 2,35 3,36 0,133 18,25 
2.  Wisła Nagnajów 247,7 9,77 2,21 3,27 0,141 21,87 
3.  Wisła Sandomierz 268,4 10,76 2,43 3,41 0,146 28,23 
4.  Babulówka  Poniżej ujścia  

Potoku Rów 13,6 3,90 0,88 4,43 0,279 2,851) 
5.  Potok Rów Poniżej SSE Mielec 8,3 5,80 1,31 7,41 0,439 5,301) 
6.  Trześniówka Ujście do Wisły 3,3 6,51 1,47 3,11 0,075 8,55 

7.  Łęg Powyżej zbiornika  
Wilcza Wola 60,9 6,94 1,57 2,95 0,117 3,06 

8.  Łęg Poniżej ujścia Przyrwy  47,8  5,57 1,26 2,23 0,117 8,54 
9.  Łęg Powyżej Gorzyc  5,8 4,74 1,07 1,94 0,093 13,41) 
10.  Łęg Ujście do Wisły 2,0 5,15 1,16 2,14 0,131 18,651) 
11.  Przyrwa Ujście do Łęgu 0,5 6,68 1,51 2,62 0,163 3,081) 

ZLEWNIA RZEKI WISŁOKA 
12.  Wisłoka Krempna-Kotań 146,3 2,71 0,61 1,12 0,042 1,021) 
13.  Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 3,25 0,73 1,26 0,042 1,411) 
14.  Wisłoka Powyżej ujścia Ropy 105,5 3,31 0,75 1,30 0,042 1,671) 
15.  Wisłoka Wróblowa 96,2 4,83 1,09 1,61 0,063 3,431) 
16.  Wisłoka Przeczyca 82,3 5,14 1,16 1,85 0,053 5,151) 
17.  Wisłoka Powyżej Dębicy 61,7 5,70 1,29 2,36 0,065 6,731) 
18.  Wisłoka Powyżej ujścia  

Wielopolki 46,9 6,38 1,44 2,37 0,068 7,44 

19.  Wisłoka Poniżej ujścia  
Tuszymki 36,4 6,37 1,44 2,52 0,116 9,051) 

20.  Wisłoka Powyżej Mielca 21,5 6,21 1,40 2,63 0,188 11,241) 
21.  Wisłoka Poniżej Mielca 15,5 6,19 1,40 3,36 0,190 10,17 
22.  Wisłoka Ujście do Wisły 3,0 6,27 1,42 2,63 0,162 9,04 
23.  Ropa Ujście do Wisłoki 3,0 5,55 1,26 1,90 0,087 3,291) 
24.  Jasiołka Poniżej Jedlicza 17,6 4,15 0,94 1,60 0,066 2,641) 
25.  Jasiołka Ujście do Wisłoki 0,3 4,40 0,99 1,54 0,051 2,781) 
26.  Wielopolka Ujście do Wisłoki 3,1 8,24 1,86 3,40 0,242 3,0 
27.  Tuszymka Ujście do Wisłoki 0,5 3,57 0,81 2,03 0,082 2,281) 

ZLEWNIA RZEKI SAN 
28.  San Rajskie 352,2 4,21 0,95 1,46 0,042 1,031) 
29.  San Powyżej Leska 304,0 4,07 0,92 1,40 0,042 1,091) 
30.  San Zasław 285,4 3,99 0,90 1,42 0,043 1,471) 
31.  San Powyżej Sanoka 282,4 3,56 0,81 1,35 0,046 1,641) 
32.  San Poniżej Sanoka 274,0 3,91 0,89 1,52 0,064 2,311) 
33.  San Powyżej Dynowa 234,9 3,42 0,77 1,71 0,059 2,801) 
34.  San Poniżej Dynowa 228,0 3,49 0,79 1,69 0,058 2,681) 
35.  San Poniżej ujścia Stupnicy 201,1 3,47 0,79 1,73 0,058 3,151) 
36.  San Powyżej Przemyśla 168,9 3,57 0,81 1,72 0,063 4,591) 
37.  San Poniżej Przemyśla 156,6 3,58 0,81 1,78 0,078 5,651) 
38.  San Poniżej ujścia Wiszni 134,4 3,76 0,85 1,65 0,066 8,891) 
39.  San Powyżej Jarosławia 124,8 3,84 0,87 1,81 0,078 13,711) 
40.  San Poniżej Jarosławia 109,8 4,01 0,91 1,68 0,075 14,771) 
41.  San Powyżej ujścia Wisłoka 100,9 3,94 0,89 1,67 0,076 15,681) 
42.  San Poniżej ujścia Wisłoka 85,2 5,61 1,27 2,48 0,101 15,341) 
43.  San Powyżej Sarzyny 68,3 5,15 1,16 2,34 0,103 14,53 
44.  San Poniżej Sarzyny 60,4 5,57 1,26 2,02 0,114 12,48 
45.  San Powyżej Niska 39,4 5,88 1,33 1,99 0,115 12,45 
46.  San Brandwica 23,3 5,61 1,27 2,0 0,119 12,27 
47.  San Ujście do Wisły 4,0 5,79 1,31 2,06 0,128 12,20 
48.  Wiar Sierakośce  22,5 2,33 0,53 1,13 0,053 1,631) 
49.  Wiar Stanisławczyk  11,5 2,44 0,55 1,14 0,057 1,871) 
50.  Wiar Ujście do Sanu 0,30 11,93 2,70 4,98 0,362 2,151) 
51.  Wisznia Starzawa   14,2 4,61 1,04 2,15 0,107 3,801) 
52.  Wisznia Ujście do Sanu 3,50 3,95 0,89 2,19 0,108 11,58 
53.  Szkło Budzyń   32,5 4,24 0,96 2,45 0,097 9,31 
54.  Szkło Ujście do Sanu 2,30 4,09 0,92 2,11 0,078 10,2 



 

Punkt pomiarowo-kontrolny Wskaźniki eutrofizacji (stężenia średnioroczne) 
Lp. Rzeka 

nazwa km azotany 
(mgNO3/l) 

azot 
azotanowy 
(mgN-NO3/l) 

azot 
ogólny 
(mgN/l) 

fosfor 
ogólny 
(mgP/l) 

chlorofil „a” 
(μg/l) 

55.  Lubaczówka Budomierz 62,0 0,76 0,17 1,17 0,061 5,391) 
56.  Lubaczówka Poniżej Lubaczowa 48,4 3,52 0,80 2,03 0,112 6,081) 
57.  Lubaczówka Ujście do Sanu 3,0 3,05 0,69 1,68 0,098 8,021) 
58.  Trzebośnica Poniżej Sokołowa Młp. 27,8 11,71 2,65 4,36 0,40 3,59 
59.  Trzebośnica Powyżej Sarzyny 5,7 6,95 1,57 3,20 0,155 3,52 
60.  Trzebośnica Ujście do Sanu 4,0 6,72 1,52 2,83 0,086 3,18 
61.  Tanew Harasiuki 17,8 5,83 1,32 1,99 0,140 3,951) 
62.  Tanew Ujście do Sanu 0,8 5,66 1,28 1,89 0,125 5,581) 
63.  Bukowa Ujście do Sanu 4,2 5,04 1,14 1,91 0,132 3,031) 

ZLEWNIA RZEKI WISŁOK 
64.  Wisłok Powyżej zbiornika Besko 178,6 3,53 0,80 1,35 0,042 1,221) 
65.  Wisłok Besko 167,6 4,65 1,05 1,60 0,042 2,151) 
66.  Wisłok Iskrzynia 150,0 5,61 1,27 1,80 0,074 3,761) 
67.  Wisłok Poniżej Krosna 127,9 8,29 1,87 2,65 0,137 5,481) 
68.  Wisłok Powyżej Strzyżowa 100,2 7,90 1,79 3,38 0,152 10,011) 
69.  Wisłok Poniżej Strzyżowa 91,7 7,17 1,62 2,88 0,155 8,03 
70.  Wisłok Powyżej Rzeszowa 67,9 6,73 1,52 2,80 0,123 17,06 
71.  Wisłok Poniżej Rzeszowa 55,0 7,91 1,79 3,06 0,185 9,32 
72.  Wisłok Powyżej Łańcuta  36,8 8,22 1,86 3,22 0,173 6,83 
73.  Wisłok Poniżej Łańcuta 27,8 8,28 1,87 3,13 0,167 5,95 
74.  Wisłok Ujście do Sanu 5,8 6,84 1,55 2,90 0,151 8,36 
75.  Morwawa Ujście do Wisłoka 1,0 8,43 1,90 2,72 0,293 4,111) 
76.  Stobnica Poniżej Brzozowa 30,4 5,10 1,15 3,30 0,308 4,831) 
77.  Stobnica Ujście do Wisłoka 0,3 5,80 1,31 2,68 0,174 4,79 
78.  Mleczka Ujście do Wisłoka 2,0 4,70 1,06 2,51 0,209 2,38 

ZLEWNIA RZEKI STRWIĄŻ 
79.  Strwiąż Granica Państwa 83,0 3,35 0,76 1,31 0,107 2,081) 
 

 przekroczenie wartości granicznych                                                   1) wartość średnia z 4 wyników (próbki pobierane co kwartał) 
 

W porównaniu do badań przeprowadzonych w 2004 roku stwierdzono w monitorowanych 
wodach niższe stężenia wskaźników eutrofizacji, w szczególności chlorofilu „a”. W kilku ciekach 
zaobserwowano większe stężenia fosforu ogólnego niż w roku 2004, np. w Potoku Rów oraz na 
ujściowych odcinkach Przyrwy, Łęgu i Morwawy. 

 
Na wykresach 6.34.-6.36. przedstawiono tendencje zmian wartości azotanów, fosforu ogólnego 

i chlorofilu „a” w latach 2002-2005 w wodach głównych rzek województwa podkarpackiego - Wisły, 
Sanu, Wisłoki i Wisłoka. 

 
W punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na podkarpackim odcinku Wisły poziom 

azotanów w latach 2004-2005 był wyższy niż w latach 2002-2003. W przypadku fosforu ogólnego 
najwyższe stężenia w omawianym okresie wystąpiły w 2004 roku. Największe zróżnicowanie stężeń 
w ciągu 4 ostatnich lat odnotowano dla chlorofilu „a”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wykres 6.34. Zmiany wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji wód w latach 2002-2005  
w punktach pomiarowo-kontrolnych na Wiśle 
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Wykres 6.35. Zmiany wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji wód w latach 2002-2005  
w punktach pomiarowo-kontrolnych na Sanie 
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W górnym i środkowym biegu Sanu, do punktu pomiarowo-kontrolnego powyżej Jarosławia, 
średnie roczne stężenia azotanów w latach 2004-2005 były niższe niż w latach 2002-2003 i nie ulegały 
znaczącym zmianom. Wzrost azotanów w wodach Sanu obserwowano w omawianych 4 latach na 
odcinku od ujścia rzeki Wisłok do punktu pomiarowo-kontrolnego poniżej Sarzyny. Dolny bieg Sanu 
charakteryzował dość stabilny poziom azotanów, przy czym wartości stężeń w latach 2004-2005 były 
wyższe niż w latach wcześniejszych. Stężenia średnioroczne fosforu ogólnego w górnym biegu Sanu, 
do punktu pomiarowo-kontrolnego powyżej Dynowa, zmieniały się w bardzo wąskim zakresie  
i osiągały niskie wartości. Dopływy ścieków, głównie ścieków komunalnych, spływy powierzchniowe 
oraz wody cieków dopływających do Sanu zawierające związki fosforu powodowały wzrost i zmiany 
wartości fosforu ogólnego wzdłuż biegu rzeki. Z rozkładu stężeń średniorocznych tego wskaźnika 
wynika, że w omawianych latach w sposób zauważalny wzrastał poziom fosforu ogólnego na odcinku 
Sanu poniżej ujścia Wisłoka, przy czym w roku 2005 były to wartości niższe niż w latach 
wcześniejszych.  

Największe zróżnicowanie stężeń wzdłuż biegu Sanu w okresie ostatnich 4 lat stwierdzono  
w przypadku chlorofilu „a”. Do punktu pomiarowo-kontrolnego poniżej Przemyśla wartości tego 
wskaźnika ulegały niewielkim zmianom. Na pozostałym odcinku rzeki, w poszczególnych latach 
zróżnicowanych pod względem warunków hydrometeorologicznych, obserwowano nagłe wzrosty lub 
spadki wartości chlorofilu. Najniższe stężenia tego wskaźnika wystąpiły w roku 2004. W roku 2005 na 
odcinku Sanu między punktami pomiarowo-kontrolnymi poniżej Przemyśla i poniżej ujścia Wisłoka 
odnotowano najwyższe w omawianym okresie wartości chlorofilu. Odcinek ujściowy Sanu w latach 
2004-2005 charakteryzował niższy poziom chlorofilu niż w latach 2002-2003. 

Rozkład średnich rocznych stężeń azotanów w punktach pomiarowo-kontrolnych 
rozmieszczonych wzdłuż rzeki Wisłoki w latach 2002-2005 charakteryzowały lokalne wzrosty 
spowodowane głównie wpływem ścieków komunalnych (np. poniżej Jasła i poniżej Dębicy). Na 
odcinku od ujścia Tuszymki do ujścia do Wisły poziom azotanów w wodach Wisłoki był stabilny. 
Najwyższe stężenia odnotowano w roku 2002, a najniższe stężenia w roku 2003. Podobne tendencje 
wystąpiły w przypadku fosforu ogólnego, jednak przebieg stężeń tego wskaźnika zmieniał się  
w kolejnych latach. 

Ujściowy odcinek Wisłoki charakteryzował się w latach 2004-2005 wyższymi wartościami 
fosforu ogólnego niż w latach 2002-2003. Zawartość chlorofilu „a” w wodach górnego biegu Wisłoki, 
do punktu pomiarowo-kontrolnego poniżej Jasła we Wróblowej, była niewielka i praktycznie nie 
ulegała zmianom w omawianych latach. W kolejnych punktach pomiarowo-kontrolnych położonych  
z biegiem Wisłoki stężenia chlorofilu sukcesywnie wzrastały, ulegając w niektórych punktach 
mniejszym lub większym wahaniom. Maksymalne wartości chlorofilu, z wyjątkiem roku 2005, 
wystąpiły na ujściowym odcinku Wisłoki. Najwyższy poziom chlorofilu „a” w wodach Wisłoki 
odnotowano w roku 2003. 

Przebieg zmienności średnich rocznych stężeń azotanów i fosforu ogólnego w punktach 
pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na rzece Wisłok w latach 2002-2005 był podobny. Na 
odcinku rzeki do punktu pomiarowo-kontrolnego poniżej Krosna następował powolny wzrost wartości 
obu wskaźników. Następny odcinek rzeki, do punktu pomiarowo-kontrolnego powyżej Rzeszowa, 
charakteryzował spadek zawartości azotanów, natomiast poniżej Rzeszowa następował ponowny 
wzrost stężeń tego wskaźnika. Kolejny spadek stężeń występował na ujściowym odcinku rzeki. 
Najniższe stężenia azotanów w Wisłoku odnotowano w roku 2005. W przypadku fosforu ogólnego 
wyraźniej zaznaczał się w rzece wzrost stężeń w punktach pomiarowo-kontrolnych położonych 
poniżej zrzutu dużych ilości ścieków komunalnych (poniżej Krosna, poniżej Rzeszowa), szczególnie 
w latach 2003-2004. W latach 2002 i 2005 przebieg stężeń fosforu ogólnego był znacznie 
łagodniejszy. Podobnie jak w przypadku azotanów, najniższe stężenia fosforu ogólnego wystąpiły  
w Wisłoku w 2005 roku. Krzywe zmienności stężeń chlorofilu „a” w wodach Wisłoka na odcinku od 
źródeł do punktu pomiarowo-kontrolnego powyżej Rzeszowa w latach 2002-2004 miały podobny 
przebieg. Z biegiem rzeki stężenie chlorofilu wzrastało osiągając na odcinku ujściowym maksymalne 
wartości. W roku 2003 chlorofil oznaczono w Wisłoku na poziomie maksymalnym dla omawianego 
okresu. W 2005 roku tendencje zmian tego wskaźnika były nieco inne niż w latach wcześniejszych. 
Obserwowano w Wisłoku wzrost stężeń chlorofilu na odcinku rzeki od punktu pomiarowo-
kontrolnego powyżej Strzyżowa do punktu powyżej Rzeszowa, a następnie spadek, przy czym 
wartości wskaźnika na odcinku ujściowym były najniższe dla ostatnich 4 lat. 

 



 

Wykres 6.36. Zmiany wartości podstawowych wskaźników eutrofizacji wód w latach 2002-2005  
w punktach pomiarowo-kontrolnych na Wisłoce i Wisłoku 
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                                                                      2005 rok                2004 rok                2003 rok               2002 rok 
 
2.4. Ocena przydatności wód w rzekach do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
 

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb 
łososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych określone zostały w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 4 października 2002 roku. Rozporządzenie transponuje do prawa polskiego 
postanowienia Dyrektywy Rady 78/659/EWG w sprawie słodkich wód wymagających ochrony lub 
poprawy dla zachowania życia ryb. Celem jest ochrona lub poprawa jakości wód będących naturalnym 
środowiskiem życia ryb i wód, które w przypadku zmniejszenia lub wyeliminowania 
zanieczyszczenia, mogą stać się środowiskiem życia ryb oraz ochrona zdrowia konsumenta ryb. 
Przepisów tego rozporządzenia nie stosuje się do wód służących do celów hodowlanych.  

Występowanie gatunków ryb zależy przede wszystkim od temperatury wody, zasobności  
w tlen i rodzaju podłoża. Warunki środowiskowe kształtowane przez klimat, stosunki geologiczne  
i glebowe, ukształtowanie koryta rzeki i jej brzegów, a także przez roślinność, ulegają stopniowej 
zmianie wraz z biegiem rzeki. Biorąc pod uwagę te czynniki Instytut Rybactwa Śródlądowego  
w Olsztynie opracował typologię, według której rzeki wzdłuż swego biegu dzielą się na:  
 krainę pstrąga, 
 krainę lipienia, 
 krainę brzany, 
 krainę leszcza,  
 krainę jazgarza.  
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Krainy otrzymały nazwy od najliczniej zamieszkujących je gatunków ryb.  

  Kraina pstrąga najczęściej obejmuje rzeki górskie, dobrze natlenione, o szybkim przepływie 
wody, temperaturze wody nie przekraczającej 10ºC i kamienistym lub żwirowym podłożu. W ciekach 
spotykane są: pstrąg potokowy, pstrąg źródlany, głowacz białopłetwy, a w dolnych partiach krainy 
także: pstrąg tęczowy, głowacz pręgopłetwy, strzebla potokowa i śliz. 

Kraina lipienia odpowiada odcinkowi rzeki o nieco słabszym nurcie, temperaturze wody do 
15ºC, lecz stale z dnem kamienisto – żwirowym, rzadziej piaszczystym i dobrze natlenioną wodą.  
W spokojniejszych odcinkach rzeki powstają osady mułu, gdzie rozwija się roślinność. W tej krainie 
najliczniej występuje lipień, a także: pstrąg, kleń, świnka, miętus, boleń, jelec, strzebla potokowa. 

Kraina brzany najczęściej obejmuje środkowe odcinki dużych rzek o szybko płynącym 
nurcie. Dno pokryte jest miękkimi, mulistymi osadami, poprzecinanymi ławicami żwiru. Woda nadal 
jest dobrze natleniona, lecz temperatura wody może wynosić 18-19ºC latem i mogą występować 
nieznaczne niedobory tlenu. Oprócz brzany, żyje tutaj większość ryb występujących w krainie 
lipienia, a także: płoć, wzdręga, okoń, szczupak, a nawet sandacz. 

Kraina leszcza obejmuje dolny bieg rzek o szerokim korycie, wolnym nurcie i piaszczystym 
dnie. Dno jest miękkie, muliste, a w środku głębokiego koryta praktycznie pozbawione roślinności ze 
względu na niedobór światła. Temperatura wody może osiągać ponad 20ºC. Nasycenie tlenem jest 
największe przy powierzchni, natomiast przy dnie mogą występować deficyty. W tej krainie 
występuje najwięcej gatunków ryb, najliczniej leszcz, a także m.in.: lin, sandacz, karp, boleń, płoć, 
wzdręga, szczupak, okoń, kiełb, sum i węgorz. 

Kraina jazgarza to najczęściej ujściowy odcinek rzek, gdzie mogą występować okresowe 
wahania poziomu wody. Woda jest lekko słonawa, a dno często muliste. Głównymi rybami tej krainy 
jest jazgarz, ciernik i stornia. 

Rzeki województwa podkarpackiego badane w 2005 roku, według typologii rybackiej 
zaliczone zostały głównie do krainy pstrąga, brzany, lipienia i w mniejszej ilości do krainy leszcza. 
Kraina leszcza obejmuje m.in. podkarpacki odcinek Wisły oraz dolne biegi Wisłoki i Sanu. Do krainy 
pstrąga i lipienia przypisano ponad 50% długości Wisłoki, ok. 40% długości Sanu i ok. 30% długości 
rzeki Wisłok. W wodach występują gatunki chronione o wysokim stopniu zagrożenia, m.in. 
piekielnica, troć wędrowna, różanka, piskorz, miętus, certa, brzana, świnka. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku definiuje wymagania, 
jakim powinny odpowiadać wody wyznaczone dla ryb łososiowatych i karpiowatych oraz określa 
sposoby prowadzenia badań i oceny jakości wód. Wody dla ryb łososiowatych oznaczają wody, które 
stanowią lub mogą stanowić środowisko życia ryb należących do gatunków takich jak: łosoś, pstrąg, 
lipień oraz ryb z rodziny Coregonidae. Wody dla ryb karpiowatych to takie wody, które stanowią lub 
mogą stanowić środowisko życia populacji ryb należących do rodziny karpiowatych lub innych 
gatunków, takich jak: szczupak, okoń oraz węgorz.  

Woda, która stanowi lub może stanowić naturalne środowisko życia ryb łososiowatych  
i karpiowatych powinna spełniać określone wymagania co do temperatury, odczynu, zawartości tlenu 
rozpuszczonego, BZT5, azotu amonowego, niejonowego amoniaku, azotynów, fosforu ogólnego, 
całkowitego chloru pozostałego, cynku ogólnego i miedzi rozpuszczonej. Nie może zawierać 
związków fenolowych i węglowodorów ropopochodnych w ilościach powodujących pogorszenie 
smaku ryb, tworzenie widocznej warstwy na powierzchni i szkodliwe skutki dla ryb. Przy ocenie wód 
nie uwzględnia się wyników niespełniających wymagania określone w rozporządzeniu, jeśli 
naruszenie wymagań nastąpiło na skutek powodzi lub innych klęsk żywiołowych, a w przypadku 
zawiesin ogólnych pomija się wyniki uzyskane z prób pobranych podczas wyjątkowych warunków 
atmosferycznych (opady deszczu, topnienie śniegu, susza).  

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, dla każdego regionu wodnego opracowane zostały wykazy 
wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz 
umożliwiających migrację ryb. Według wykazów sporządzonych przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, rzeki województwa podkarpackiego przeznaczone są do bytowania 
ryb łososiowatych i karpiowatych.  



 

W 2005 roku monitoring wód dla oceny przydatności wód do bytowania ryb w warunkach 
naturalnych prowadzony był w 128 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych na  
78 ciekach, ujętych w wykazie RZGW w Krakowie. Wyniki oceny wód przedstawiono w tabeli 6.22. 

 
 

Tabela 6.22. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w rzekach województwa podkarpackiego 
badanych w 2005 roku 

Punkt pomiarowy 

Lp Rzeka nazwa km 
Kraina ryb 
wg wykazu 

RZGW 

Dominujące  
gatunki ryb 

łososiowatych 
wg wykazu 

RZGW 

Przydatność  
wód do  

bytowania  
ryb 

Wskaźniki degradujące 
 wody 

        ZLEWNIA RZEKI WISŁA 
1. Wisła Poniżej ujścia 

rz.Breń 216,0 kraina leszcza nie stwierdzono nieprzydatne azot amonowy, azotyny, fosfor 
ogólny 

2. Wisła Nagnajów 247,7 kraina leszcza nie stwierdzono nieprzydatne niejonowy amoniak, azotyny,  
fosfor ogólny 

3. Wisła Sandomierz 268,4 kraina leszcza nie stwierdzono nieprzydatne azot amonowy, azotyny, fosfor 
ogólny 

4. Babulówka  Poniżej ujścia  
Potoku Rów 13,6 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne 

tlen rozpuszczony, BZT5, 
azotyny, azot amonowy, fosfor 
ogólny 

5. Trześniówka Ujście do Wisły 3,3 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azot amonowy, niejonowy 
amoniak, azotyny, fosfor ogólny 

6. Dąbrówka Ujście do 
Trześniówki 1,0 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

7. Łęg Powyżej zbiornika 
Wilcza Wola 60,9 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azot amonowy, niejonowy 

amoniak, azotyny, fosfor ogólny 

8. Łęg Poniżej ujścia 
Przyrwy  47,8  kraina leszcza nie stwierdzono nieprzydatne azot amonowy, azotyny, fosfor 

ogólny 
9. Łęg Ujście do Wisły 2,0 kraina leszcza nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
10. Turka Ujście do Łęgu 0,4 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 

11. Przyrwa Ujście do Łęgu 0,5 kraina lipienia pstrąg potokowy nieprzydatne azot amonowy, azotyny, fosfor 
ogólny 

12. Zgórski  Ujście do rz.Breń 0,9 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azot amonowy, niejonowy 
amoniak, azotyny, fosfor ogólny 

        ZLEWNIA RZEKI WISŁOKA 
13. Wisłoka Krempna-Kotań 146,3 kraina pstrąga pstrąg potokowy łososiowate 

I karpiowate  

14. Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 kraina lipienia pstrąg 
potokowy, lipień karpiowate azotyny 

15. Wisłoka Powyżej ujścia 
Ropy 105,5 kraina lipienia pstrąg 

potokowy, lipień nieprzydatne azotyny 

16. Wisłoka Wróblowa 96,2 kraina lipienia pstrąg 
potokowy, lipień nieprzydatne temperatura, azotyny 

17. Wisłoka Przeczyca 82,3 kraina lipienia pstrąg potokowy nieprzydatne niejonowy amoniak, azotyny 
18. Wisłoka Powyżej Dębicy 61,7 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 

19. Wisłoka Powyżej ujścia 
Wielopolki 46,9 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 

20. Wisłoka Poniżej ujścia 
Tuszymki 36,4 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

21. Wisłoka Powyżej Mielca 21,5 kraina leszcza nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
22. Wisłoka Poniżej Mielca 15,5 kraina leszcza nie stwierdzono nieprzydatne BZT5, azotyny, fosfor ogólny 
23. Wisłoka Ujście do Wisły 3,0 kraina leszcza nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

24. Ryjak Ujście do Wisłoki 0,4 kraina pstrąga pstrąg potokowy łososiowate 
I karpiowate  

25. Wilsznia Ujście do Wisłoki 1,3 kraina pstrąga pstrąg potokowy łososiowate 
I karpiowate  

26. Iwielka Ujście do Wisłoki 0,4 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 

27. Ropa Ujście do Wisłoki 3,0 kraina lipienia pstrąg 
potokowy, lipień nieprzydatne azotyny 

28. Olszynka Ujście do Ropy 1,6 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 
29. Jasiołka Szczepańcowa 28,5 kraina lipienia pstrąg potokowy karpiowate azotyny 

30. Jasiołka Ujście do Wisłoki 0,3 kraina lipienia pstrąg 
potokowy, lipień nieprzydatne niejonowy amoniak, azotyny 

31. Panna  Ujście do Jasiołki 2,2 kraina pstrąga pstrąg potokowy karpiowate tlen rozpuszczony 
32. Chlebianka Ujście do Jasiołki 0,6 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 
33. Kamienica Ujście do Wisłoki  kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 



 

Punkt pomiarowy 
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34. Chotowski Ujście do Wisłoki  kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 

35. Wielopolka Ujście do Wisłoki 3,1 kraina lipienia pstrąg potokowy nieprzydatne azot amonowy, azotyny, fosfor 
ogólny 

36. Tuszymka Ujście do Wisłoki 0,5 kraina brzany pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

37. Blizna  Ujście do Wisłoki 0,5 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azot amonowy, niejonowy 
amoniak, azotyny 

38. Stary Breń  Ujście do Wisłoki 2,3 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne tlen rozpuszczony, azotyny 
        ZLEWNIA RZEKI SAN 
39. San Rajskie 352,0 kraina lipienia pstrąg potokowy karpiowate temperatura, azotyny 

40. San Powyżej Leska 304,0 kraina lipienia pstrąg 
potokowy, lipień karpiowate azotyny 

41. San Zasław 285,2 kraina lipienia pstrąg 
potokowy, lipień karpiowate azotyny 

42. San Powyżej Sanoka 282,4 kraina brzany pstrąg 
potokowy, lipień nieprzydatne azotyny 

43. San Poniżej Sanoka 274,0 kraina brzany pstrąg potokowy nieprzydatne niejonowy amoniak, azotyny, 
fosfor ogólny 

44. San Powyżej Dynowa 234,9 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 
45. San Poniżej Dynowa 228,0 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 

46. San Poniżej ujścia 
Stupnicy 201,1 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 

47. San Powyżej Przemyśla 168,9 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 
48. San Poniżej Przemyśla 156,6 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

49. San Poniżej ujścia 
Wiszni 134,4 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 

50. San Powyżej Jarosławia 124,8 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 
51. San Poniżej Jarosławia 109,8 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 

52. San Powyżej ujścia 
Wisłoka 100,9 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 

53. San Poniżej ujścia 
Wisłoka 85,2 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

54. San Powyżej Sarzyny 68,3 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
55. San Poniżej Sarzyny 60,4 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
56. San Powyżej Niska 39,4 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

57. San Ujście do Wisły 4,0 kraina leszcza nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, zawiesiny, fosfor ogólny 

58. Wołosaty Ujście do Sanu 1,2 kraina pstrąga pstrąg potokowy karpiowate tlen rozpuszczony 
59. Dwernik Ujście do Sanu 0,3 kraina pstrąga pstrąg potokowy karpiowate tlen rozpuszczony, azotyny 

60. Czarny Ujście do Sanu 
(zbiornik Solina) 5,8 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 

61. Wetlina Kalnica 0,1 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne niejonowy amoniak 
62. Olszanka Ujście do Sanu 1,2 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne niejonowy amoniak, azotyny 
63. Hoczewka Ujście do Sanu 1,5 kraina pstrąga pstrąg potokowy karpiowate azotyny 
64. Osławica Ujście do Osławy 0,8 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, niejonowy amoniak 
65. Tarnawka Ujście do Osławy 0,3 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, niejonowy amoniak 
66. Sanoczek Ujście do Sanu 0,4 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
67. Tyrawka Ujście do Sanu 0,4 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, niejonowy amoniak 

68. Jabłonka  Ujście do Sanu 1,6 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azot amonowy, niejonowy 
amoniak, azotyny 

69. Magierka Ujście do Sanu 0,7 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
70. Baryczka Ujście do Sanu 0,4 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 
71. Jawornik Ujście do Sanu 1,3 kraina pstrąga pstrąg potokowy karpiowate azotyny 
72. Stupnica Ujście do Sanu 0,5 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
73. Cisowa Ujście do Sanu 0,5 kraina brzany pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 
74. Wiar Sierakośce  22,5 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 
75. Wiar Stanisławczyk 11,5 kraina lipienia pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 

76. Wiar Ujście do Sanu 0,3 kraina brzany pstrąg potokowy nieprzydatne BZT5, azot amonowy, niejonowy 
amoniak, azotyny, fosfor ogólny 

77. Wisznia Ujście do Sanu 3,5 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne tlen rozpuszczony, azotyny, 
fosfor ogólny 

78. Rada Ujście do Sanu 3,0 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
79. Szkło Ujście do Sanu 2,3 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 

80. Łęg 
Rokietnicki Ujście do Sanu 2,5 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
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81. Wyrwa Ujście do Sanu 2,0 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne tlen rozpuszczony, azotyny, 
fosfor ogólny 

82. Lubaczówka Budomierz 62,0 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 
83. Lubaczówka Poniżej Lubaczowa 48,4 kraina lipienia pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
84. Lubaczówka Ujście do Sanu 3,0 kraina brzany pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 

85. Sołotwa Ujście do 
Lubaczówki 0,7 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

86. Przerwa Ujście do 
Lubaczówki 1,5 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne tlen rozpuszczony, azotyny, 

fosfor ogólny 

87. Radawka Ujście do 
Lubaczówki 0,5 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 

88. Szewnia Ujście do Sanu 0,5 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne tlen rozpuszczony, azotyny 
89. Przykopa Ujście do Sanu 0,8 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny 
90. Lubienia Ujście do Sanu 1,8 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
91. Błotnia Ujście do Sanu 1,4 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

92. Trzebośnica Poniżej  
Sokołowa Młp. 27,8 kraina lipienia pstrąg potokowy nieprzydatne tlen rozpuszczony, BZT5, azot 

amonowy, azotyny, fosfor ogólny 
93. Trzebośnica Powyżej Sarzyny 5,7 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne BZT5, azotyny, fosfor ogólny 
94. Trzebośnica Ujście do Sanu 4,0 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne BZT5, azotyny 
95. Rudnia Ujście do Sanu 0,8 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
96. Tanew Harasiuki 17,8 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
97. Tanew Ujście do Sanu 0,8 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

98. Barcówka  Ujście do Sanu 0,1 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azot amonowy, azotyny, fosfor 
ogólny 

99. Bukowa Ujście do Sanu 4,2 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
100. Gilówka Ujście do Bukowej 2,1 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
101. Jodłówka Ujście do Sanu 1,0 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne tlen rozpuszczony, azotyny 
        ZLEWNIA RZEKI WISŁOK 
102. Wisłok Powyżej  

zbiornika Besko 178,6 kraina pstrąga pstrąg potokowy karpiowate azotyny 

103. Wisłok Besko 167,6 kraina lipienia pstrąg 
potokowy, lipień nieprzydatne azotyny 

104. Wisłok Poniżej Krosna 127,9 kraina brzany pstrąg potokowy nieprzydatne azot amonowy, azotyny, fosfor 
ogólny 

105. Wisłok Powyżej Strzyżowa 100,2 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azot amonowy, niejonowy 
amoniak, azotyny, fosfor ogólny 

106. Wisłok Poniżej Strzyżowa 91,7 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

107. Wisłok Powyżej Rzeszowa 67,9 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
108. Wisłok Poniżej Rzeszowa 55,0 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
109. Wisłok Powyżej Łańcuta  36,8 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
110. Wisłok Poniżej Łańcuta 27,8 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
111. Wisłok Ujście do Sanu 5,8 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
112. Pielnica Ujście do Wisłoka 2,2 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

113. Morwawa Ujście do Wisłoka 1,0 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azot amonowy, niejonowy 
amoniak, azotyny, fosfor ogólny 

114. Lubatówka Ujście do Wisłoka 0,8 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
115. Wysoka Ujście do Wisłoka 0,8 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 

116. Stobnica Poniżej Brzozowa 30,4 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne 
tlen rozpuszczony, BZT5, azot 
amonowy, niejonowy amoniak, 
azotyny, fosfor ogólny 

117. Stobnica Ujście do Wisłoka 0,3 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne BZT5, azotyny, fosfor ogólny 
118. Gwoźnica Ujście do Wisłoka 0,2 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
119. Lubenia Ujście do Wisłoka 0,6 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny 
120. Lubcza Ujście do Wisłoka 0,4 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 
121. Strug  Ujście do Wisłoka 1,6 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

122. Czarna Ujście do Wisłoka 0,8 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne tlen rozpuszczony, azot 
amonowy, azotyny, fosfor ogólny 

123. Świrkowiec Ujście do Wisłoka 1,6 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azot amonowy, azotyny, fosfor 
ogólny 

124. Sawa Ujście do Wisłoka 0,9 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne 
tlen rozpuszczony, azot 
amonowy, niejonowy amoniak, 
azotyny, fosfor ogólny 

125. Mleczka Ujście do Wisłoka 2,0 kraina brzany nie stwierdzono nieprzydatne azot amonowy, azotyny, fosfor 
ogólny 
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126. Markówka Ujście do Mleczki 1,9 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne BZT5, azot amonowy, niejonowy 
amoniak, azotyny, fosfor ogólny 

127. Mleczka 
Wschodnia Ujście do Mleczki 0,4 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

        ZLEWNIA RZEKI STRWIĄŻ 
128. Strwiąż Granica Państwa 83,0 kraina pstrąga pstrąg potokowy nieprzydatne azotyny, fosfor ogólny 

 
Badania rzek województwa podkarpackiego wykonane w 2005 roku wykazały, że jedynie w 3 

punktach pomiarowo-kontrolnych (2,3% ogółu punktów sieci monitoringowej), położonych na 
ciekach w rejonie Magurskiego Parku Narodowego, spełnione były standardy jakości określone dla 
ryb łososiowatych i karpiowatych. W 11 punktach (tj. 8,6% punktów) stwierdzono przydatność wód 
dla bytowania ryb karpiowatych. Punkty te rozmieszczone są w górnych częściach zlewni Wisłoki, 
Sanu oraz Wisłoka.  
 

Wykres 6.37. Procentowy udział wskaźników w 
ocenie przydatności wód do bytowania ryb w 
rzekach badanych w 2005 roku 

Wykres 6.38.  Ocena przydatności wód do 
bytowania ryb w rzekach badanych w 2005 roku 
(% punktów pomiarowych) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                przydatne dla ryb łososiowatych i  karpiowatych            przydatne dla ryb karpiowatych 
                                        nieprzydatne  

 
 
W pozostałych punktach pomiarowo-kontrolnych, stanowiących 89,1% wszystkich punktów, 

woda nie spełniała kryteriów określonych w rozporządzeniu i oceniono ją jako nieprzydatną do 
bytowania ryb w warunkach naturalnych. Głównymi wskaźnikami degradującymi wody były azotyny 
(89% punktów) i fosfor ogólny (54% punktów). O wyniku oceny wód decydowały również stężenia: 
azotu amonowego (16% punktów), niejonowego amoniaku (15% punktów), BZT5 (6% punktów), 
niskie natlenienie wód (9% punktów) oraz sporadycznie zawiesiny ogólne i temperatura wody. 

Zlewnia Wisły 

Wisła i monitorowane cieki w jej zlewni nie spełniały wszystkich wymagań określonych dla 
środowiska życia ryb łososiowatych i karpiowatych. Badania wykonano w 12 punktach pomiarowych. 
Najbardziej korzystnie wśród badanych cieków przedstawiały się ujściowe odcinki Turki (dopływ 
Łęgu), Łęgu oraz Dąbrówki (dopływu Trześniówki). O nieprzydatności do bytowania ryb tych cieków 
zdecydowały pojedyncze wskaźniki, głównie azotyny i fosfor ogólny. W pozostałych badanych 
ciekach zakres wskaźników degradujących wody obejmował także: azot amonowy, niejonowy 
amoniak, tlen rozpuszczony, BZT5. 
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Wykres 6.39. Procentowy udział wskaźników w ocenie przydatności wód do bytowania ryb w zlewni Wisły 
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DOPŁYWY WISŁY 

                                przydatne dla ryb łososiowatych i  karpiowatych            przydatne dla ryb karpiowatych 
                                        nieprzydatne  

 
Zlewnia Wisłoki 

  Ocena wymagań określonych dla środowiska życia ryb łososiowatych i karpiowatych dla rzeki 
Wisłoki wykazała, że wymagania te spełnione były w górnym biegu rzeki, w punkcie pomiarowo-
kontrolnym Krempna-Kotań. W kolejnym punkcie, położonym powyżej Jasła, stwierdzono 
przydatność wód dla bytowania ryb karpiowatych ze względu na podwyższoną zawartość azotynów. 
W pozostałych 9 punktach pomiarowo-kontrolnych wody Wisłoki w świetle obowiązujących 
przepisów były nieprzydatne do bytowania ryb ze względu na zbyt wysokie wartości azotynów  
i fosforu ogólnego oraz sporadycznie – niejonowego amoniaku, BZT5 i temperatury. 
  Spośród monitorowanych cieków w zlewni Wisłoki najkorzystniej ocena przydatności wód do 
bytowania ryb wypadła dla dwóch dopływów Wisłoki – potoków Ryjak i Wilsznia. Cieki te, płynące 
odcinkami przez obszar Magurskiego Parku Narodowego i jego otuliny, spełniały wymagania 
określone dla środowiska życia ryb łososiowatych i karpiowatych. Rzekę Jasiołkę w punkcie 
pomiarowo-kontrolnym Szczepańcowa oraz potok Panna, dopływ Jasiołki przepływający przez obszar 
Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, oceniono jako przydatne do bytowania ryb karpiowatych.  
W przypadku Jasiołki o wyniku oceny zdecydowało podwyższone w stosunku do normatywnego 
stężenie azotynów, natomiast potok Panna nie spełniał wymogów z uwagi na zbyt niskie stężenie 
tlenu. W pozostałych 11 punktach pomiarowo-kontrolnych na badanych ciekach w zlewni Wisłoki 
ocena przydatności do bytowania ryb wypadła niekorzystnie ze względu na ponadnormatywne 
wartości azotynów oraz sporadycznie – fosforu ogólnego, niejonowego amoniaku, azotu amonowego  
i niską zawartość tlenu. 
 
Wykres 6.40. Procentowy udział wskaźników w ocenie przydatności wód do bytowania ryb w zlewni 
Wisłoki 
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 Zlewnia Sanu 
  Ocena wód Sanu wykazała ich przydatność do bytowania ryb karpiowatych w 3 punktach 
pomiarowo-kontrolnych położonych w górnym biegu rzeki, tj.: w  Rajskiem, powyżej Leska oraz w 
Zasławiu ze względu na zawartość azotynów i w przypadku punktu Rajskie, także ze względu na zbyt 
niską zawartość tlenu. Rzeka San w pozostałych 16 punktach pomiarowo-kontrolnych 
zakwalifikowana została jako nieprzydatna do bytowania ryb. Głównym wskaźnikiem degradującym 
wody Sanu były azotyny, natomiast w punktach położonych poniżej zrzutu znacznych ilości ścieków 
komunalnych (poniżej Sanoka, poniżej Przemyśla) oraz a na odcinku Sanu od ujścia Wisłoka do ujścia 
do Wisły o wyniku oceny decydował także fosfor ogólny.  
 
Wykres 6.41. Procentowy udział wskaźników w ocenie przydatności wód do bytowania ryb w zlewni Sanu 
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Wśród monitorowanych dopływów Sanu jedynie 4 cieki: Wołosaty, Dwernik, Hoczewka oraz 

Jawornik spełniały wymagana ustalone dla bytowania ryb karpiowatych, głównie z uwagi na 
podwyższone stężenia azotynów. W potokach Wołosaty oraz Dwernik, odcinkami przepływających 
przez obszar Bieszczadzkiego Parku Narodowego, stwierdzono również zbyt niskie stężenia tlenu dla 
bytowania ryb łososiowatych. W pozostałych 40 punktach pomiarowo-kontrolnych zlokalizowanych 
na rzekach i potokach w zlewni Sanu badane wody oceniono jako nieprzydatne do bytowania ryb.  
W prawie wszystkich monitorowanych ciekach azotyny odbiegały od wymaganych wartości. Istotnym 
wskaźnikiem degradującym wody był także fosfor ogólny. W niektórych punktach odnotowano 
również podwyższone stężenia: azotu amonowego, niejonowego amoniaku, BZT5 oraz niskie stężenia 
tlenu. Najmniej korzystnie w ocenie przedstawiał się ujściowy odcinek Wiaru oraz odcinek 
Trzebośnicy poniżej Sokołowa Małopolskiego.  

Zlewnia Wisłoka 

Jedynie górny odcinek rzeki Wisłok, badany w punkcie pomiarowym położonym powyżej 
zbiornika Besko, spełniał wymagania określone dla środowiska życia ryb karpiowatych.  
W pozostałych 9 punktach wody Wisłoka oceniono jako nieprzydatne do bytowania ryb w warunkach 
naturalnych. Kryteriów określonych w rozporządzeniu nie spełniały 2 wskaźniki: azotyny i fosfor 
ogólny. Najmniej korzystnie oceniono rzekę Wisłok w punktach poniżej Krosna oraz powyżej 
Strzyżowa, zakresy wskaźników degradujących wody obejmowały dodatkowo azot amonowy  
i niejonowy amoniak. 

Monitoring wód w zlewni Wisłoka, prowadzony w 16 punktach pomiarowo-kontrolnych 
wykazał, że żaden z badanych cieków nie odpowiadał wymaganiom określonym dla wód 
stanowiących środowisko życia ryb w warunkach naturalnych. We wszystkich punktach stwierdzono 
wysokie stężenia azotynów, natomiast w 80% punktów występowały wysokie stężenia fosforu 
ogólnego. W 8 punktach pomiarowo-kontrolnych wody dyskwalifikowały więcej niż 2 wskaźniki, 
oprócz azotynów i fosforu ogólnego także: azot amonowy, niejonowy amoniak, BZT5 i tlen 
rozpuszczony. Szczególnie niekorzystnie wypadła ocena wód na ujściowych odcinkach: Morwawy, 
Stobnicy, Czarnej, Sawy i Markówki.  
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Wykres 6.42. Procentowy udział wskaźników w ocenie przydatności wód do bytowania ryb w zlewni 
Wisłoka 
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Zlewnia Strwiąża 

  Wody rzeki Strwiąż, badane w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym w pobliżu granicy 
polsko-ukraińskiej, nie spełniały wymagań określonych dla bytowania ryb w warunkach naturalnych  
z uwagi na wysokie wartości azotynów i fosforu ogólnego. 
 
2.5. Ocena jakości wód w rzekach wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia 
 

Wody powierzchniowe stanowią ponad 50% w ogólnej ilości wody pobranej dla zaspokojenia 
potrzeb konsumpcyjnych mieszkańców województwa podkarpackiego. Według wykazu ZL-1, 
sporządzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie i obejmującego wody 
podlegające ochronie ze względu na wykorzystywanie ich jako źródła wody pitnej, w województwie 
eksploatuje się 79 ujęć wód powierzchniowych dostarczających średnio powyżej 10 m3/dobę wody lub 
służących więcej niż 50 osobom. Najwięcej ujęć (55%) znajduje się w zlewni Sanu i zapewniają one 
32% łącznego poboru wody powierzchniowej w województwie. W zlewni Wisłoki funkcjonuje 25% 
wszystkich ujętych w wykazie ujęć i dostarczają 26% pobranej wody, a 19% ujęć położonych jest  
w zlewni rzeki Wisłok z 42% udziałem w sumarycznym poborze wody powierzchniowej. 

W 2005 roku monitoring wód powierzchniowych płynących wykorzystywanych do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia prowadzono, zgodnie z wykazem RZGW,  
w 13 punktach pomiarowo-kontrolnych położonych na ciekach powyżej głównych ujęć komunalnych 
w województwie podkarpackim, dostarczających mieszkańcom miast wodę w ilości większej od 100 
m3/dobę. Badaniami objęto:  
a/ w zlewni Wisłoki:  

• Wisłokę powyżej miast: Jasło, Dębica i Mielec,  
• Jasiołkę w Szczepańcowej (powyżej ujęcia dla miasta Krosno),  
• potok Chyrowski (powyżej ujęcia wody dla miasta Dukla),  

b/ w zlewni Sanu:  
• San w Zasławiu i Trepczy (powyżej ujęć wody dla miasta Sanok), 
• San powyżej miast: Przemyśl i Jarosław,  

c/ w zlewni rzeki Wisłok:  
• Wisłok w Iskrzyni (ujęcie wody dla miasta Krosno), 
• Wisłok powyżej Rzeszowa (ujęcie wody dla miasta Rzeszów), 
• potok Iwonka (ujęcie wody dla miasta Iwonicz Zdrój),  
• potok Jakla (ujęcie wody dla miasta Brzozów).  

Wymagania, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do celów 
wodociągowych, częstotliwość pobierania próbek, metodyki referencyjne i sposób oceny, czy wody 
odpowiadają wymaganym warunkom, określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 
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2002 roku. Przepisy ustalają trzy kategorie jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do 
celów pitnych, a kryterium podziału stanowi stopień złożoności technologii uzdatniania niezbędnej do 
uzyskania wody przeznaczonej do spożycia: 
kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji oraz 
dezynfekcji,  
kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 
w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji,  
kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego,  
w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym 
oraz dezynfekcji. 

 Oceny jakości wód dokonuje się porównując pomierzone wartości wskaźników 
zanieczyszczeń z  wartościami granicznymi określonymi w ramach każdej kategorii jakości dla 
poszczególnych wskaźników jakości wody. Wody spełniają wymagania, jeżeli w wyniku pobierania 
próbek wody w miejscu jej ujmowania, w regularnych odstępach czasu, z normowaną 
rozporządzeniem częstotliwością: 
 w 95% próbek nie zostały przekroczone właściwe dla danej kategorii jakości wody wartości 

dopuszczalne obligatoryjnych wskaźników jakości wody (barwa, temperatura, azotany, fluorki, 
żelazo, miedź cynk, arsen, kadm, chrom ogólny, chrom+6, ołów, selen, rtęć, bar, cyjanki, 
siarczany, indeks fenolowy, rozpuszczone lub zemulgowane węglowodory, WWA, pestycydy),  
a w 90% próbek wartości dopuszczalne pozostałych wskaźników jakości wody; 

 w odniesieniu do pozostałych 5% lub 10% próbek, w których wartości dopuszczalne wskaźników 
jakości wody  zostały  przekroczone: 
− otrzymane wartości wskaźników, z wyjątkiem temperatury, pH, tlenu rozpuszczonego  

i wskaźników mikrobiologicznych, nie odbiegają więcej niż o 50% od wartości 
dopuszczalnych wskaźników jakości wody, 

− nie wynika zagrożenie dla zdrowia człowieka, 
− w kolejnych próbkach wody, pobranych w regularnych odstępach czasu, nie stwierdzono 

przekroczenia wartości dopuszczalnych wskaźników jakości wody. 

Przy obliczaniu procentów próbek, nie uwzględnia się przekroczeń wartości granicznych 
wskaźników, jeżeli są one skutkiem powodzi lub innych klęsk żywiołowych albo wyjątkowych 
warunków pogodowych, takich jak intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie śniegu 
albo wysokie temperatury powietrza. 

Wyniki oceny przydatności wód w rzekach do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia, badanych w 2005 roku, zestawiono w tabeli 6.23. Na mapie 6.7 przedstawiono wyniki oceny 
wód w badanych rzekach i zbiornikach zaporowych (omówione w dalszej części opracowania). 

 
Tabela 6.23. Ocena jakości wód powierzchniowych województwa podkarpackiego badanych w 2005 roku 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

 
Punkt 

pomiarowo-kontrolny Kategoria jakości wód - wskaźniki degradujące 
Lp. Rzeka 

nazwa km 

Kategoria 
jakości 

wód fizykochemiczne mikrobiologiczne 

1.  Wisłoka Powyżej Jasła 108,9 A2 A1 
A2 

(liczba bakterii coli, liczba bakterii coli 
typu kałowego, liczba paciorkowców 
kałowych) 

2.  Wisłoka Powyżej  
Dębicy 61,7 poza 

kategorią 

A2 
(barwa, mangan, BZT5, 
ogólny węgiel organiczny, 
zawiesiny, azot Kjeldahla) 

poza kategorią 
(liczba bakterii coli typu kałowego) 

3.  Wisłoka Powyżej  
Mielca 21,5 A3 A3 

(mangan) 

A3 
(liczba bakterii coli, liczba bakterii coli 
typu kałowego, Salmonella) 

4.  Jasiołka Szczepańcowa 28,5 A2 A1 
A2 

(liczba bakterii coli, liczba bakterii coli 
typu kałowego, liczba paciorkowców 
kałowych) 

5.  Potok 
Chyrowski Lipowica 0,5 A2 A1 A2 

(liczba bakterii coli, liczba bakterii coli 



 

Punkt 
pomiarowo-kontrolny Kategoria jakości wód - wskaźniki degradujące 

Lp. Rzeka 
nazwa km 

Kategoria 
jakości 

wód fizykochemiczne mikrobiologiczne 
typu kałowego, liczba paciorkowców 
kałowych) 

6.  San Zasław 285,2 A3 A1 
A3 

(liczba bakterii coli, liczba bakterii coli 
typu kałowego)  

7.  San Trepcza 276,0 A3 A2 
(odczyn) 

A3 
(liczba bakterii coli, liczba bakterii coli 
typu kałowego) 

8.  San Powyżej 
Przemyśla 168,9 A3 A3 

(zapach) 

A3 
(liczba bakterii coli, liczba bakterii coli 
typu kałowego, Salmonella) 

9.  San Powyżej 
Jarosławia 124,8 poza 

kategorią 
A2 

(zapach, barwa, BZT5, azot 
Kjeldahla, mangan) 

poza kategorią 
(liczba bakterii coli typu kałowego) 

10.  Wisłok Iskrzynia 150,0 A3 A2 
(barwa, amoniak, natlenienie) 

A3 
(liczba bakterii coli, liczba bakterii coli 
typu kałowego) 

11.  Wisłok Powyżej 
Rzeszowa 67,9 poza 

kategorią 
A3 

(zawiesiny, mangan) 
poza kategorią 

(liczba bakterii coli typu kałowego) 

12.  Iwonka Iwonicz Zdrój 11,9 A2 A1 
A2 

(liczba bakterii coli, liczba bakterii coli 
typu kałowego, liczba paciorkowców 
kałowych) 

13.  Potok Jakla Przysietnica 0,8 A3 A1 
A3 

(liczba bakterii coli, liczba bakterii coli 
typu kałowego) 

 

Ocena badanych wód w rzekach wykazała, że Wisłoka powyżej Dębicy, San powyżej 
Jarosławia i Wisłok powyżej Rzeszowa nie spełniały wymagań, jakim powinny odpowiadać wody 
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia ze 
względu na zanieczyszczenia mikrobiologiczne (bakterie grupy coli typu kałowego). Pod względem 
fizykochemicznym wody Wisłoki i Sanu odpowiadały kategorii A2, natomiast wody Wisłoka 
kategorii A3.  

W 6 punktach pomiarowo-kontrolnych: Wisłoka powyżej Mielca, San w Zasławiu, Trepczy  
i powyżej Przemyśla, Wisłok w Iskrzyni oraz potok Jakla w Przysietnicy, badane wody zaliczono do 
kategorii A3. Najczęściej o ocenie przydatności wód w rzekach pod kątem zaopatrzenia ludności w 
wodę do spożycia decydowały wskaźniki mikrobiologiczne.  

W 4 punktach pomiarowo-kontrolnych: Wisłoka powyżej Jasła, Jasiołka w  Szczepańcowej, 
potok Chyrowski w Lipowicy i Iwonka w Iwoniczu Zdroju, badane wody oceniono jako wymagające 
typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego w ramach kategorii A2. 

W roku 2005 stwierdzono wzrost zanieczyszczenia bakteriologicznego badanych rzek, co 
miało wpływ na określenie w niektórych punktach pomiarowo-kontrolnych niższej niż w 2004 roku 
kategorii jakości wód.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Mapa 6.7. Ocena przydatności wód w rzekach i zbiornikach zaporowych badanych w 2005 roku do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
 

 
 

 

 

 

 



 

2.6. Ocena jakości wód granicznych z Ukrainą 
 
  Polsko-ukraińskie badania jakości wód granicznych prowadzone są na podstawie umowy 
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki 
wodnej na wodach granicznych, sporządzonej w Kijowie w dniu 10 października 1996 roku.  

Zgodnie z dwustronnymi ustaleniami, badaniami monitoringowymi w województwie 
podkarpackim objęto rzeki: Wisznia i Szkło w punktach pomiarowo-kontrolnych położonych  
w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej. Rzeki te biorą początek na terenie Ukrainy i uchodzą do Sanu 
po stronie polskiej. 
 
Mapa 6.8. Punkty pomiarowo-kontrolne 
monitoringu granicznego w województwie 
podkarpackim 

 
Próbki wody pobierano co miesiąc, a zakres 

badań obejmował następujące wskaźniki: BZT5, tlen 
rozpuszczony, chlorki, siarczany, zawiesiny ogólne, 
azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, 
azot ogólny, fosforany. Ze strony polskiej 
w województwie podkarpackim program badań rzek 
granicznych realizowała Delegatura w Przemyślu. 

Wody Wiszni i Szkła w punktach granicznych 
oceniono porównując średnie roczne wartości 
badanych wskaźników z wartościami 
rekomendowanymi dla wód granicznych przez 
ekspertów Programu Polsko - Białorusko-
Ukraińskiego TACIS CBC (Projekt Bug-Białoruś). 

 
Wyniki badań wód granicznych uzyskane w 

latach 2000-2005 zestawiono w tabeli 6.24. 
i przedstawiono na wykresie 6.43. 

Tabela 6.24. Zestawienie wyników badań wód granicznych Wisznia i Szkło w ramach współpracy polsko-
ukraińskiej w latach 2000-2005 

Wartości średnie roczne Wskaźnik 
zanieczyszczenia Jednostka 

Poziom 
rekomen-
dowany 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

WISZNIA  - ppk Starzawa  km 14,2 
BZT5 mgO2/l 3,0 4,0 3,39 3,72 3,53 2,47 2,95 
Tlen rozpuszczony mgO2/l 6,0 10,31 10,53 9,77 9,79 9,9 10,23 
Chlorki mgCl/l 200 29,1 26,4 28,5 27,0 28,31 25,83 
Siarczany mgSO4/l 150 65,2 59,7 63,9 66,5 61,42 59,83 
Zawiesina ogólna mg/l 251) 16,0 19,8 12,9 16,1 12,08 12,42 
Azot amonowy mgN-NH4/l 1,0 0,3 0,16 0,158 0,157 0,13 0,12 
Azot azotynowy mgN-NO2/l 0,02 0,025 0,023 0,027 0,025 0,021 0,019 
Azot azotanowy mgN-NO3/l 5,0 1,07 0,94 0,86 0,94 0,83 1,04 
Azot ogólny mgN/l 5,0 2,31 1,84 1,71 2,09 1,82 2,15 
Fosforany  mgPO4/l 0,2 0,14 0,17 0,117 0,095 0,083 0,055 

SZKŁO  - ppk Budzyń  km 32,5 
BZT5 mgO2/l 3,0 3,94 3,94 4,47 4,68 4,47 3,81 
Tlen rozpuszczony mgO2/l 6,0 9,91 10,20 9,69 9,52 9,39 9,55 
Chlorki mgCl/l 200 35,12 32,3 39,12 48,4 38,07 39,57 
Siarczany mgSO4/l 150 634,2 420,7 358,7 208,9 178,3 177,5 
Zawiesina ogólna mg/l 251) 20,0 24,3 18,3 18,0 24,25 14,83 
Azot amonowy mgN-NH4/l 1,0 0,37 0,36 0,463 0,61 0,45 0,39 
Azot azotynowy mgN-NO2/l 0,02 0,036 0,037 0,045 0,045 0,038 0,034 
Azot azotanowy mgN-NO3/l 5,0 0,86 0,83 0,91 0,986 0,96 0,96 
Azot ogólny mgN/l 5,0 2,18 2,16 2,32 2,97 2,55 2,45 
Fosforany  mgPO4/l 0,2 0,064 0,086 0,067 0,052 0,05 0,048 
   
 1)   z wyjątkiem nagłych przyborów wody    przekroczenie poziomu rekomendowanego 

 



 

Wykres 6.43. Zmiany wartości wskaźników jakości wód granicznych Wisznia i Szkło w latach 2000-2005 
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Rzeka Wisznia - ppk Starzawa  

W 2005 roku w wodach Wiszni w granicznym punkcie pomiarowo-kontrolnym Starzawa  
wartości badanych 10 wskaźników jakości nie przekroczyły poziomu rekomendowanego dla wód 
granicznych. W latach 2000-2003 występowały przekroczenia wartości rekomendowanych we 
wskaźnikach: BZT5 i azot azotynowy. Od roku 2004 obserwuje się korzystne zmiany jakości wód 
Wiszni dopływającej do Polski z Ukrainy - w roku 2005 stężenia wszystkich monitorowanych 
wskaźników były niższe od poziomu rekomendowanego. 
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Rzeka Szkło - ppk Budzyń  

Zagrożeniem dla jakości wód rzeki Szkło są prace rekultywacyjne prowadzone na terenie 
byłej kopalni siarki w Jaworowie na Ukrainie. Zasoby wód tej rzeki wykorzystane zostały do 
wypełnienia wyrobiska pokopalnianego, co powodowało drastyczne obniżenie przepływu wody  
w rzece i wzrost jej zanieczyszczenia. Badania rzeki Szkło dopływającej do Polski ze strony 
ukraińskiej, prowadzone w ramach monitoringu wód granicznych, wskazują na złą jakość jej wód. 
Głównymi wskaźnikami degradującymi wody w latach 2000-2005 były: siarczany, azot azotynowy i  
BZT5. Pomimo przekroczenia wartości rekomendowanej, stopniowemu obniżeniu ulega poziom 
siarczanów – w roku 2005 nastąpił ponad trzy-krotny spadek zawartości siarczanów w wodach w 
stosunku do roku 2000.   

 
2.7. Badania osadów wodnych rzek 
 

Badania geochemiczne osadów wodnych są jednym z zadań realizowanych w ramach 
monitoringu jakości wód powierzchniowych i wykonywane są na poziomie krajowym przez 
Państwowy Instytut Geologiczny. Mają na celu kontrolę zawartości pierwiastków śladowych  
i niektórych szkodliwych związków organicznych w osadach wodnych rzek w poszczególnych latach 
oraz obserwację zmian zachodzących w rzekach.  

W przepisach prawnych brak jest specyficznych regulacji w zakresie monitoringu jakości 
osadów rzecznych. Państwowy Instytut Geologiczny opracował na potrzeby monitoringu, w oparciu  
o kryteria geochemiczne, klasyfikację osadów pod względem zanieczyszczenia metalami ciężkimi 
(tab. 6.25.). 

 
Tab. 6.25. Klasyfikacja osadów wodnych na podstawie kryteriów geochemicznych wg PIG (wartości 
graniczne) 

 
Pierwiastek Tło 

geochemiczne 
Osady słabo 

zanieczyszczone 
Osady miernie 

zanieczyszczone 
Osady 

zanieczyszczone 
ppm 

Srebro (Ag) <0,5 1 2 5 
Arsen (As) <5 10 30 50 
Bar (Ba) <50 100 500 1000 
Kadm (Cd) <0,5 1 5 20 
Kobalt (Co) 3 10 20 50 
Chrom (Cr) 6 20 100 500 
Miedź (Cu) 7 20 100 200 
Rtęć (Hg) <0,05 0,1 0,5 1,0 
Nikiel (Ni) 5 30 50 100 
Ołów (Pb) 15 50 200 500 
Cynk (Zn) 73 200 500 1000 
 
Program pomiarowy monitoringu osadów wodnych obejmuje oznaczenia we frakcji ziarnowej 

mniejszej od 0,2 mm zawartości pierwiastków śladowych: Ag, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sr, 
V, Zn oraz pierwiastków wchodzących w skład faz, które zatrzymują zanieczyszczenia w osadach 
dennych: Ca, Mg, Mn, Fe, P, S i węgla organicznego. W próbkach osadów pobieranych w punktach 
wytypowanych do badań corocznych wykonywane są również oznaczenia zawartości substancji 
niebezpiecznych: wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, polichlorowanych bifenyli  
i chloroorganicznych pestycydów.   

 
Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są 22 punkty obserwacyjne 

monitoringu osadów wodnych rzek. W 4 stałych punktach: Wisłoka w Gawłuszowicach, San we 
Wrzawach, Tanew w Wólce Tanewskiej i Wisłok w Tryńczy, osady monitorowane są corocznie.  
W pozostałych punktach badania prowadzi się w cyklach trzyletnich. W 2005 roku badania osadów 
rzecznych przeprowadzono w 10 punktach obserwacyjnych. Punkty obserwacyjne monitoringu 
osadów w województwie podkarpackim zestawiono w tabeli 6.26. 

 
Tabela 6.26. Punkty obserwacyjne monitoringu osadów rzecznych w województwie podkarpackim 
 



 

Nr pkt 
wg PIG Rzeka Miejscowość Km 

rzeki 
Nr pkt 
wg PIG Rzeka Miejscowość Km 

rzeki 
Punkty wyznaczone do corocznej obserwacji Punkty wyznaczone do obserwacji co 3 lata (2004,2007, itd.) 

69 San Wrzawy 4,0 74 Lubaczówka Manasterz 2,0 
72 Tanew Wólka Tanewska 1,0 75 Wisznia Michałówka 1,0 
73 Wisłok Tryńcza 6,0 300 San Brandwica 23,5 
312 Wisłoka Gawłuszowice 3,0 301 San Krzeszów 61,5 
Punkty wyznaczone do obserwacji co 3 lata (2005, 2008, itd.) 302 San Nielepkowice 110,0 
71 Łęg Gorzyce 2,0 303 San Przemyśl 166,0 
79 Wisłoka Mielec 19,0 304 San Sanok 282,5 
306 Trześniówka Trześń 3,5 305 Trzebośnica Sarzyna 4,0 
310 Wisła Tarnobrzeg 254,5 307 Wiar Przemyśl 0,5 
331 Ropa Jasło 3,5 311 Wisłok Trzebownisko 53,0 
338 Wisłoka Krajowice 98,5 321 Jasiołka Jasło 1,0 

    339 Wisłok Odrzykoń 128,0 
 
 
W 2005 roku analiza wyników badań wykonana w oparciu o kryteria geochemiczne 

opracowane przez PIG wykazała, że osady wodne podkarpackich rzek są na ogół niezanieczyszczone  
i słabo zanieczyszczone metalami ciężkimi. W 50% próbek badane osady oceniono jako 
niezanieczyszczone, 39% próbek to osady słabo zanieczyszczone, 10% próbek osadów 
zakwalifikowano do miernie zanieczyszczonych, a 1% próbek stanowiły osady zanieczyszczone.  

Przebieg zmian stężeń wybranych metali ciężkich w osadach w punktach obserwacyjnych na 
rzekach badanych w latach 2000-2005 przedstawiono na wykresie 6.44. 

Podwyższone i wysokie zawartości niektórych pierwiastków śladowych odnotowano  
w osadach rzek na obszarach związanych z eksploatacją złóż siarki oraz z przemysłem chemicznym. 
Wysokie stężenia cynku (225 ppm), rtęci (0,115 ppm), kadmu (1,8 ppm), chromu (30 ppm) wystąpiły 
w osadach Wisły w rejonie Tarnobrzega. Maksymalne zawartości rtęci (0,798 ppm) i baru (221 ppm) 
stwierdzono w osadach Trześniówki. Osady Wisłoki w Mielcu w 2005 roku zawierały więcej niż  
w 2002 roku kobaltu, chromu, niklu i miedzi. W osadach rzeki Wisłok w Tryńczy wzrosło z kolei 
stężenie ołowiu z 7 ppm do 48 ppm, jednak wartość ta mieściła się dalej w przedziale ustalonym dla 
osadów słabo zanieczyszczonych. Najniższe stężenia pierwiastków występowały w osadach Tanwi  
w Wólce Tanewskiej oraz w Sanie w miejscowości Wrzawy (za wyjątkiem chromu i niklu). 
Zawartości metali ciężkich w osadach w pozostałych punktach obserwacyjnych klasyfikowały te 
osady jako słabo zanieczyszczone. 

Stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w osadach badanych rzek nie 
zmieniły się sposób istotny w stosunku do roku 2004 i osiągnęły następujące wartości: 
 San we Wrzawach   0,380 ppm,  
 Wisłoka w Gawłuszowicach  0,333 ppm, 
 Wisłok w Tryńczy  0,299 ppm,  
 Tanew w Wólce Tanewskiej  0,040 ppm. 

Zawartości polichlorowanych bifenyli oraz pestycydów chloroorganicznych w osadach 
rzecznych w 2005 roku były niższe niż w latach poprzednich i kształtowały się poniżej granicy 
wykrywalności stosowanych metod badawczych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Wykres 6.44. Zmiany stężeń wybranych metali ciężkich w osadach wodnych rzek w latach 2000-2005 
(punkty obserwacyjne badane corocznie oraz w roku 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Punkty obserwacyjne – numeracja wg tabeli w tekście       2000            2001           2002            2003           2004            2005          
 
 

 
 
 
 
 
 

0

100

200

300

69 71 72 73 79 306 310 312 331 338

(ppm)

BAR

0

100

200

300

400

69 71 72 73 79 306 310 312 331 338

(ppm)

CYNK

0

500

1000

1500

2000

69 71 72 73 79 306 310 312 331 338

(ppm)

MANGAN

0

10

20

30

40

69 71 72 73 79 306 310 312 331 338

(ppm)

CHROM

0

10

20

30

40

50

69 71 72 73 79 306 310 312 331 338

(ppm)

OŁÓW

0

0,2

0,4

0,6

0,8

69 71 72 73 79 306 310 312 331 338

(ppm)

RTĘĆ

0

10

20

30

69 71 72 73 79 306 310 312 331 338

(ppm)

MIEDŹ

0

500

1000

1500

69 71 72 73 79 306 310 312 331 338

(ppm)

MANGAN



 

2.8.  Badania wód w zbiornikach zaporowych 

 Badanie i ocena jakości wód zbiorników zaporowych było jednym z zadań w podsystemie 
monitoringu jakości śródlądowych wód powierzchniowych, określonym w Programie Państwowego 
Monitoringu Środowiska na lata 2003-2005. Wprowadzone od 2004 roku nowe zasady prowadzenia 
monitoringu wód powierzchniowych oraz nowe kryteria ocen jakości wód nie uwzględniają specyfiki 
zbiorników zaporowych. Zbiorniki posiadają bowiem cechy typowe dla rzek i dla jezior oraz znajdują 
się pod silnym wpływem cech klimatycznych, rzeźby i struktury powierzchni zlewni, warunków 
hydrologicznych, funkcjonowania zlewni oraz wód dopływających do zbiornika. Badania wód 
zbiorników zaporowych od wielu lat prowadzono w Polsce w ramach Państwowego Monitoringu 
Środowiska jako zadanie o znaczeniu regionalnym. Jednak sposób organizacji i prowadzenia badań 
nie zostały ujednolicone w skali kraju, nie było również prawnie obowiązującego systemu klasyfikacji 
i oceny jakości wód retencjonowanych w zbiornikach.  

W związku z brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu monitorowania 
zbiorników zaporowych oraz sposobu oceny jakości ich wód, w 2005 roku odstąpiono od 
kompleksowych badań wód zbiorników zaporowych w województwie podkarpackim. Badania 
ukierunkowano na ocenę użytkową wód w zbiornikach. 

Zbiornik Solina na rzece San 

Zbiornik Solina położony jest w górnym biegu Sanu, jest największym pod względem 
objętości zbiornikiem zaporowym w Polsce. Przy maksymalnym piętrzeniu gromadzi 504 mln m3 
wody. Pojemność nominalna wynosi 474 mln m3, z czego 63% to pojemność użyteczna. Powierzchnia 
zbiornika wynosi 21,05 km2, głębokość maksymalna - 61,5 m, a głębokość średnia - 22,4 m. Zlewnia 
zbiornika obejmuje obszar o powierzchni 1174,5 km2 i są to tereny górskie z niewielką działalnością 
rolniczą. Znaczną część terenu pokrywają lasy. Obszar zlewni jest słabo zaludniony, partie górskie są 
bezludne. Zabudowa i zaludnienie w zlewni bezpośredniej zbiornika koncentrują się głównie  
w dolinach rzek i ujściowych odcinków potoków. Głównymi dopływami zbiornika są San i Solinka 
oraz mniejsze potoki: Bukowiecki, Czarny, Daszówka, Paniszczówka i Wołkowyjka. Podstawowym 
zadaniem zbiornika jest gromadzenie wody dla celów energetycznych i przeciwpowodziowych, 
wyrównanie poziomu wody w Sanie poniżej zespołu zbiorników Solina i Myczkowce oraz 
zaopatrzenie w wodę.  W opracowanym przez RZGW w Krakowie wykazie  obejmującym wody 
powierzchniowe, które są lub mogą być w przyszłości wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w 
wodę przeznaczoną do spożycia, znajduje się 5 ujęć powierzchniowych zasilanych ze zbiornika 
Solina. 

 Solina jest typowym zbiornikiem podgórskim. Głównymi jego cechami są: wąski i kręty 
kształt oraz przepływ znacznych ilości wody. Głębokość zwiększa się od niewielkich głębokości 
ujściowych odcinków Sanu i Solinki do ponad 60 m przy zaporze. Woda w zbiorniku wymieniana jest 
prawie dwukrotnie w ciągu roku. Zbiornik jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków z biologicznej 
oczyszczalni w Polańczyku oraz z kilku biologicznych oczyszczalni należących do ośrodków 
wypoczynkowych położonych na jego obrzeżach.  

 W 2005 roku badania i ocenę jakości wód zbiornika Solina wykonano według zasad 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Badaniami w zakresie użytkowym objęto główne cieki 
zasilające i mające istotny wpływ na jakość wód w zbiorniku – San, Solinkę i potok Czarny. Próbki 
wody ze zbiornika pobrano 2 razy w roku (w kwietniu i sierpniu) w punkcie położonym przy zaporze, 
z warstwy powierzchniowej oraz z warstwy naddennej. Badania dopływów wykonano na odcinkach 
ujściowych do zbiornika 1-2 razy w roku. Z uwagi na brak w zlewni zbiornika źródeł przemysłowych 
oraz w oparciu o wyniki badań z 2004 roku, odstąpiono od oznaczania w wodach wskaźników 
zanieczyszczeń przemysłowych. Zakres pomiarowy dla zbiornika uzupełniono o podstawowe 
wskaźniki charakteryzujące żyzność jego wód.  

Wyniki badań oraz oceny jakości wód zbiornika Solina pod kątem spełniania wymagań 
stawianych wodom zasilającym ujęcia wody pitnej, przedstawiono w tabeli 6.27. 
 

 



 

Tabela 6.27. Wartości wskaźników jakości badanych w wodach zbiorników zaporowych Solina na Sanie 
 i Besko na Wisłoku w 2005 roku 

 
ZBIORNIK SOLINA- rzeka San 

punkt przy zaporze 
ZBIORNIK BESKO – rzeka Wisłok 

punkt przy zaporze Lp. Wskaźnik jakości wody Jedn. 
min max Kategoria 

jakości 1/ min max Kategoria 
jakości 1/ 

1. Temperatura wody 0C 3,4 20,3 A1 5,6 19,8 A1 
2. Zapach krotność 1 1 A1 1 1 A1 
3.  Barwa mgPt/l 8 12 A1 12 24 A2 
4. Zawiesiny ogólne mg/l 2,6 7,9 A1 3,7 8,7 A1 
5. Odczyn pH 7,8 8,8 A2 8,0 8,8 A2 
6. Tlen rozpuszczony mgO2/l 6,8 12,4 - 7,0 11,3 - 
7. Stopień nasycenia tlenem % 58,0 108,1 A2 70,8 107,1 A1 
8. BZT5 mgO2/l 1,1 1,4 A1 1,0 1,6 A1 
9. ChZT - Cr mgO2/l <10 A1 < 10 13,8 A1 
10. Ogólny węgiel organiczny mgC/l 2,2 2,4 A1 5,9 6,7 A2 
11. Amoniak mgNH4/l < 0,05 0,09 A1 0,06 0,25 A1 
12. Azotany mgNO3/l 3,06 5,85 A1 2,57 8,06 A1 
13. Azot azotanowy mgN-NO3/l 0,69 1,32 - 0,58 1,82 - 
14. Azot Kjeldahla mgN/l < 0,50 A1 < 0,50 0,87 A1 
15. Fosforany mgP2O5/l < 0,037 A1 < 0,037 A1 
16. Fosfor ogólny mgP/l < 0,04 - < 0,04 - 
17. Przewodność elektr. wł. μS/cm 180 187 A1 224 254 A1 
18. Siarczany mgSO4/l 16 A1 21 A1 
19. Chlorki mgCl/l < 4 A1 < 4 A1 
20. Fluorki  mgF/l < 0,1 A1 < 0,1 A1 
21. Bar mgBa/l < 0,05 A1 < 0,05 A1 
22. Bor mgB/l 0,025 A1 0,064 A1 
23. Chrom ogólny mgCr/l < 0,005 A1 < 0,005 A1 
24. Chrom +6 mgCr/l < 0,01 A1 < 0,01 A1 
25. Cynk mgZn/l < 0,05 A1 < 0,05 A1 
26. Kadm mgCd/l < 0,0005 A1 < 0,0005 A1 
27. Mangan mgMn/l < 0,05 A1 < 0,05 A1 
28. Miedź mgCu/l < 0,005 A1 < 0,005 A1 
29. Nikiel mgNi/l < 0,005 A1 < 0,005 A1 
30. Ołów mgPb/l < 0,005 A1 < 0,005 A1 
31. Rtęć mgHg/l < 0,0005 A1 < 0,0005 A1 
32. Żelazo mgFe/l < 0,05 A1 < 0,05 A1 
33. Widzialność krążka Secchiego m 1,3 2,7 - 1,0 2,3 - 
34. Chlorofil „a” µg/l 3,47 5,3 - 3,5 7,48 - 
35. Saprobowość fitoplanktonu indeks 0,84 1,51 - 1,65 1,98 - 
36. Liczba bakterii grupy coli 

typu kałowego  w 100 ml 15 43 A2 43 150 A2 
37. Liczba bakterii grupy coli  w 100 ml 20 64 A2 210 280 A2 
38. Liczba paciorkowców  

kałowych w 100 ml 10 16 A1 17 25 A2 

39. Bakterie z rodzaju Salmonella w 5000ml 
w 1000ml nie wyizolowano A1 nie wyizolowano A1 

  
            1/  kategoria jakości wody określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002r. w sprawie wymagań,  
            jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia  

 
 
Badane wody cieków dopływających do zbiornika oraz wody w zbiorniku Solina 

charakteryzowały się dobrą jakością, odpowiadały kategorii A2 i wymagały typowego uzdatniania 
fizycznego i chemicznego. W Sanie dopuszczalne normy dla kategorii jakości A1 przekroczył odczyn 
wody oraz wskaźniki mikrobiologiczne - liczba bakterii grupy coli i grupy coli typu kałowego oraz 
liczba paciorkowców kałowych. Dla wód zlewni górnego Sanu podwyższone wartości odczynu są 
zjawiskiem naturalnym. W zbiorze wyników za 2004 rok wystąpiły podwyższone wartości stężeń 
zawiesin ogólnych, jednak w ocenie wód nie zostały uwzględnione, ponieważ związane były  



 

z warunkami pogodowymi (opady deszczu, topnienie śniegu). O klasyfikacji jakości Solinki i potoku 
Czarnego zadecydowały wskaźniki mikrobiologiczne oraz wskaźnik fizyczny – barwa.  

W wodach zbiornika odczyn pH przekroczył wartość graniczną ustaloną dla kategorii A1. 
Przy dnie zbiornika natlenienie wód spadło do poziomu kategorii A2. Stan sanitarny wód przy 
powierzchni zbiornika odpowiadał kategorii A2 ze względu na liczbę bakterii grupy coli i grupy coli 
typu kałowego, natomiast przy dnie odpowiadał kategorii A1. 

Oznaczone w wodach zbiornika Solina wskaźniki charakteryzujące obecność substancji 
organicznych, związków azotu i fosforu osiągnęły niskie wartości, świadczące o dobrej jakości wód 
zbiornika. 

Zbiornik Besko na rzece Wisłok 

Zbiornik jest obiektem wielozadaniowym, ale podstawową jego funkcją jest zaopatrzenie w wodę 
Krosna, Rymanowa i Iwonicza Zdroju oraz ochrona przeciwpowodziowa i wyrównanie przepływów w 
Wisłoku poniżej zbiornika. Przy maksymalnym piętrzeniu zbiornik zajmuje powierzchnię 131 ha  
i gromadzi wówczas 15,4 mln m3 wody. Nie należy do głębokich zbiorników, średnia głębokość 
wynosi 11,8 m. Zbiornik posiada kształt wydłużony i dwie odnogi biegnące wzdłuż koryt głównych 
cieków zasilających: Wisłoka i Czernisławki. Wisłok dostarcza 80% z ogólnej ilości wód 
dopływających do zbiornika. Zlewnia zasilająca posiada powierzchnię 207 km2, jest górzysta  
i w znacznym stopniu zalesiona. Działalność rolnicza prowadzona w zlewni koncentruje się głównie 
na hodowli bydła oraz na uprawie zbóż. Tereny zabudowane stanowią niewielką część obszaru.  

W 2005 roku badania i ocenę jakości wód zbiornika Besko wykonano według zasad 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 roku w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Badaniom w zakresie użytkowym poddano także główne 
cieki zasilające zbiornik, tj. Wisłok i Czernisławkę. Próbki wody ze zbiornika pobrano 2 razy w roku 
(w kwietniu i sierpniu) w punkcie położonym przy zaporze, z warstwy powierzchniowej oraz  
z warstwy naddennej. Badania dopływów wykonano na odcinkach ujściowych do zbiornika 1-2 razy 
w roku. Z uwagi na brak w zlewni zbiornika źródeł przemysłowych oraz w oparciu o wyniki badań  
z 2004 roku, odstąpiono od oznaczania w wodach wskaźników zanieczyszczeń przemysłowych. 
Zakres pomiarowy dla zbiornika uzupełniono o podstawowe wskaźniki charakteryzujące żyzność jego 
wód.   

Wyniki badań oraz oceny jakości wód zbiornika Besko pod kątem spełniania wymagań 
stawianym wodom zasilającym ujęcia wody pitnej, przedstawiono w tabeli 6.27. 

Rzeka Wisłok wprowadzała do zbiornika Besko wody kategorii A2, wymagające typowego 
uzdatniania fizycznego i chemicznego. Dopuszczalne normy dla kategorii jakości A1 przekroczył 
odczyn i wskaźniki mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego oraz liczba paciorkowców kałowych. W wodach Czernisławki w grupie badanych 
wskaźników fizykochemicznych zachowane były normy dopuszczalne dla wód kategorii A1.  
O ostatecznej klasyfikacji jakości wody – kategorii A2, zadecydowały wskaźniki mikrobiologiczne: 
liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego i liczba paciorkowców kałowych. 
 Wody zbiornika Besko spełniały wymagania kategorii A2 zarówno według wskaźników 
fizykochemicznych, jak i mikrobiologicznych. Wymagania ustalone dla wód kategorii A2, spełniały 
wskaźniki: odczyn, barwa ogólny węgiel organiczny, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy 
coli typu kałowego oraz liczba paciorkowców kałowych. 

 Wyniki badań wykonanych w okresie wiosennym i letnim wskazują, że zasobność wód 
zbiornika w związki azotu i fosforu oraz w substancje organiczne ulegające biodegradacji była 
niewielka. 

 

 

 

 



 

Zbiornik w Rzeszowie na rzece Wisłok 

Zbiornik funkcjonuje od 1974 roku i utworzony został w wyniku przegrodzenia doliny rzeki 
Wisłok w km 63,7 w Rzeszowie zaporą ziemną z centralnie usytuowanym jazem ruchomym. Przez 
zaporę biegnie droga tranzytowa w kierunku Jarosławia i Przemyśla.  

Wybudowany powyżej stopnia wodnego zbiornik ma szerokość 40-600 m i długość 4 km. 
Początkowo posiadał powierzchnię 68 ha i pojemność 1,8 mln m3, która ulegała zmianom w wyniku 
zamulenia oraz prac pogłębiarskich i eksploatacji żwiru. W latach 90-tych zbiornik pogłębiono  
w dolnej części i dla zmniejszenia zamulania wykonano zabezpieczenia brzegów. Po modernizacji 
powierzchnia  zbiornika zmniejszyła się do 41,6 ha. W środkowej części zbiornika znajdują się liczne 
zamuliska porośnięte roślinnością i zasiedlone przez ptaki. Dodatkowe fragmenty zamulisk odsłaniane 
są przy obniżaniu lustra wody.  

Zbiornik jest płytki, średnia głębokość wynosi 2,1 m, a maksymalna osiąga 5,5-6,0 m. Jest 
silnie przepływowy, woda w zbiorniku podlega częstej wymianie. Oprócz Wisłoka, zbiornik zasila 
także rzeka Strug oraz kilka mniejszych cieków przepływających przez tereny miejsko-przemysłowe. 
Zlewnia zbiornika charakteryzuje się niewielkim zalesieniem i 68% udziałem gruntów rolnych  
w ogólnej powierzchni użytków rolnych. W otoczeniu zbiornika znajdują się zabudowane tereny 
miejskie. Zbiornik pełni funkcję przeciwpowodziową, rekreacyjną oraz służy do podwyższenia 
poziomu wody dla położonego w obrębie cofki zbiornika ujęcia wody dla miasta Rzeszowa. 

W 2005 roku badania i ocenę jakości wód zbiornika w Rzeszowie wykonano według zasad 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie 
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb  
w warunkach naturalnych. Zakres pomiarowy uzupełniono o podstawowe wskaźniki eutrofizacji 
określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu oraz wskaźniki mikrobiologiczne.  

Próbki wody ze zbiornika pobrano 4 razy w roku (w kwietniu, czerwcu, lipcu i październiku) 
w punkcie położonym przy zaporze, z warstwy powierzchniowej oraz z warstwy naddennej. Wyniki 
badań wód zbiornika w Rzeszowie zestawiono w tabeli 6.28. 

Wody w zbiorniku według wykazów sporządzonych przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Krakowie, przeznaczone są do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych. Zgodnie  
z typologią rybacką zaliczone zostały do krainy brzany. Gatunkami dominującymi wśród ryb 
karpiowatych są: kleń, brzana, świnka, leszcz. 
 
Wykres 6.45. Procentowy udział wskaźników w ocenie przydatności wód do bytowania ryb  
w zbiorniku w Rzeszowie 
 

ZBIORNIK W RZESZOWIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

przydatne dla ryb łososiowatych i  karpiowatych             przydatne dla ryb karpiowatych               nieprzydatne 
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Tabela 6.28. Wartości wskaźników jakości badanych w wodach zbiornika w Rzeszowie na Wisłoku w 2005 
roku 

 
ZBIORNIK W RZESZOWIE - rzeka Wisłok 

punkt przy zaporze Lp. Wskaźnik jakości wody Jedn. 
min max średnia 

1.  Temperatura wody oC 6,9 19,4 12,5 
2.  Zawiesina ogólna mg/l 7,4 24,0 19,3 
3.  Odczyn pH 7,7 8,2  
4.  Tlen rozpuszczony mgO2/l 7,2 10,2 8,8 
5.  Stopień  nasycenia tlenem        % 80 108 90 
6.  BZT5 mgO2/l 1,0 3,6 2,3 
7.  Azot amonowy mgN-NH4/l 0,15 0,27 0,22 
8.  Amoniak mgNH4/l 0,19 0,37 0,28 
9.  Niejonowy amoniak mgN-NH3/l <0,01 
10. Azot Kjeldahla mgN/l 0,69 1,0 0,87 
11. Azotany mgNO3/l 5,1 8,5 6,6 
12. Azot azotanowy mgN-NO3/l 1,16 1,92 1,49 
13. Azotyny mgNO2/l 0,043 0,141 0,103 
14. Azot ogólny mgN/l 2,0 2,7 2,4 
15. Fosforany mgPO4/l 0,08 0,22 0,15 
16. Fosfor ogólny mgP/l 0,08 0,18 0,12 
17. Fosfor ogólny mgPO4/l 0,26 0,42 0,34 
18. Twardość ogólna mgCaCO3/l 215 302 250 
19. Cynk ogólny mgZn/l <0,01 0,030 0,021 
20. Miedź rozpuszczona mgCu/l <0,003 0,010 0,005 
21. Saprobowość fitoplanktonu indeks 1,80 2,33 1,94 
22. Saprobowość peryfitonu indeks 1,87 2,3 2,14 
23. Chlorofil „a” µg/l <1,0 6,33 3,61 
24. Liczba bakterii grupy coli 

 typu kałowego w 100 ml 2400 24000 7638 
25. Liczba bakterii grupy coli w 100 ml 2400 46000 15150 
      

 
 

wskaźniki stosowane do oceny wód wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002r. 
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 
naturalnych 

 
 

wskaźniki do oceny eutrofizacji wód wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie 
kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 

 
  Ocena wód zbiornika pod kątem wymagań określonych dla naturalnego środowiska życia ryb 
wykazała ich nieprzydatność do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych. Na niekorzystny wynik 
oceny wpłynęły wysokie wartości azotynów i fosforu ogólnego. Spośród innych badanych 
wskaźników, jedynie wartości BZT5 przekraczały poziom określony dla wód przeznaczonych do 
bytowania ryb karpiowatych. Wartości pozostałych wskaźników były korzystne dla środowiska życia 
ryb łososiowatych. Główne cieki zasilające zbiornik – rzeka Wisłok i Strug, także z uwagi na wysokie 
stężenia fosforu ogólnego oraz azotynów, oceniono jako nieprzydatne środowiska dla bytowania ryb. 

  Oznaczone w wodach zbiornika główne wskaźniki stosowane do oceny stopnia eutrofizacji, 
saprobowość fitoplanktonu i peryfitonu oraz wskaźniki mikrobiologiczne zestawiono w tabeli 6.29.  
z danymi uzyskanymi dla rzeki Wisłok i Strug, głównych cieków zasilających zbiornik. 
  Zbiornik jest płytki, charakteryzuje go częste wymieszanie wód, nie występuje tutaj 
stratyfikacja termiczna. Jest silnie przepływowy, dlatego do oceny wskaźników eutrofizacji 
oznaczonych w punkcie pomiarowo-kontrolnym przy zaporze, przyjęto wartości graniczne jak dla 
rzek. Wyniki badań wskazują, że uzyskane średnie wartości azotanów, azotu ogólnego, fosforu 
ogólnego i chlorofilu „a” są niższe niż wartości graniczne powyżej których występuje eutrofizacja. 
Stężenia wskaźników biogennych, jak również wskaźników charakteryzujących żyzność wód, badane 
w zbiorniku oraz w Wisłoku i Strugu kształtowały się na porównywalnym poziomie.  

   

 



 

  Badania wykonane w latach poprzednich wskazywały, że substancje organiczne oraz biogenne 
wprowadzane do zbiornika poprzez rzekę Wisłok i Strug znacząco wpływały na przebieg procesów 
życiowych w środowisku wodnym zbiornika. Jak wykazały badania, plankton zbiornika jest dość 
bogaty, a jego skład gatunkowy jest zbliżony do planktonu rzecznego. Wzrost żyzności wód oraz 
korzystne warunki środowiskowe powodowały wzrost obfitości fitoplanktonu, szczególnie w okresie 
letnim. Obserwowano wówczas często dominacje okrzemek i zielenic, pojawiających się w formie 
lokalnych zakwitów. Wiosną plankton zbiornika był stosunkowo ubogi pod względem składu 
gatunkowego i liczebności występujących gatunków.  
 
Tabela 6.29. Wartości wskaźników biogennych, hydrobiologicznych i mikrobiologicznych w wodach 
zbiornika w Rzeszowie i głównych cieków zasilających zbiornik 
 

Wartości średnie 
Wskaźnik jakości wód Jedn. Zbiornik Rzeka 

Wisłok 
Rzeka  
Strug 

Wartości graniczne  
wg rozp. MŚ z dnia 23.12.2002r. 

Azotany mgNO3/l 6,6 6,7 5,2 10 
Azot ogólny mgN/l 2,4 2,8 2,3 5 
Fosfor ogólny mgP/l 0,12 0,12 0,14 0,25 
Chlorofil „a” µg/l 3,61 17,1 1,46 25 
Saprobowośc fitoplanktonu Indeks 1,94 1,95 2,11 
Saprobowośc peryfitonu Indeks 2,14 2,05 2,12 
Liczba bakterii grupy coli 
 typu kałowego w 100 ml 15150 14208 19150 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml 7638 11530 18600 

 

 
 
3. Wody podziemne 
 
3.1. Przegląd znaczących presji antropogenicznych na wody podziemne 
 

Zbiorniki wód podziemnych narażone są na zanieczyszczenia związane z presją 
antropogeniczną. Zagrożenie dla jakości wód stanowi działalność rolnicza, składowanie odpadów, 
transport, a także sieci dystrybucji paliw płynnych, niewłaściwie zaprojektowane i wykonane 
magazyny środków chemicznych, gospodarstwa domowe (szamba, fermy hodowlane, przydomowe 
„dzikie wysypiska śmieci”), miejsca zrzutów ścieków przemysłowych i komunalnych. Niezależnie od 
degradacji jakościowej występuje zagrożenie zasobności wód podziemnych przez nadmierną 
miejscową eksploatację niektórych pięter wodonośnych, przez odwadnianie kopalń i odwadnianie 
budowlane oraz przez drenowanie gleb, regulację rzek i potoków, zabudowę powierzchni itd.  

Można wydzielić następujące typy zagrożeń zbiorników wód podziemnych:  
• wielkoobszarowe (źródła rozproszone); pod pojęciem tym rozumie się rozległe liniowe emisje 

substancji, które nie mogą być bezpośrednio przyporządkowane danemu podmiotowi 
gospodarczemu lub punktowemu źródłu emisji. Typowymi przykładami źródeł rozproszonych 
jest intensywne rolnictwo, ogólne zanieczyszczenie powietrza, linie komunikacyjne oraz 
nieszczelne kanały ściekowe, 

• małopowierzchniowe; związane ze składowaniem odpadów przemysłowych i komunalnych, 
• źródła punktowe; pośród których najbardziej znaczące to komunalne i przemysłowe ścieki 

odprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych i do ziemi. 
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. 

Naturalna odporność struktur wodonośnych na zanieczyszczenia sprawia, że dotychczas na 
terenie kraju nie stwierdzono degradacji całych struktur wodonośnych w stopniu, który można by było 
uznać za stan klęski ekologicznej. Zaobserwowano natomiast lokalne zanieczyszczenia użytkowych 
poziomów wodonośnych. Wielkoobszarowe zanieczyszczenia objęły jedynie nieużytkowe poziomy 
wód gruntowych w obrębie dużych aglomeracji miejsko-przemysłowych lub obszary intensywnej 
produkcji rolnej. 



 

Obserwuje się również strefy lokalnej degradacji ilościowej zasobów wód podziemnych 
spowodowane poborem wyższym niż wysokość odnawialności zasobów. Wskaźnikiem 
przeeksploatowania jest pojawienie się regionalnego leja depresji. Degradacji ilościowej towarzyszy 
zwykle degradacja jakościowa spowodowana: infiltracją do warstw wodonośnych zanieczyszczonych 
wód powierzchniowych, ascenzją (wznoszeniem) wód zasolonych z głębszych poziomów 
wodonośnych. 
 
3.2. Monitoring jakości śródlądowych wód podziemnych 

Ocena jakości śródlądowych wód podziemnych wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych  
w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zapisy dotyczące badania i oceny stanu wód 
podziemnych oraz upowszechniania wyników badań ujęte są w następujących aktach prawnych: 

 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – art. 38a ust. 1, art. 155a, art.155b,  
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania 

wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, 
 rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (projekt), 
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01.10.2002 r. w sprawie sposobu udostępniania 

informacji o środowisku. 
Badania wód podziemnych na terenie kraju są prowadzone na poziomie krajowym (sieć 

krajowa) oraz w sytuacjach uzasadnionych specyficznymi potrzebami regionu, także w sieciach 
regionalnych. Uzupełnieniem badań realizowanych w ramach sieci krajowej i regionalnych są 
niezależne badania prowadzone w sieciach lokalnych. 

3.2.1. Przegląd sieci monitoringu wód podziemnych 

A. Krajowe i regionalne sieci monitoringu wód podziemnych: 
• monitoring krajowy – dostarcza dane dla opracowania krajowej strategii ochrony wód 

podziemnych oraz danych reperowych dla innych sieci monitoringu wód podziemnych. 
Obszarem badań jest cały kraj, siecią objęte są użytkowe poziomy wód, z wyłączeniem wód 
mineralnych, leczniczych i termalnych oraz wody gruntowe.  
Sieć prowadzona jest przez Państwową Służbę Hydrogeologiczną, GIOŚ oraz IMGW i IUNG, 

• monitoring regionalny na obszarze województw – jest ściśle związany z monitoringiem 
państwowym, ukierunkowany na potrzeby regionu. Dostarcza danych dla opracowania 
regionalnej strategii ochrony wód podziemnych oraz regionalnych planów gospodarowania 
wodą. Obszarem badań jest województwo. 
Prowadzącym sieć jest Inspekcja Ochrony Środowiska i władze wojewódzkie, 

• monitoring przyrodniczych obszarów chronionych – obejmuje np. rezerwaty i parki 
narodowe, zakres badań uwarunkowany jest potrzebami przyrodniczymi. Dostarcza danych dla 
opracowania strategii ochrony ekosystemów wrażliwych na zmiany stosunków wodnych  
w obszarze chronionym. 
Sieci monitoringowe prowadzone są przez Parki Narodowe, wojewódzkiego konserwatora 
przyrody. 

B. Lokalne sieci monitoringu wód podziemnych: 
• oceny oddziaływania – celem monitoringu jest kontrola przenikania zanieczyszczeń np.  

z wysypiska odpadów do wód podziemnych. W tym przypadku obszarem badań jest otoczenie 
składowisk, a punkty badawcze zlokalizowane są na kierunku przepływu wód podziemnych. 
Prowadzącym sieć jest właściciel obiektu – na podstawie decyzji administracyjnej, 

• monitoring osłonowy ujęć wód podziemnych – obszarem badań jest strefa ochrony ujęcia, 
celem badań jest kontrola ilości i jakości wód podziemnych dopływających do ujęcia. 
Prowadzącym sieć jest właściciel ujęcia, 

• monitoring wody ujmowanej – celem monitoringu jest kontrola jakości wody podawanej 
ludności w sieciach wodociągowych. 
Prowadzącym sieć jest Państwowa Inspekcja Sanitarna, 

• monitoring obszarów przygranicznych – obszarem badań jest pas terenu wzdłuż granicy kraju, 
celem monitoringu jest kontrola transgranicznych zagrożeń wód podziemnych oraz dostarczanie 



 

danych dla rozwiązywania zagadnień konfliktowych. Struktura monitoringu obejmuje sieci 
krajowe i regionalne, zagęszczone w porównaniu z innymi obszarami. 
Prowadzącym sieć jest Państwowa Służba Hydrogeologiczna. 

Przedmiotem oceny w ramach raportu o stanie środowiska w województwie podkarpackim są 
wyniki badań uzyskane w wyniku realizacji programu badawczego sieci monitoringu krajowego oraz 
lokalnych sieci monitoringu prowadzonych dla oceny oddziaływania obiektów stanowiących 
zagrożenie dla wód podziemnych. 

3.2.2. Monitoring krajowy wód podziemnych 

Badania wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi od 1991 roku Państwowy Instytut 
Geologiczny, będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną zobligowaną 
do wykonywania badań wód podziemnych w zakresie elementów fizyko-chemicznych i ilościowych.  

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, poza badaniami na poziomie krajowym, w uzasadnionych 
przypadkach wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje, w uzgodnieniu z państwową 
służbą hydrogeologiczną, uzupełniające badania wód podziemnych w zakresie elementów fizyko-
chemicznych. Podstawą ich realizacji są wojewódzkie programy monitoringu środowiska 
uwzględniające aktualne wymagania prawa. Na terenie województwa podkarpackiego nie zostały 
wskazane wody podziemne wymagające dodatkowej kontroli. 

Sieć krajowa składa się z ok. 600 punktów badawczych. Są to: studnie wiercone (78%), 
studnie gospodarskie kopane (17%), piezometry i źródła (5%). Część punktów sieci badawczej 
stanowią ujęcia komunalne i wiejskie wykorzystywane do zaopatrzenia ludzi w wodę pitną. 

Biorąc pod uwagę stopień naturalnej izolacji wód podziemnych, a zatem wrażliwości na 
zanieczyszczenia, badane wody dzieli się na wody gruntowe (czyli poziomy wodonośne o swobodnym 
zwierciadle wody, słabo izolowane, a więc wrażliwe na wpływ czynników antropogenicznych) oraz 
wody wgłębne (czyli poziomy wodonośne głównie o charakterze subartezyjskim i artezyjskim,  
o dobrej i średniej izolacji przed wpływem zanieczyszczeń). 

W 2005 roku próbki wody z punktów sieci monitoringu krajowego pobrano jednokrotnie. 
Prace wykonywał zespół hydrogeologów z PIG oraz specjalistyczne firmy. Badania laboratoryjne 
wykonało Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. 
Wyniki badań zgromadzono w monitoringowej bazie danych MONBADA. 

W województwie podkarpackim monitoring jakości wód podziemnych realizowany jest  
w dwudziestu pięciu punktach badawczych sieci krajowej. W piętnastu punktach monitorowana jest 
jakość pięciu, z dziewięciu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych znajdujących się w granicach 
województwa podkarpackiego. Większość punktów badawczych ujmuje czwartorzędowe  
i trzeciorzędowe piętro wodonośne. 

W 2005 roku próbki wody do analizy pobrano z dwudziestu czterech otworów badawczych  
w okresie od drugiej dekady lipca do drugiej dekady września. Zakres oznaczeń obejmował 
następujące wskaźniki fizyczno-chemiczne: amoniak, antymon, arsen, azot amonowy, azot azotanowy, 
azot azotynowy, azotany, azotyny, bar, bor, brom, chlorki, chrom, cyjanki (w wybranych punktach), 
cynk, fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, krzemionka, lit, magnez, mangan, miedź, molibden, 
nikiel, odczyn pH, ołów, potas, przewodność elektryczna właściwa, selen, siarczany, sód, srebro, 
stront, suma substancji rozpuszczonych, TSS, twardość ogólna, tytan, wanad, wapń, węgiel 
organiczny, wodorowęglany, zasadowość ogólna, żelazo ogólne, rtęć. Uzyskane wyniki badań 
posłużyły do wykonania oceny jakości wód. 

 
Ocena ogólna jakości wód podziemnych 
 

Ze względu na brak w ciągu 2005 roku regulacji prawnej w zakresie przepisów dotyczących 
klasyfikacji wód podziemnych, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dla 
określenia poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych w poszczególnych punktach badawczych 
wykorzystano zasady klasyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 
2004 roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, 
sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. 
Rozporządzenie to straciło moc prawną z dniem 1 stycznia 2005 roku. Po wejściu w życie 



 

znowelizowanego rozporządzenia MŚ w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych, 
dokonana zostanie reinterpretacja wyników badań prowadzonych w 2005 roku. 

Rozporządzenie MŚ zakładało podział wód podziemnych na pięć klas jakościowych, 
z uwzględnieniem przepisów w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi: 
1) klasa I - wody o bardzo dobrej jakości: 

a) wartości wskaźników jakości wody są kształtowane jedynie w efekcie naturalnych procesów 
zachodzących w warstwie wodonośnej, 

b) żaden ze wskaźników jakości wody nie przekracza wartości dopuszczalnych jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

2) klasa II - wody dobrej jakości: 
a) wartości wskaźników jakości wody nie wskazują na oddziaływania antropogeniczne, 
b) wskaźniki jakości wody, z wyjątkiem żelaza i manganu, nie przekraczają wartości 

dopuszczalnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 
3) klasa III - wody zadowalającej jakości: 

a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów lub 
słabego oddziaływania antropogenicznego, 

b) mniejsza część wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 

4) klasa IV - wody niezadowalającej jakości: 
a) wartości wskaźników jakości wody są podwyższone w wyniku naturalnych procesów oraz 

słabego oddziaływania antropogenicznego, 
b) większość wskaźników jakości wody przekracza wartości dopuszczalne jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 
5) klasa V - wody złej jakości: 

a) wartości wskaźników jakości wody potwierdzają oddziaływania antropogeniczne, 
b) woda nie spełnia wymagań określonych dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Spośród wykonanych oznaczeń do oceny jakości wód podziemnych wykorzystano 
następujące wskaźniki: amoniak arsen, azotany, azotyny, bor, chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, 
fosforany, glin, kadm, krzemionka, magnez, mangan, miedź, nikiel, odczyn pH, ołów, potas, 
przewodność, siarczany, sód, wapń, węgiel organiczny, wodorowęglany, żelazo ogólne, rtęć. 

Oceny jakości wód podziemnych w punkcie pomiarowym dokonano określając klasę jakości 
wód podziemnych poprzez porównanie wartości stężeń poszczególnych wskaźników jakości wody  
z wartościami granicznymi określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska. 

Zgodnie z rozporządzeniem przy ustalaniu klasy jakości wód podziemnych dopuszczano 
przekroczenie wartości granicznych trzech wskaźników, o ile przekroczenie mieściło się w granicach 
przyjętych dla bezpośrednio niższej klasy. Jako niedopuszczalne przyjęto przekroczenie wartości 
granicznych ani jednego z następujących wskaźników jakości wody: arsenu, amoniaku, azotanów, 
azotynów, fluorków, chromu, kadmu, miedzi, niklu, ołowiu, rtęci, cyjanków. 

W rozporządzeniu jako niedopuszczalne traktowane było również przekroczenie wartości 
granicznych wskaźników: fenole, pestycydy, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, oleje 
mineralne, substancje powierzchniowo-czynne anionowe. Wskaźniki te nie podlegały analizie  
w próbkach wody pobranych z punktów badawczych zlokalizowanych na terenie województwa 
podkarpackiego. 

Na podstawie wyników badań wód podziemnych z punktów sieci krajowej oraz klasyfikacji 
przeprowadzonej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska stwierdzono, że w 2005 roku na 
terenie województwa podkarpackiego przeważały wody o dobrej jakości (klasy II i III). Wody tej 
jakości zidentyfikowano w dziewiętnastu punktach badawczych (około 79% badanych wód). Wody 
o niskiej jakości (klasa IV i V) odnotowano w pięciu punktach badawczych. Wskaźniki, których 
stężenia odpowiadały zakresowi wartości granicznych dla wód o niskiej jakości, to: żelazo ogólne, 
wodorowęglany, amoniak, fosforany, fluorki, potas, bor, odczyn pH. 
 
 
 
 



 

Zgodnie z przepisami w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi, standardy określone przez Ministra Zdrowia spełnione zostały w jedenastu punktach sieci 
pomiarowej (46% badanych wód). W pozostałych trzynastu punktach przekroczenia standardów miały 
miejsce w zakresie następujących parametrów: mangan, żelazo ogólne, nikiel, fluorki, twardość 
ogólna, bor, azotany, odczyn pH. Najczęściej przekroczenia dotyczyły dopuszczalnych wartości 
manganu i żelaza, rzadziej – niklu, fluorków, twardości ogólnej, a także boru, azotanów i odczynu pH. 
Częstotliwość przekroczeń w zakresie poszczególnych wskaźników jakości wody ilustruje wykres 
6.46. 
 
Wykres 6.46. Wskaźniki przekraczające standardy określone przez Ministra Zdrowia w badanych 
wodach podziemnych 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W tabeli 6.30. zaprezentowano wyniki klasyfikacji wód podziemnych w poszczególnych 
punktach badawczych oraz przedstawiono wskaźniki w zakresie stężeń odpowiadających wodzie o 
niskiej jakości, a także wskaźniki przekraczające standardy określone przez Ministra Zdrowia. 

Klasyfikację jakości wód podziemnych w punktach badawczych województwa 
podkarpackiego w 2005 roku zilustrowano graficznie na mapie 6.9. 
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Tabela 6.30. Charakterystyka punktów badawczych sieci krajowej monitoringu zwykłych wód podziemnych w województwie podkarpackim oraz klasyfikacja wód w latach 
2004 -2005 
 

Wskaźniki w zakresie stężeń 
odpowiadających wodzie  

o niskiej jakości  
w 2005 roku 

Nr 
pkt Miejscowość Gmina Powiat Straty- 

grafia 

Głębo-
kość 

stropu 
(m ppt) 

Wody 
W, G, 

Z 

Typ 
ośro-
dka 

Użytko- 
wanie 
terenu 

Obszary 
GZWP 

Klasa 
wód:  

2004 r. 

Klasa 
wód:  

2005 r. 
klasa IV klasa V 

Wskaźniki 
przekraczające normy 

dla wód przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi 

w 2005 roku 

79 Wielkie Oczy Wielkie Oczy lubaczowski X 4,4 G 1 7 poza IV III  fosforany, 
potas brak przekroczeń 

84 Mielec m. Mielec mielecki Q 2,7 G 1 1 425 IV III  żelazo ogólne mangan, żelazo ogólne 

85 Leżajsk m. Leżajsk leżajski Q 22,5 W 1 7 425 III III   brak przekroczeń 

86 Ropczyce-Czekaj Ropczyce ropczycko-
sędziszowski Q 20,0 W 1 1 425 II II   mangan 

88 Łysaków-1 Zaklików stalowowolski K 58,0 W 2 1 poza IV IV amoniak, 
żelazo ogólne  mangan, żelazo ogólne 

89 Łysaków-2 Zaklików stalowowolski Q 7,6 G 1 1 poza IV III  żelazo ogólne mangan, żelazo ogólne 
90 Łańcut m. Łańcut łańcucki Q 25,8 W 1 1 425 II II   mangan 
91 Stary Dzików Stary Dzików lubaczowski Q 4,3 G 1 7 poza IV w 2005 roku punkt nr 91 został wyłączony z badań 

92 Nowa Dęba Nowa Dęba tarnobrzeski Q 4,5 G 1 1 425 IV III fosforany, 
żelazo ogólne wodorowęglany mangan, żelazo ogólne, 

nikiel 

94 Stalowa Wola Stalowa Wola stalowowolski Q 9,6 G 1 1 425 IV III  wodorowęglany mangan, żelazo ogólne, 
nikiel 

146 Kąkolówka Błażowa rzeszowski X 9,2 G 2 3 poza III III   brak przekroczeń 

147 Makłuczka Błażowa rzeszowski X 1,0 G 2 3 poza III IV 
amoniak, bor, 
żelazo ogólne, 
wodorowęglany 

 żelazo ogólne, bor 

150 Solina-Zabrodzie Solina bieszczadzki X 0,0 Z 2 7 431 II III   mangan 
151 Bystre-Rabe Baligród bieszczadzki K 2,5 G 2 1 poza I II   brak przekroczeń 
393 Sanok-Olchowce m. Sanok sanocki K 0,0 Z 2 1 431 II II   brak przekroczeń 
396 Radoszyce Komańcza sanocki X 0,0 Z 2 5 poza I II   brak przekroczeń 
399 Dwerniczek Lutowiska bieszczadzki X 0,0 Z 2 1 431 I II   brak przekroczeń 

403 Harklowa Skołyszyn jasielski X 2,9 G 2 3 433 II II   brak przekroczeń 

405 Wetlina Cisna bieszczadzki Q 1,0 G 1 3 poza I II   brak przekroczeń 
406 Krosno m. Krosno krośnieński Q 3,5 G 1 7 432 IV V wapń azotany twardość og., azotany 
757 Przemyśl m. Przemyśl przemyski Q 11,0 G 1 7 430 III V  fluorki fluorki 

758 Rzeszów m. Rzeszów rzeszowski Q 13,0 W 1 7 425 IV V amoniak, 
wodorowęglany 

żelazo ogólne, 
fluorki 

mangan, żelazo ogólne, 
fluorki, twardość og. 

759 Babice Krzywcza przemyski X 2,0 G 1 7 430 II II   brak przekroczeń 

1028 Bezmiechowa Lesko bieszczadzki X 0,0 Z 2 7 431 II II   brak przekroczeń 
1514 Łysaków-p Zaklików stalowowolski Q 8,0 G 1 1 poza IV III odczyn pH wodorowęglany odczyn pH 

Źródło: PIG. 



 

OBJAŚNIENIA DO TABELI: 
Stratygrafia (stratygrafia ujętej warstwy wodonośnej):  Q – czwartorzęd, 

X – trzeciorzęd, 
K – kreda. 

Wody:  W – wody wgłębne (wody poziomów artezyjskich i subartezyjskich), G – wody gruntowe (wody płytkiego krążenia o swobodnym zwierciadle wody),  
Z – źródła (naturalne skoncentrowane wypływy wód podziemnych). 

Typ ośrodka:  1 – warstwa porowa, 2 – warstwa porowo-szczelinowa. 
Użytkowanie terenu (dominujący sposób użytkowania w promieniu 500 m od punktu badawczego):   1 – lasy, 3 – grunty orne z przewagą gospodarki rozdrobnionej,  

5 – nieużytki naturalne, 7 – obszary zabudowane. 
GZWP:  425 – Zbiornik Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów, 430 – Dolina rzeki San, 431 – Zbiornik warstw Krosno (Bieszczady), 432 – Dolina rzeki Wisłok, 433 – Dolina rzeki 

Wisłoki. 
Klasy jakości wód – na podstawie oceny według rozporządzenia w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (rozporządzenie MŚ z dnia 11.02.2004 r., Dz. U. Nr 32, poz. 284) 
Wskaźniki przekraczające normy dla wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi – na podstawie oceny według standardów określonych przez Ministra Zdrowia dla 
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (rozporządzenie MZ z dnia 19.11.2002 r., Dz. U. Nr 203, poz. 1718).  



 

Mapa 6.9. Jakość wód podziemnych województwa podkarpackiego w 2005 roku w ocenie ogolnej 

 

Większość punktów obserwacyjnych sieci monitoringu krajowego na terenie województwa 
podkarpackiego stanowią wody gruntowe – wody płytkiego krążenia. Do tej grupy włączono także 
źródła (zgodnie z ustaleniami PIG). Spośród dwudziestu czterech punktów badawczych, 
dziewiętnaście charakteryzuje wody gruntowe, pięć – wody wgłębne. 

Klasyfikację wód z punktów obserwacyjnych sieci monitoringu krajowego w ujęciu 
statystycznym, z uwzględnieniem podziału na wody gruntowe ze źródlanymi i wody wgłębne, 
przedstawiono na wykresie 6.47. oraz w tabeli 6.31. 
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Wykres 6.47. Ocena jakości wód podziemnych w 2005 roku w ujęciu statystycznym 
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Tabela 6.31. Ocena jakości wód podziemnych w latach 2004-2005 

 
Udział wód danej klasy jakości 

Ogółem Wody gruntowe i źródła Wody wgłębne 
2004 r. 2005 r. 2004 r. 2005 r. 2004 r. 2005 r. Klasy wód 

ilość % ilość % ilość % ilość % ilość % ilość % 
I - wody o bardzo dobrej jakości 4 16 0 0 4 20 0 0 0 0 0 0 
II - wody dobrej jakości 7 28 10 42 5 25 8 42 2 40 2 40 
III - wody zadowalającej jakości 4 16 9 37,5 3 15 8 42 1 20 1 20 
IV - wody niezadowalającej jakości 10 40 2 8 8 40 1 5 2 40 1 20 
V - wody złej jakości 0 0 3 12,5 0 0 2 11 0 0 1 20 

łącznie: 25 100 24 100 20 100 19 100 5 100 5 100 

Porównując oceny jakości wód podziemnych z 2005 i 2004 roku, stwierdza się następujące 
zmiany jakości wód w 2005 roku: przede wszystkim brak wód o bardzo dobrej jakości (klasa I) oraz 
zidentyfikowanie wód o złej jakości (klasa V), poprawa jakości wody miała miejsce w sześciu 
punktach badawczych, dziewięć punktów utrzymało jakość wody w tej samej klasie, w dziewięciu 
przypadkach nastąpiło pogorszenie jakości. 

Wody w V klasie jakości zidentyfikowano w trzech punktach badawczych: Krosno (nr 406), 
Przemyśl (nr 757) oraz Rzeszów (nr 758). Przyczyną obniżenia jakości wód w punkcie Krosno było 
wysokie stężenie azotanów odpowiadające poziomowi wartości granicznych przyjętych dla klasy V. 
W punktach Przemyśl i Rzeszów degradację jakości wód spowodował wzrost stężenia fluorków do 
wartości dopuszczalnych dla klasy V. Podobnie wysokie stężenia fluorków w punkcie Przemyśl 
odnotowano w 2003 roku. Fakt usytuowania punktów badawczych: Krosno, Przemyśl, Rzeszów na 
obszarach zabudowanych, wskazywałby na antropogeniczne źródło zanieczyszczenia wód 
podziemnych. 

Wody, które w 2004 roku odpowiadały standardom klasy I (cztery punkty), w 2005 roku 
zakwalifikowały się do klasy II. 

Udział wód podziemnych w poszczególnych klasach jakości, w punktach badawczych 
województwa podkarpackiego, w latach 2004-2005 przedstawia wykres 6.48. 
 
Wykres 6.48. Udział wód w poszczególnych klasach jakości w punktach badawczych województwa 
podkarpackiego w latach 2004-2005 
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Ocena poziomu azotanów w wodach podziemnych 
 

Równolegle do klasyfikacji jakości wód podziemnych według rozporządzenia MŚ w sprawie 
klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, została dokonana ocena 
jakości wód podziemnych w oparciu o rozporządzenie MŚ z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. 
 
Tabela 6.32. Zawartość azotanów w punktach obserwacyjnych monitoringu wód podziemnych 
województwa podkarpackiego w latach 2001-2005 
 

Stężenie azotanów (mg NO3/l) Nr  
otworu 

Miejscowość,  
nazwa punktu 

Straty- 
grafia Wody Obszary  

GZWP 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 
79 Wielkie Oczy X gruntowe poza 76,3 63,6 58,53 47,4 17,1 
84 Mielec Q gruntowe 425 0,01 0,01 0,06 < 0,01 0,34 
85 Leżajsk Q wgłębne 425 36,4 35,2 36,72 39,4 39,7 
86 Ropczyce-Czekaj Q wgłębne 425 17,0 17,7 17,25 18,7 18,6 
88 Łysaków-1 K wgłębne poza 0,02 0,09 0,02 0,11 0,05 
89 Łysaków-2 Q gruntowe poza 0,03 0,05 0,37 0,74 0,02 
90 Łańcut Q wgłębne 425 5,34 6,92 7,65 7,5 6,57 
91 Stary Dzików  Q gruntowe poza 43,2 48,7 42,28 47,1 brak badań 

92 Nowa Dęba Q gruntowe 425 0,2 0,08 0,08 0,17 0,15 
94 Stalowa Wola Q gruntowe 425 28,8 27,1 25,29 22,1 23,0 

146 Kąkolówka X gruntowe poza 33,9 43,1 41,54 14,4 26,2 
147 Makłuczka X gruntowe poza 0,16 0,05 0,03 0,26 0,16 
150 Solina-Zabrodzie X źródło 431 15,09 11,5 12,69 15,4 14,1 
151 Bystre-Rabe K gruntowe poza 3,25 2,55 1,55 2,46 2,74 
393 Sanok-Olchowce K źródło 431 0,48 0,09 0,41 0,89 0,31 
396 Radoszyce X źródło poza 0,79 1,42 0,41 0,93 1,06 
399 Dwerniczek X źródło 431 4,52 3,78 3,87 6,19 10,4 
403 Harklowa X gruntowe 433 2,29 5,18 1,93 2,33 2,14 
405 Wetlina Q gruntowe poza 6,42 8,42 6,53 6,66 4,2 
406 Krosno Q gruntowe 432  117,0 74,7 66,44 80,2 141,0 
757 Przemyśl Q gruntowe 430 12,3 11,0 11,03 11,2 10,2 
758 Rzeszów Q wgłębne 425  0,09 0,37 0,04 0,15 0,04 
759 Babice X gruntowe 430 6,78 17,1 14,43 10,1 9,67 

1028 Bezmiechowa X źródło 431 4,46 3,11 1,41 3,37 2,92 
1514 Łysaków-piezometr Q gruntowe poza brak badań 14,4 22,04 20,3 26,2 
Źródło: PIG. 

 
OBJAŚNIENIA DO TABELI: 

 
Stratygrafia poziomu  Główne zbiorniki wód podziemnych 
K   kreda  425  Zbiornik Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów 
X   trzeciorzęd  430  Dolina rzeki San 
Q   czwartorzęd 431  Zbiornik warstw Krosno (Bieszczady) 
 432  Dolina rzeki Wisłok 
 433  Dolina rzeki Wisłoka 

 
 
Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093):  
wody podziemne zanieczyszczone  zawartość azotanów > 50 mg NO3/l, 
wody podziemne zagrożone zanieczyszczeniem  zawartość azotanów 40 – 50 mg NO3/l  
  i wykazuje tendencję wzrostową. 



 

Analiza zawartości azotanów w badanych wodach województwa podkarpackiego w 2005 roku 
(tabela 6.32.) wykazała, że tylko woda z punktu badawczego w m. Krosno charakteryzuje się 
nadmierną zawartością azotanów. Stwierdzona zawartość azotanów przewyższa wartość 50 mg NO3/l. 
Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem Ministra Środowiska wody te kwalifikują się do grupy wód 
podziemnych zanieczyszczonych. Badania próbek wody z otworów w miejscowościach Stary Dzików 
i Wielkie Oczy, wykonane w 2004 roku, wskazywały, że wody te ze względu na zawartość azotanów 
w granicach od 40 do 50 mg NO3/l należy zaliczyć, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, 
do wód podziemnych zagrożonych zanieczyszczeniem. Badania wykonane w 2005 roku w punkcie 
obserwacyjnym Wielkie Oczy potwierdziły obserwowaną w ostatnich latach tendencję spadku 
zawartości azotanów, aż do uzyskanej w 2005 roku wartości, która nie stanowi już zagrożenia dla 
jakości wód. W 2005 roku badania wód z punktu badawczego Stary Dzików nie zostały wykonane. 

Wymienione otwory obserwacyjne (Krosno, Stary Dzików i Wielkie Oczy) zlokalizowane są 
na obszarach zabudowanych. Ujmują wody gruntowe, które ze względu na słabą naturalną izolację są 
wrażliwe na wpływ czynników antropogenicznych. Lokalizacja otworów wskazuje, że 
zanieczyszczenie wód związkami azotowymi nie jest efektem oddziaływania źródeł rolniczych, ale 
jest związane z terenem zabudowanym i jego wadliwą infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. 

Ustawa Prawo wodne, transponująca do prawa polskiego zapisy dyrektywy Rady 
91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi z rolnictwa, 
zobligowała dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej do określenia w drodze 
rozporządzenia wód powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami 
azotu pochodzenia rolniczego oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze 
źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. 

Analiza stanu wód podziemnych Polski wykonana w 2003 roku wykazała, że na terenie 
administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wody podziemne nie są 
zagrożone zanieczyszczeniem azotanami w świetle wymagań dyrektywy „azotanowej” i w związku 
z powyższym na terenie województwa podkarpackiego nie zostały wyznaczone obszary szczególnie 
narażone na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego oraz 
obszary szczególnie narażone na zanieczyszczenie podlegają co 4 lata weryfikacji w oparciu  
o wyniki przeprowadzonych badań monitoringowych. 

 
3.2.3. Monitoring lokalny – oceny oddziaływania 
 

Dużym zagrożeniem dla wód podziemnych są istniejące i nieczynne składowiska odpadów, 
szczególnie te, które zostały wadliwie zaprojektowane, bez właściwych zabezpieczeń ograniczających 
ich negatywny wpływ na środowisko. Zanieczyszczenia, które wraz z odciekami ze składowisk 
przedostaną się do warstwy wodonośnej, pozostają tam długo i są bardzo trudne lub wręcz niemożliwe 
do usunięcia. 

Od 3 stycznia 2003 r., na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz 
warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów, na zarządzającym składowiskiem 
odpadów spoczywa obowiązek monitorowania składowiska przed rozpoczęciem, w trakcie i po 
zakończeniu eksploatacji. Zarządzający składowiskiem jest również obowiązany corocznie przesyłać 
uzyskane wyniki wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Wyniki te podlegają ocenie  
i w przypadku stwierdzonych naruszeń w zakresie ochrony środowiska stanowią podstawę do działań 
zmierzających do likwidacji zaistniałego zagrożenia. 

Program badań monitoringowych składowisk odpadów precyzuje rozporządzenie Ministra 
Środowiska. Dla wód podziemnych zakres parametrów wskaźnikowych obejmuje pomiar poziomu 
wód podziemnych oraz ich skład, a częstotliwość badań uzależniona jest od fazy eksploatacji 
składowiska. Przy ustaleniu parametrów wskaźnikowych uwzględnia się rodzaj składowanych 
odpadów. 

 
Poniżej omówiono wyniki badań wód podziemnych z wybranych sieci monitoringu lokalnego, 

prowadzonych w otoczeniu składowisk odpadów, wskazujące zarówno na pozytywne jak i negatywne 
przykłady eksploatacji składowisk. 



 

Przedstawiona klasyfikacja jakości wód podziemnych pobranych z piezometrów kontrolnych sieci 
monitoringu lokalnego jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 
roku w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. 

Składowisko odpadów komunalnych w Przemyślu przy ul. Piastowskiej – oceniając jakość wód 
podziemnych w oparciu o badania monitoringowe należy stwierdzić, że w większości przypadków 
badane wskaźniki zanieczyszczeń w próbkach wody pobranych z piezometrów kontrolnych 
odpowiadały I i II klasie jakości (wody o bardzo dobrej i dobrej jakości). Wyniki te potwierdzają brak 
negatywnego wpływu eksploatacji składowiska na jakość wód podziemnych.  

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy – składowisko to również 
można uznać za przykład sprawnie funkcjonującego składowiska odpadów. Potwierdzają to wyniki 
badań monitoringowych wód podziemnych.  

Składowisko odpadów komunalnych w Dukli – składowanie odpadów rozpoczęto w 2000 roku. 
Badania wód podziemnych zarówno w roku 2004 jak i 2005 wykazały, że wartości przewodności 
elektrycznej właściwej oraz stężenia ogólnego węgla organicznego (OWO) i miedzi mieściły się w II 
klasie. Pozostałe monitorowane wskaźniki jakości wód podziemnych odpowiadały I klasie lub 
kształtowały się poniżej granic oznaczalności stosowanych metod badawczych. 

Składowisko odpadów komunalnych w Średnim Wielkim (gm. Zagórz) – eksploatacja składowiska 
rozpoczęta w 2000 roku. Według badań z 2005 roku jakość wód podziemnych zaliczono do II klasy ze 
względu na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stalowej Woli – uzyskane w 2005 roku 
wyniki badań jakości wód podziemnych nie wykazują negatywnego oddziaływania składowiska 
odpadów eksploatowanego przez Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Stalowej Woli na stan 
środowiska. Podobnie jak w latach poprzednich stwierdzono natomiast gorszą jakość wód 
podziemnych w rejonie piezometru kontrolnego, który obrazuje wpływ „starej” kwatery składowiska, 
przeznaczonej do rekultywacji, a będącej w zarządzie miasta Stalowa Wola. Woda pobrana z tego 
piezometru odpowiadała V klasie jakości ze względu na wysoką wartość wskaźnika OWO oraz azotu 
amonowego, w podwyższonych stężeniach wystąpiły tu również niektóre metale ciężkie (w tym 
szczególnie rtęć – trzy wyniki w V klasie) oraz związki fosforu. 

Składowiska odpadów niebezpiecznych Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A. w Jedliczu – trwają prace 
związane z likwidacją składowisk smół porafinacyjnych i zużytych sorbentów ilastych. W 2005 roku, 
w badanych wodach podziemnych stwierdzono, że stężenia wskaźników: przewodność elektryczna 
właściwa, siarczany oraz fosforany mieściły się w II klasie jakości. Pozostałe przebadane wskaźniki 
odpowiadały I klasie jakości wód albo kształtowały się na poziomie poniżej granic oznaczalności 
stosowanych metod badawczych. 

Składowisko odpadów komunalnych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej – od 2004 roku prowadzona 
jest modernizacja składowiska. Analiza wyników badań z lat 2004-2005 wskazuje na migrację 
zanieczyszczeń ze składowiska. Świadczy o tym wzrost wartości stężeń niektórych z badanych 
wskaźników (amoniaku, cynku, miedzi i OWO) w piezometrach zlokalizowanych na kierunku spływu 
wód ze składowiska (charakteryzujących wpływ składowiska na wody podziemne). 

Składowisko odpadów komunalnych w Nisku – przeprowadzone w 2005 roku badania jakości wody 
podziemnej z piezometrów sieci monitoringowej pokazały, że wody z piezometru kontrolnego P-6, 
zlokalizowanego na kierunku spływu wód ze składowiska z kierunku północno-wschodniego, cechują 
się złą jakością w zakresie zawartości OWO (wartości w granicach V klasy jakości), 

Składowisko odpadów komunalnych w Brzozowie – wykonane w 2005 roku badania jakości wód  
z piezometru zlokalizowanego na kierunku napływu wód podziemnych w otoczenie składowiska 
(charakteryzującego tło hydrochemiczne) wykazały pogorszenie jakości w zakresie zawartości rtęci 
(stężenie rtęci mieściło się w klasie III), stężenia OWO, przewodności elektrycznej właściwej, miedzi 
i cynku odpowiadały klasie II. W piezometrze usytuowanym na odpływie wód podziemnych ze 
składowiska jakość wody odpowiadała klasie V ze względu na OWO, klasie II – w zakresie 
przewodności elektrycznej właściwej. Pozostałe badane wskaźniki nie przekraczały wartości 
granicznych określonych dla klasy I.  



 

Obecność rtęci w wodach dopływających stała się przedmiotem kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska. Ustalono, że rtęć przeniknęła do wód podziemnych z gleby w wyniku 
intensywnych opadów atmosferycznych. Fakt zanieczyszczenia gleby rtęcią został zgłoszony do 
Starosty Powiatu Brzozowskiego.  

Składowisko odpadów komunalnych w Giedlarowej (gm. Leżajsk) – już od kilku lat w wodach 
pobieranych z piezometrów umieszczonych na terenie składowiska odpadów zauważano podwyższone 
wartości zanieczyszczeń (m.in. azotu amonowego, manganu, żelaza i przewodności elektrycznej 
właściwej, co by wskazywało na negatywne oddziaływanie składowiska na zalegające pod nim 
czwartorzędowe wody podziemne. Fakt ten spowodował kontrole, w wyniku których zarządzający 
składowiskiem odpadów został zobowiązany do właściwej eksploatacji składowiska oraz prowadzenia 
systemu odwodnienia składowiska i pomiarów monitoringowych zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami 

Składowisko odpadów komunalnych w Przedmieściu Czudeckim (gm. Czudec) – w listopadzie 2004 
roku na terenie składowiska zainstalowano sieć piezometrów kontrolnych. Badania wód podziemnych 
wykonane w 2005 roku wykazały przekroczenia zanieczyszczeń w pobranych próbkach wody. Zły 
stan wód podziemnych był przyczyną kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
W trakcie kontroli i przeprowadzonych rozpraw ustalono, że dla oceny faktycznego oddziaływania 
składowiska na wody podziemne należy wykonać kolejną serię badań monitoringowych oraz ocenę 
geologiczną terenu składowiska. Analiza wymienionych dokumentów pozwoli na podjęcie dalszych 
postępowań i uzgodnień dotyczących składowiska odpadów. 

Przytaczając przykłady funkcjonowania sieci monitoringu lokalnego wód podziemnych, 
mających na celu ocenę oddziaływania obiektów na wody podziemne, nie sposób pominąć sieci 
monitoringu lokalnego zorganizowanej w rejonie byłej odkrywkowej Kopalni Siarki „Machów”  
w Tarnobrzegu. Od 1997 roku prowadzi monitoring wód podziemnych w rejonie poeksploatacyjnego 
wyrobiska Kopalni Siarki „Machów”. Celem monitoringu jest kontrola przebiegu hydrodynamicznych 
i hydrochemicznych skutków procesu likwidacji. Monitoringiem objęte zostały wody podziemne 
horyzontu czwartorzędowego i trzeciorzędowego. W zakresie badań i pomiarów monitoringowych 
prowadzone są analizy jakości oraz pomiary położenia zwierciadła wód. 

 
3.3. Działania oraz inwestycje związane z ochroną wód podziemnych oraz najpilniejsze 
zadania do realizacji 
 

Pomimo istnienia naturalnej odporności zbiorników wód podziemnych na zanieczyszczenie, 
istnieje realne zagrożenie ich jakości i (lub) ilości, wynikające z prowadzonej przez człowieka 
działalności gospodarczej. Podejmowane działania zaradcze koncentrują się przede wszystkim na 
ograniczaniu wpływu na wody ognisk zanieczyszczeń, ustanawianiu obszarów ochronnych oraz 
oszczędnego wykorzystywania zasobów wodnych. Niektóre z podejmowanych działań związanych z 
ochroną wód podziemnych prowadzone są na skalę kraju, niektóre dotyczą danego regionu i wynikają 
z jego specyficznych uwarunkowań. 

Spośród działań proekologicznych w zakresie ograniczania migracji zanieczyszczeń do wód 
podziemnych, podejmowanych w ostatnich latach w województwie podkarpackim, na szczególną 
uwagę zasługują: 
• wdrażanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej w celu ograniczenia migracji zanieczyszczeń z 

terenów rolniczych, 
• ograniczanie źródeł emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez zamykanie  

i rekultywację lub modernizację składowisk, które nie spełniają wymogów przepisów  
o odpadach. Działania takie dotyczą np.:  

 składowisk przemysłowych odpadów niebezpiecznych (smół porafinacyjnych i zużytych 
sorbentów ilastych) Rafinerii Nafty „Jedlicze” S.A. w Jedliczu. Rekultywacja terenu 
składowisk będzie polegała na usunięciu zalegających odpadów, a następnie po 
przeprowadzeniu prac rekultywacyjnych, na procesie zagospodarowania terenu. 
Zakończenie prac związanych z likwidacją składowisk przewidziano na 2009 rok,  

 składowiska odpadów komunalnych w Jaśle-Sobniowie przy ul. Żniwnej. Ze względu na 
możliwość negatywnego oddziaływania składowiska prowadzone są prace mające na celu 
ograniczenie oddziaływania składowiska na środowisko poprzez uruchomienie instalacji do 



 

odpompowywania wód podziemnych wraz z odciekami i prowadzenie procesu 
odpompowywania, aż do momentu zaprzestania emisji zanieczyszczeń do środowiska. 
Zamknięcie składowiska odpadów ma nastąpić w terminie do 30 kwietnia 2007 roku,  

 składowiska odpadów komunalnych w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej. W 2004 roku 
rozpoczęto prace modernizacyjne. Składowisko podzielono na trzy części: południową, 
która została zamknięta (i obecnie trwa na jej terenie budowa zakładu utylizacji odpadów), 
środkową – przewidzianą również do zamknięcia i rekultywacji oraz północną, która jest 
aktualnie modernizowana, 

 składowiska odpadów komunalnych w Brzozowie. Zaprzestano przyjmowania odpadów. 
Obecnie na składowisko dowożona jest ziemia do przykrycia odpadów. Opracowany jest 
projekt rekultywacji składowiska, 

 składowisko odpadów komunalnych w Nisku. Składowisko odpadów zostało zamknięte  
z dniem 31 grudnia 2005 roku. Składowisko to nie posiada naturalnej i sztucznej bariery 
geologicznej ani izolacji syntetycznej, stanowi zagrożenie dla wód podziemnych z uwagi na 
lokalizację na terenie GZWP Nr 425. Zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego proces 
rekultywacji składowiska ma zostać zakończony w terminie do 30 września 2007 roku.  

• ograniczanie źródeł emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez porządkowanie 
gospodarki ściekowej. 
Przykładem jest tu zamknięcie tymczasowych pól lagunowych (wylewisko uwodnionych osadów 
ściekowych) w m. Siedliska, gm. Medyka, w ramach realizacji projektu pod nazwą 
„Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Przemyślu”.  
Z dniem 31 grudnia 2005 roku zaprzestano przyjmowania osadów ściekowych do lagun. 
W ramach projektu przewidziana jest rekultywacja pól lagunowych, polegająca na technicznym 
odwodnieniu osadów, naturalnej ich humifikacji oraz wykonaniu obsiewu powierzchni lagun (po 
usunięciu wody nadosadowej) nasionami traw szybko rosnących i wymagających do wzrostu 
dużych ilości wody, z docelowym przeznaczeniem pod zalesianie. Termin zakończenia 
rekultywacji zaplanowano na czerwiec 2007 roku, 

• ograniczanie źródeł emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez dostosowywanie 
obiektów baz i stacji paliw płynnych do obowiązujących przepisów z zakresu ochrony 
środowiska. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi 
przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowania; bazy i stacje paliw płynnych powinny być wyposażone w urządzenia przeznaczone 
do zabezpieczenia przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych 
i gruntowych, pomiaru i monitorowania stanu magazynowanych produktów naftowych oraz 
sygnalizacji przecieku lub wycieku produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych  
i gruntowych, 

• odpompowywanie zanieczyszczonej wody podziemnej z rejonu Zakładów Chemicznych 
„Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie.  
Zanieczyszczenie wód podziemnych w rejonie Zakładów Chemicznych, nastąpiło w wyniku 
działalności produkcyjnej w przeszłości. Prowadzone aktualnie prace hydrogeologiczne mają na 
celu oczyszczenie czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Najważniejszym przedsięwzięciem  
w tym zakresie jest realizacja pompowania zanieczyszczonych wód z otworów studziennych, 

• rekultywacja terenów zdegradowanych tarnobrzeskiego górnictwa siarkowego.  
W ostatnich latach na terenie województwa podkarpackiego proces likwidacji i rekultywacji 
wyrobiska pokopalnianego „Machów” należy niewątpliwie do najbardziej skomplikowanych  
i kosztownych inwestycji proekologicznych. 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 ramach likwidacji wyrobiska na dnie odkrywki została 
wybudowana warstwa izolacyjna, wyprofilowane zostały skarpy oraz sukcesywnie 
przebudowywany jest system odwodnienia, którego całkowite wyłączenie może nastąpić po 
wypełnieniu wyrobiska wodami z Wisły.  
Prowadzona jest również rekultywacja techniczna i biologiczna terenów zdegradowanych 
otworową eksploatacją siarki w Kopalni Siarki „Jeziórko”. Prace rekultywacyjne polegają na 
likwidacji otworów poeksploatacyjnych, porządkowaniu terenu, prowadzeniu zabiegów 



 

neutralizacyjnych i ulepszających glebę, uregulowaniu stosunków wodnych oraz porządkowaniu 
rzeźby terenu. 

Kolejne lata przyniosą dalsze działania mające na celu ochronę oraz racjonalne użytkowanie 
zasobów wód podziemnych. Do najpilniejszych zadań należą: 
• dalsze ograniczanie źródeł emisji zanieczyszczeń do wód podziemnych poprzez porządkowanie 

gospodarki odpadami i gospodarki ściekowej oraz ograniczanie migracji zanieczyszczeń  
z terenów rolniczych,  

• kontynuacja procesu dostosowywania obiektów stacji paliw płynnych do krajowych  
i wspólnotowych przepisów z zakresu ochrony środowiska, 

• wprowadzanie nowych przyjaznych dla środowiska technologii (procesy wodooszczędne, 
zamknięte obiegi wód), 

• kontynuacja odpompowywania skażonych wód podziemnych z rejonu Zakładów Chemicznych 
„Organika-Sarzyna” S.A. w Nowej Sarzynie, 

• rekultywacja terenów pokopalnianych byłej Kopalni Siarki „Basznia” w Baszni Górnej. 
Rekultywacja terenów pogórniczych na terenie nieczynnej Kopalni Siarki „Basznia” w Baczni 
Górnej, gm. Lubaczów zaplanowana została na lata 2001-2006. Prace likwidacyjne  
i rekultywacyjne prowadzono w latach 2001-2003. Prace te zostały jednak przerwane z uwagi na 
brak środków finansowych. W maju 2006 roku zawarte zostało porozumienie w sprawie 
przygotowania wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności przedsięwzięcia  
pt. „Rekultywacja terenów zdegradowanych górnictwem siarki” oraz wniosku do NFOŚiGW  
o dofinansowanie dokumentacji aplikacyjnej z pomocy technicznej. Stronami tego porozumienia 
są: Kopalnia Siarki „Machów”, KiZPS „Siarkopol” w likwidacji, „Sulphur” Sp. z o.o.  
w likwidacji, Gmina Łoniów oraz Miasto i Gmina Koprzywnica. Zawarte porozumienie ma na 
celu wspólne działanie w zakresie likwidacji i rekultywacji terenów zdegradowanych górnictwem 
i przetwórstwem siarki w województwie podkarpackim i świętokrzyskim. Efektem planowanych 
prac będzie zakończenie rekultywacji wyrobiska „Machów”, uregulowanie stosunków wodnych 
po zakończeniu rekultywacji wyrobiska „Piaseczno” i obszaru wokół wyrobiska oraz 
kompleksowe wykonanie likwidacji i rekultywacji na terenach otworowych kopalń siarki 
„Jeziorko” i „Basznia”.  
 

Do działań mających na celu ochronę wód podziemnych należy również zaliczyć 
dostosowanie monitoringu stanu (chemicznego i ilościowego) wód podziemnych do wymagań Unii 
Europejskiej.  

W roku 2006 dotychczas funkcjonująca krajowa sieć pomiarowa monitoringu jakości wód 
podziemnych będzie dostosowywana do wymagań Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady (Ramowa Dyrektywa Wodna) ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej, przy jednoczesnym uwzględnianiu wymagań dyrektywy „azotanowej”. Proces 
dostosowywania będzie polegał na weryfikacji dotychczasowych punktów monitoringowych pod 
kątem spełniania wymagań RDW, włączaniu nowych punktów przy maksymalnym wykorzystaniu 
istniejących otworów hydrogeologicznych, a także w uzasadnionych przypadkach, budowie nowych 
punktów monitoringowych (piezometrów). Modyfikacja sieci wynikająca ze stopniowego wdrażania 
wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej polegać będzie przede wszystkim na zmianie przedmiotu 
monitoringu z dotychczasowych różnych poziomów użytkowych wód podziemnych na wyznaczone 
jednolite części wód podziemnych. Każdemu z punktów zostaną przypisane określone zakresy 
pomiarowe stanowiące wypełnianie wymagań dyrektyw unijnych, w tym „azotanowej”.  

Badania i pomiary wykonane w zmodyfikowanej sieci monitoringowej będą stanowiły 
podstawę do działań mających na celu zapobieganie pogorszeniu i ochronę, poprawę i przywracanie 
dobrego stanu wód podziemnych. 
 
 



 

4. Przeciwdziałanie presjom wywieranym na środowisko wodne  
 
4.1. Działalność kontrolna WIOŚ Rzeszów w zakresie ochrony wód powierzchniowych przed 
zanieczyszczeniem 
 

Podstawowym zadaniem Inspekcji Ochrony Środowiska jest kontrola przestrzegania 
przepisów oraz decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska i racjonalnego użytkowania 
zasobów przyrody, w tym dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem, organizowanie, 
koordynowanie i prowadzenie badań w ramach państwowego monitoringu środowiska, a także 
inicjowanie działań tworzących warunki zapobiegania poważnym awariom i usuwania ich skutków 
oraz przywracania środowiska do stanu właściwego. W ostatnich latach WIOŚ przygotowuje dane 
związane z raportowaniem do organów Unii Europejskiej. 

System kontroli i egzekwowania przestrzegania prawa oparty jest na planowym podejściu 
przez Inspekcję Ochrony Środowiska do kontroli podmiotów korzystających ze środowiska. Dzięki 
pełnionej kontroli możliwe jest porównanie stanu rzeczywistego z pożądanym oraz analiza przyczyn 
naruszania wymagań ochrony środowiska. Kontrola jest ważnym instrumentem dyscyplinującym, 
edukacyjnym i mobilizującym do stosowania w zakładach możliwie najlepszych rozwiązań 
technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony środowiska.  

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2005 r. realizował zadania  
w oparciu o uzgodniony z Wojewodą Podkarpackim „Plan działalności kontrolnej w 2005 r.” oraz 
zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska „Program monitoringu środowiska w 
województwie podkarpackim w 2005 r.”  

Głównym celem kontroli dotyczącym ochrony wód powierzchniowych przed 
zanieczyszczeniem, było monitorowanie wdrażania dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 
ścieków komunalnych – sprawdzenie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej  
i oczyszczalnie ścieków wymagane na podstawie Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych i Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej. 

W ramach tego celu, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie 
przeprowadził 71 kontroli w gminach, oraz jednostkach eksploatujących oczyszczalnie ścieków 
komunalnych. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej stanowią dla gminnych jednostek 
samorządowych zadanie priorytetowe, realizowane w celu osiągnięcia efektów ekologicznych 
wymaganych zgodnie z przepisami dyrektywy 91/271/EWG.  

W trakcie prowadzonych kontroli dokonano oceny eksploatowanych w aglomeracjach 
oczyszczalni, pod kątem przestrzegania warunków określonych w pozwoleniach wodno-prawnych  
i przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Wstępnej analizie poddano również stan 
zaawansowania prac w zakresie budowy i rozbudowy zbiorczych sieci kanalizacji sanitarnej  
i oczyszczalni ścieków w gminach. Analiza spełniania wymogów rozporządzenia na poziomie 
oczyszczalni ścieków i aglomeracji przeprowadzona została w oparciu o wyniki badań kontrolnych 
prowadzonych przez WIOŚ oraz wyniki pomiarów samokontrolnych, wykonywanych przez podmioty 
eksploatujące oczyszczalnie ścieków.  

W roku 2005 w skontrolowanych oczyszczalniach, na podstawie wyników analiz 
przeprowadzonych przez Laboratorium WIOŚ, nie stwierdzono przekroczeń stężeń wskaźników 
zanieczyszczeń określonych w pozwoleniach wodno-prawnych. 

W trakcie przeprowadzanych kontroli, wstępnej analizie poddano stan rzeczywisty 
przygotowania aglomeracji do wypełnienia obowiązków, wynikających z dyrektywy 91/271EWG 
stwierdzono, że organy samorządu terytorialnego podejmują działania w zakresie odpowiedniego 
oczyszczenia wszystkich ścieków powstających w aglomeracji. Realizują one inwestycje 
modernizacji, rozbudowy oraz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej. Gminy posiadają 
również „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” zatwierdzone uchwałami rady 
gminy oraz „Plany rozwoju lokalnego”, w których zawarte są zadania budowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków i kanalizacji. W celu wykonania założonych zadań gminy występują  
z wnioskami o przyznanie dofinansowania ze środków funduszy unijnych oraz pożyczek  



 

z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Dokładna analiza spełniania wymagań ochrony środowiska przez oczyszczalnie ścieków, 
które powinny osiągnąć efekt ekologiczny w okresie: 01.01.2005 r. – 31.01.2006 r. zostanie 
przeprowadzona w bieżącym roku. 

 
Drugim celem kontroli prowadzonych pod kątem ochrony wód był monitoring wdrażania 

dyrektywy 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre niebezpieczne 
substancje odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty oraz dyrektyw uzupełniających 
dotyczących poszczególnych substancji niebezpiecznych 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 
84/491/EWG, 86/280/EWG. 

W ramach celu przeprowadzono 15 kontroli w 15 zakładach. Naruszenia stwierdzono  
w czterech zakładach. 
 Jednym z celów kontroli była ocena wypełniania ustawowych zadań i obowiązków w zakresie 
ochrony środowiska przez organy gmin w ramach kontynuacji dwuletniego cyklu wojewódzkiego.  

 Do zadań gminy należą m.in. sprawy związane z prowadzeniem zaopatrzenia w wodę, 
odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził 179 kontroli, w tym 101 kontroli gmin, oraz 78 zakładów 
gospodarki komunalnej. Z ogólnej liczby 101 skontrolowanych gmin, 13 stanowiły gminy miejskie, 
20 gminy miejsko-wiejskie i 68 gmin wiejskich.  

Do najczęściej występujących naruszeń wymagań ochrony środowiska w zakresie korzystania 
z wód, będących przedmiotem wydania zarządzenia pokontrolnego, zaliczyć należy brak pozwolenia 
wodno-prawnego na szczególne korzystanie z wód – 21 przypadków oraz naruszenie obowiązków 
określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 08.07.2004 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego w zakresie badań jakości ścieków odprowadzanych  
z oczyszczalni ścieków oraz referencyjnej metodyki analiz – 17 przypadków. 

W wyniku kontroli ustalono również 5 biegnących kar pieniężnych z tytułu nieprzestrzegania 
wymagań ochrony środowiska w zakresie odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,  
z naruszeniem warunków określonych w poszczególnych decyzjach administracyjnych. Ponadto 
nałożono 5 grzywien w formie mandatu karnego. 

 Podczas kontroli analizie poddano stan rzeczywisty przygotowania aglomeracji do 
wypełnienia obowiązków, wynikających z dyrektywy 91/271EWG i stwierdzić należy, że gminy na 
ogół realizują przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej, w celu spełniania przez ścieki 
wymagań określonych w rozporządzeniu, nie zawsze jednak w ramach Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Z łącznej ilości 101 skontrolowanych gmin, 39 nie bierze 
udziału w programie. 

Dotychczasowe ustalenia kontroli wskazują, że doprowadzenie wody wodociągiem 
zbiorowym do gospodarstw obejmuje wyższy procent gospodarstw domowych niż odprowadzanie 
ścieków poprzez wiejską sieć kanalizacyjną. W gminach, gdzie sieć kanalizacyjna obejmuje niewielką 
liczbę gospodarstw, istnieje problem usuwania i unieszkodliwiania zawartości zbiorników 
bezodpływowych, ponieważ eksploatowane na terenie gminy oczyszczalnie ścieków nie są w stanie 
przyjąć całej objętości zbiorników bezodpływowych. W większości gmin programy rozwoju  
i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej są zawarte w „Strategiach rozwoju gmin”, a tylko 
część gmin posiada zatwierdzony plan zgodnie z ustawą (w formie uchwały).  

Stwierdza się, że gminy w sposób niedostateczny realizują zadania wynikające z przepisów o 
ochronie środowiska, występują jednak przykłady pozytywnych zachowań i należytego 
wywiązywania się gmin z obowiązków i zadań przewidzianych w tych przepisach. 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadził również w 2005 roku 

kontrole pozaplanowe dotyczące ochrony wód w zakładach. 
W porównaniu z rokiem 2004 zmniejszyła się o około 28% ilość wniosków związana  

z ochroną czystości wód i gospodarką ściekową. Do Inspektoratu wpłynęły 53 interwencje, z których 
13 przekazano według właściwości do innych organów, a 40 rozpatrzono pozytywnie we własnym 
zakresie. W zakresie gospodarki wodno - ściekowej głównym naruszeniem przepisów był brak 



 

pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody lub na odprowadzanie ścieków, w tym wód popłucznych 
ze stacji uzdatniania wody oraz wód opadowych i roztopowych. Ponadto część podmiotów objętych 
kontrolą nie wykonywała okresowych badań jakości odprowadzanych ścieków lub wykonywała je 
niezgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. 
w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Stwierdzono również 
niewłaściwą eksploatację urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem, nie 
prowadzenie pomiarów ilości pobieranej wody, bezprawne odprowadzanie nieczyszczonych ścieków 
do wód lub do ziemi.  

 
Najczęstszymi przyczynami występujących naruszeń były: 

• niedbalstwo i lekceważenie przepisów dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem, 
• brak środków finansowych na realizację inwestycji mających na celu utrzymanie urządzeń 

służących do ochrony wód oraz na utrzymanie zaplecza badawczego gwarantującego 
otrzymywanie wiarygodnych wyników badań, prowadzonych przez zakład w związku  
z zapewnieniem ochrony wód (laboratoria oczyszczalni ścieków), 

• opóźnienia organów samorządowych przy wydawaniu pozwoleń dotyczących warunków 
korzystania ze środowiska, 

• brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry w zakładzie do prowadzenia spraw ochrony 
środowiska. 

 
4.2. Efekty ekologiczne osiągnięte w ostatnich latach w gospodarce wodno-ściekowej 
województwa podkarpackiego oraz główne zadania do realizacji 

 
W ostatnich latach trwają w Polsce, w tym również w województwie podkarpackim, 

intensywne prace, mające na celu realizację „Krajowego programu oczyszczania ścieków 
komunalnych”, który jest elementem Polityki Ekologicznej Państwa. Program ten wynika z wdrożenia 
do polskiego prawa wymogów dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych i jego realizacja doprowadzić ma do stopniowego osiągnięcia dobrego stanu wszystkich 
części wód w Polsce do końca 2015 roku.  

„Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych” (KPOŚK) przewiduje wykonanie 
szeregu inwestycji, obejmujących budowę, rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków oraz 
zbiorczych sieci kanalizacyjnych we wszystkich aglomeracjach o równoważnej liczbie mieszkańców 
większej od 2000 i ograniczenie przez to odpływu ładunku zanieczyszczeń do wód 
powierzchniowych, przede wszystkim ładunku azotu i fosforu. 

W dniu 30 maja 2005 r. Minister Środowiska dokonał aktualizacji „Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych”. Aktualizacja zawiera wykaz niezbędnych przedsięwzięć  
w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków 
komunalnych w latach 2005, 2006 - 2010, 2011 – 2013 i 2014 – 2015.  

W programie uwzględniono ponadto prognozowane koszty zaplanowanych inwestycji 
budowy, rozbudowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków 
komunalnych, a także terminy ich realizacji niezbędne do wypełnienia zapisów Traktatu Akcesyjnego.  

Dzięki możliwości wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, przeznaczonych 
na rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska (fundusze m.in. SAPARD, ISPA, PHARE, Fundusz 
Spójności, ZPORR), jak również funduszy ochrony środowiska, część krajowego „Programu 
oczyszczania ścieków komunalnych” przewidzianą na lata 2004 i 2005, udało się w przeważającym 
stopniu wykonać, co przyniosło widoczne efekty ekologiczne.   

Dzięki inwestycjom rozbudowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych, z roku na rok coraz większa 
ilość ścieków trafia na oczyszczalnie w poszczególnych gminach, co ma podstawowe znaczenie dla 
ograniczenia emisji ładunków zanieczyszczeń. Samorządy starają się pozyskiwać środki finansowe na 
inwestycje wodno-kanalizacyjne.  

W 2005 r. samorządy gmin poniosły nakłady na inwestycje z zakresu zaopatrzenia w wodę 
i kanalizacji wsi w łącznej wysokości 133,6 mln zł (tabela 6.36.), jednak jak wynika z danych 
Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, nastąpił spadek nakładów w stosunku do roku poprzedniego 
o 19,0 %. 



 

 
Tabela 6.33. Nakłady poniesione na inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej w województwie 
podkarpackim w 2005 r. 

 
Cel Nakłady w 2005 r. 

zaopatrzenie wsi w wodę 16,4 mln zł (12,3% nakładów) 

kanalizację wiejską 85,6 mln zł (64,1% nakładów) 

oczyszczalnie ścieków (zbiorcze) 30,2 mln zł (22,6% nakładów) 

oczyszczalnie przyzagrodowe 0,1 mln zł (   0,1% nakładów) 

Składowiska odpadów komunalnych 1,3 mln zł (0,9 % nakładów) 

 

Wydatki na inwestycje wodno-kanalizacyjne pokryto z następujących źródeł: 
• budżet państwa - 0,8%, 
• budżet samorządów gmin - 32,0%, 
• środki mieszkańców - 3,4%, 
• fundusze ochrony środowiska (dotacje i pożyczki) - 26,9%, 
• fundusze przedakcesyjne (SAPARD, PHARE) - 18,6%, 
• fundusze strukturalne (ZPORR, SPO) - 16,7%, 
• inne (środki Agencji Nieruchomości Rolnych) - 1,5% 

 
Według danych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego najwyższe nakłady na inwestycje 

z zakresu zaopatrzenia w wodę i kanalizacji wsi przeznaczone zostały w powiatach: 
 

• krośnieńskim - 19,4 mln zł (z tego: kanalizacja zbiorcza – 15,0 mln zł, oczyszczalnie 
zbiorcze- 3,6 mln zł,  zaopatrzenie w wodę – 0,7 mln zł), 

• przemyskim - 16,1 mln zł (z tego: kanalizacja zbiorcza – 7,1 mln zł, oczyszczalnie 
zbiorcze – 8,7 mln zł), zaopatrzenie w wodę - 0,3 mln zł. 

• leżajskim - 12,9 mln zł (z tego: kanalizacja zbiorcza – 8,1 mln zł, oczyszczalnie 
zbiorcze – 4,0 mln zł, zaopatrzenie w wodę – 1,0 mln zł). 

 
W 2005 r. intensywne prace polegające na budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia  

w wodę oraz zbiorczych sieci kanalizacyjnych, prowadzono także w powiatach: kolbuszowskim 
(gminy: Kolbuszowa, Dzikowiec, Niwiska, Majdan Królewski), stalowowolskim (gminy: Zaklików, 
Zaleszany, Bojanów, Radomyśl), jarosławskim (M. Jarosław, gminy: Chłopice, Pruchnik), niżańskim 
(gminy: Nisko, Jeżowe, Ulanów, Rudnik N. Sanem, Harasiuki), dębickim (gminy: Dębica, Ostrów), 
krośnieńskim (gminy: Jedlicze, Niebylec, Wiśniowa) oraz w mniejszym stopniu w powiatach: 
przeworskim, rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. 

Najmniej środków na powyższe inwestycje przeznaczono w  powiatach: leskim, jasielskim  
i bieszczadzkim. 

W 2005 roku powstało 148,75 km sieci wodociągowej, 3 371 przyłączy wodociągowych 
o długości 96,26 km, 626,5 km sieci kanalizacyjnej oraz 8 401 przykanalików o łącznej długości 144,9 
km. 

Zgodnie z „Krajowym programem oczyszczania ścieków komunalnych”, w województwie na 
bieżąco będą kontynuowane prace w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych  
w gminach, w szczególności gminach zlokalizowanych na obszarach wiejskich.  

 
Efekty ekologiczne osiągnięte w województwie podkarpackim w zakresie porządkowania 

gospodarki ściekowej w latach 2003 – 2005 przedstawiono na mapie 6.10. Do najważniejszych należą 
następujące inwestycje: 
 



 

 w latach 2003-2004 oddano do eksploatacji 10 komunalnych, mechaniczno-biologicznych 
oczyszczalni ścieków o RLM > 2000:  

 
• oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów w m. Chmielnik (gmina 

Chmielnik, powiat rzeszowski) o przepustowości średniodobowej 765 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Głowaczowa (gmina Czarna, powiat dębicki)  o przepustowości 

średniodobowej 250 m3/d, 
• oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów w m. Wiązownica (gmina 

Wiązownica, powiat jarosławski) o przepustowości średniodobowej 350 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Kępie Zaleszańskie (gmina Zaleszany, powiat stalowowolski)  

o przepustowości średniodobowej 410 m3/d, 
• oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów w m. Padew Narodowa (gmina 

Padew Narodowa, powiat mielecki) o przepustowości średniodobowej 100 m3/d,  
• oczyszczalnia w m. Trześń (gmina Niwiska, powiat kolbuszowski) o przepustowości 

średniodobowej 220 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Izbiska (gmina Wadowice Górne, powiat mielecki) o przepustowości 

średniodobowej 150 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Jastkowice (gmina Pysznica, powiat stalowowolski)  

o przepustowości średniodobowej 325 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Zaklików (gmina Zaklików, powiat stalowowolski) o przepustowości 

średniodobowej 600 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Lipa (gmina Zaklików, powiat stalowowolski) o przepustowości 

średniodobowej 308 m3/d, 
 

 w roku 2005 oddano do eksploatacji 8 komunalnych, mechaniczno-biologicznych 
oczyszczalni ścieków o RLM > 2000 (mapa 6.10.): 

 
• oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów w m. Lesko, (gmina Lesko, powiat 

leski) o przepustowości średniodobowej 2282 m3/d, 
• oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów w m. Wierzawice (gmina 

Wierzawice, powiat leżajski) o przepustowości średniodobowej 2000 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Zagórz (gmina Zagórz, powiat sanocki) o przepustowości 

średniodobowej 1300 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Radymno (gmina Radymno, powiat jarosławski) o przepustowości 

średniodobowej 500 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Dąbrowica (gmina Baranów Sandomierski, powiat tarnobrzeski)  

o przepustowości średniodobowej 350 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Rusinów (gmina Majdan Królewski, powiat kolbuszowski)  

o przepustowości średniodobowej 700 m3/d, 
• oczyszczalnia z podwyższonym usuwaniem biogenów w m. Sieniawa (gmina Sieniawa, 

powiat przeworski) o przepustowości średniodobowej 700 m3/d, 
• oczyszczalnia w m. Załuże (gmina Lubaczów, powiat lubaczowski) o przepustowości 

średniodobowej 250 m3/d, 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Mapa 6.10. Efekty ekologiczne osiągnięte w latach 2003-2005 w zakresie gospodarki ściekowej oraz 
inwestycje planowane do realizacji w województwie podkarpackim do 2015 r. w ramach "Krajowego 
Programu Oczyszczania ścieków Komunalnych" 

 
 



 

Ponadto w 2005 roku rozpoczęto lub kontynuowano prace modernizacyjne lub budowlane na 
oczyszczalniach ścieków: 

 
• w Rzeszowie – zakończono rozpoczęte w 2002 r. przedsięwzięcie pod nazwą 

„Rozbudowa bloku przeróbki osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Rzeszowie”  
w ramach której w 2005 roku: zmodernizowano system wizualizacji i sterowania 
urządzeniami oczyszczalni, zmodernizowano przepompownię ścieków przy  
ul. Trembeckiego, co pozwoliło na wyeliminowanie gospodarki skratkami, 
zmodernizowano system biologicznego oczyszczania ścieków, 

• w Przemyślu w zakresie: budowa obiektów do przeróbki osadów ściekowych,  
• w Jarosławiu: oddano II etap rozbudowy i modernizacji, 
• w m. Jedlicze w zakresie: budowa osadnika wtórnego, zagęszczacza osadów, stacji 

odwadniania osadu,  
• w miejscowościach: Krosno, Ropczyce, Sędziszów Młp., Łąka, Oleszyce, Ustrobna, 

Błonie,  
• w 2005 r. przeprowadzono rozbudowę oczyszczalni w m. Ustrobna i zwiększono jej 

przepustowość do 320 m3/dobę – RLM 2912, 
• w 2005 r. przeprowadzono rozbudowę oczyszczalni w m. Rokietnica i zwiększono jej 

przepustowość do 669 m3/dobę – RLM 3075, 
• w 2005 r. przeprowadzono rozbudowę oczyszczalni w m. Wola Roźwieniecka  

i zwiększono jej przepustowość do 724 m3/dobę – RLM 5200, 
 

Najważniejszymi inwestycjami w zakresie zaopatrzenia ludności w wodę w 2005 roku, było 
oddanie do eksploatacji 4 stacji uzdatniania wody w gminach: Dydnia (2 stacje), Chorkówka i Narol, 
rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kotowej Woli (gmina Zaleszany) oraz modernizacja 13 stacji 
uzdatniania wody (m.in. dla gminy Jarosław w m. Surochów). 

 
W branży przemysłowej prace modernizacyjne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

prowadzono w następujących zakładach przemysłowych: 
 

• „Fabryka Śrub w Łańcucie „ŚRUBEX” S.A. - przekazano do eksploatacji dwa nowe 
ujęcia wody technologicznej (studnie głębinowe), zamontowano i uruchomiono prasę 
filtracyjną, wykonano układ infrastruktury przesyłowej prasy, opracowano projekt 
technologiczny saturacji ścieków, dokonano częściowej modernizacji układu 
przesyłowego ścieków wraz z wymianą zużytych instalacji, wymieniono część układu 
pompowego ścieków, 

• Zakłady Chemiczne „Siarkopol” w Tarnobrzegu Sp. z o.o. – prowadzono prace nad 
zmianą technologii produkcji, mające na celu wyeliminowanie zrzutu jonów azotu 
amonowego, 

• Elektrownia „Stalowa Wola” S.A. – modernizacja ujęcia powierzchniowego wody na 
rzece San, 

• „ORGANIKA SARZYNA” S.A. w Nowej Sarzynie – wymiana odcinka kolektora 
zamkniętego obiegu wód chłodniczych o długości 570 m, 

• „Paged” Rzeszowskie Fabryki Mebli S.A. w Sędziszowie Młp. – zakończono 
modernizację linii wodociągowej, co pozwoli na ograniczenie strat wody w sieci, 

• HORTINO Zakład Przetwórstwa owocowo-Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o. – instalacja 
systemu do zdalnego sterowania dystrybucją wody w zakładzie, 

• „Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Chorzelów” Sp. z o.o. – włączenie zakładu 
do kanalizacji miejskiej, ścieki odprowadzane są do oczyszczalni w Mielcu. 

 
Wśród przedsięwzięć prowadzonych w województwie podkarpackim, które związane są m.in. 

z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, należy wymienić kontynuację rekultywacji 
wyrobiska pokopalnianego Kopalni Siarki „Machów” w Tarnobrzegu. Na terenie byłej kopalni 



 

powstaje zbiornik wodny, który będzie pełnił funkcję rekreacyjną. Celem doprowadzenia do niego 
wody z rzeki Wisły wykonano budowle hydrotechniczne obejmujące: 

 
• kanał doprowadzający, łączący rzekę Wisłę z budowlą wlotową wraz z zamknięciami  

i kratami oraz przepustem pod wałem przeciwpowodziowym i drogą,  
• kanały otwarte sprowadzające wodę na poszczególne poziomy, 
• kanał odprowadzający wodę wraz z przepustem drogowym i wałowym, 
• barierę zewnętrzną, która przejęła odwodnienie wyrobiska. 

 
W lutym 2005 r. rozpoczęto napełnianie zbiornika wodą z rz. Wisły. Po napełnieniu zbiornika 

w ok. 50 % w dniu 31.07.2005 r. zaprzestano pompowania wody ze względu na złą jakość wody  
i niski stan wód w Wiśle. Przebieg napełniania zbiornika zależy m.in. od stanu i jakości wody w 
Wiśle. Jakość wody kierowanej do zbiornika jest badana przez Laboratoriom Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  

 
Najpilniejszymi zadaniami do wykonania na rzecz ochrony wód na obszarze województwa 

podkarpackiego są: 
 

 przeprowadzenie do końca 2006 r. modernizacji oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu, 
(celem zapewnienia spełniania standardów odprowadzanych ścieków dla aglomeracji  
≥ 15000 RLM < 100000 RLM), Całkowite zakończenie prac modernizacyjnych 
oczyszczalni planowane jest na 2008 rok, 

 budowa do końca 2006 r. oczyszczalni ścieków w aglomeracjach: Pułanki, Godowa, 
Szczawne, Hyżne, Trójczyce, Bircza, Wilcza Wola, Nowy Żmigród, Tarnowiec, 
Skołyszyn, Stara Wieś, Obarzym i Domaradz, 

 zakończenie do końca 2006 roku, modernizacji i rozbudowy obiektów oczyszczalni 
ścieków w miejscowościach Kołaczyce, Brzozów i Zarszyn, 

 kontynuacja modernizacji oczyszczalni ścieków w Jarosławiu, Sanoku i Rymanowie, 
(celem zapewnienia spełniania standardów odprowadzanych ścieków dla aglomeracji  
≥ 15000 RLM < 100000 RLM) oraz oczyszczalni w Jarocinie, 

 kontynuacja modernizacji oczyszczalni w Rzeszowie, Przemyślu i Krośnie (celem 
zapewnienia spełniania standardów odprowadzanych ścieków dla aglomeracji o RLM 
>100 000) 

 rozbudowa i modernizacja do końca 2006 r. oczyszczalni ścieków w aglomeracjach: 
Ropczyce-Witkowice, Sędziszów Młp., Mielec, Dukla, Łąka, Błonie, Kołaczyce,  

 rozbudowa, celem zwiększenia przepustowości do końca 2006 roku, oczyszczalni  
w aglomeracjach: Baranów Sandomierski, Cieszanów, Jedlicze, Bachórz, Krzywcza, 
Iwierzyce, Raniżów, Ostrów, Pilzno, Grabownica Starzeńska, 

 rozbudowa i modernizacja do końca 2007 roku oczyszczalni ścieków w Brzozowie – 
dzielnica Borkówka oraz w Czarnej (powiat dębicki), 

 budowa do końca 2007 roku oczyszczalni ścieków w m. Żurawica, 
 kontynuacja modernizacji oczyszczalni w Jaśle, Nowej Dębie, Stalowej Woli, 

Ropczycach, Nisku, Przeworsku, Łańcucie, Leżajsku, 
 wprowadzenie systemu jakości w laboratoriach oczyszczalni ścieków (kontrole 

przeprowadzone w 2005 r. przez WIOŚ w Rzeszowie na oczyszczalniach ścieków 
komunalnych, wykazały liczne nieprawidłowości w zakresie metodyk badań 
prowadzonych w laboratoriach zakładowych), który będzie regularnie monitorowany i 
doskonalony, celem zapewnienia pełnej wiarygodności prowadzonych pomiarów oraz 
otrzymywanych wyników badań (wdrożenie referencyjnych metod badań), 

 kontynuacja inwestycji rozbudowy systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę  
i zbiorowego odprowadzania ścieków w poszczególnych gminach, 

 racjonalizacja zużycia wody w zakładach przemysłowych, wdrażanie nowoczesnych, 
energo i wodo-oszczędnych technologii produkcji, wdrażanie systemów jakości ISO 
14001,  



 

 budowa indywidualnych, nowoczesnych systemów odprowadzania i oczyszczania 
ścieków (np. przydomowe oczyszczalnie ścieków, drenaże rozsączające itp.) na 
obszarach, na których budowa kanalizacji jest niemożliwa, bądź nieuzasadniona ze 
względów ekonomicznych (przede wszystkim obszary o rozproszonej zabudowie, tereny 
górskie). 

 
W zakresie przeciwdziałania skutkom powodzi i suszy konieczne są prace polegające na: 

 
 budowie ok. 275 km wałów przeciwpowodziowych i modernizacji ok. 188 km tych 

budowli, 
 rozbudowie i budowie suchych zbiorników przeciwpowodziowych i zbiorników małej 

retencji, głównie dla m. Ropczyce, Łańcut, Leżajsk, Błażowa, Kamień, Iwierzyce, 
Lubaczów, Stary Dzików (ogólnie w perspektywie do 2010 roku, istnieje potrzeba 
budowy ok. 150 zbiorników), 

 regulacji ok. 535 km rzek i potoków na obszarach przewidzianych pod inwestycje oraz 
modernizacji ok. 341 km koryt rzek i potoków, 

 utrzymaniu w należytym stanie istniejących budowli regulacyjnych i innych urządzeń 
wodnych, 

 ochronie istniejących i tworzenie nowych systemów retencji wód dla ochrony przed 
powodzią i suszą (budowa m.in. zb. „Rudawka Rymanowska” na Wisłoku, zb. „Kąty-
Myscowa” i zb. „Krempna” na Wisłoce, zb. „Dukla” na Jasiołce, zb. „Krawce” na Łęgu, 
zb. „Niewistka” na Sanie). 

 
W kolejnych latach na obszarze województwa podkarpackiego, zgodnie z „Krajowym 

Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, kontynuowane będą niezbędne inwestycje 
budowy, rozbudowy i modernizacji komunalnych oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych sieci 
kanalizacyjnych, tak by w perspektywie do 2015 roku osiągnięty został dobry stan wód, główny cel 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. 
 
5. Podsumowanie 
 

Województwo podkarpackie leży w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym Górnej Wisły i nie 
należy ono do województw, w których wody powierzchniowe są bardzo narażone na presje. 
Występuje tu wiele obszarów czystych ekologicznie i jest to niewątpliwie atut województwa.  

Główne presje wywierane na środowisko wodne, to jest znaczące pobory wód i emisja 
ścieków (w tym mogących zawierać substancje niebezpieczne) w sektorze przemysłowym  
i komunalnym skupiają się w dużych ośrodkach miejsko-przemysłowych, aglomeracjach takich jak 
Rzeszów, Dębica, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Krosno, Jasło. Oddziaływanie na wody powierzchniowe 
pozostałych miast pochodzi z sektora komunalnego i jest nim emisja ścieków z oczyszczalni 
komunalnych oraz pobory wód.  

Presji tych nie da się wyeliminować, z uwagi na potrzeby ludności i przemysłu, można je 
jedynie ograniczać i eliminować te ich elementy, które mogą doprowadzić do nieodwracalnych zmian 
w środowisku wodnym. Punktem wyjściowym do ograniczania presji jest stanowienie odpowiedniego 
prawa, wdrażanie go w życie i jego egzekucja.  

W ostatnich latach obserwuje się w województwie podkarpackim zmniejszenie presji zarówno 
ze strony przemysłu, jak i gospodarki komunalnej. Spadek ilości pobieranej wody podziemnej, jest 
wynikiem racjonalizacji jej wykorzystania w sektorze przemysłowym, która wynika z wymogów 
prawnych, systemu opłat za korzystanie ze środowiska, jak również potrzeby zwiększania 
konkurencyjności zakładów przemysłowych poprzez wprowadzanie wodo i energooszczędnych 
technologii produkcji, wdrażanie systemów zarządzania środowiskowego, ciągłe doskonalenie, które 
w obecnej dobie jest coraz powszechniejsze. Pobór wód w sektorze komunalnym w ostatnich latach 
utrzymuje się na zbliżonym poziomie, co przy rozbudowie wodociągów na terenach wiejskich jest 
zjawiskiem pozytywnym i świadczy o bardziej świadomym, oszczędniejszym korzystaniu z wód przez 
społeczeństwo. Niepokoić może fakt, że jakość wód powierzchniowych, które mają przeważający 
udział w zaopatrzeniu województwa w wodę, w stosunku do roku poprzedniego uległa pogorszeniu. 



 

Jest to bardzo uciążliwe dla przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, ponieważ zwiększa koszty 
uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia. 

Zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz zgodnie z jej celem, jakim jest 
osiągnięcie do 2015 roku dobrego stanu wszystkich części wód, przeciwdziała się w województwie 
podkarpackim presjom pochodzącym ze źródeł punktowych, jak i obszarowych (oddziaływanie 
obszarów nie skanalizowanych).  

Od kilku lat trwają na Podkarpaciu intensywne prace, wykonywane w ramach realizacji 
„Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych”, polegające na budowie, rozbudowie i 
modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych i komunalnych oczyszczalni ścieków, w szczególności 
na obszarach wiejskich, gdzie z roku na rok zmniejsza się dysproporcja między stopniem 
zwodociągowania, a stopniem skanalizowania i gdzie coraz większy procent ludności korzysta  
z oczyszczalni ścieków. W 2005 roku w województwie podkarpackim oddano do eksploatacji  
8 komunalnych oczyszczalni ścieków. Ilość ścieków odprowadzana w województwie ogółem ulega 
stopniowemu zmniejszeniu.  

W wyniku rozbudowy sieci kanalizacyjnej, wzrasta ilości ścieków wymagających 
oczyszczania, a dzięki budowie nowych obiektów oraz modernizacji i rozbudowie istniejących, 
wzrasta również ilość ścieków oczyszczonych. Tym samym maleje presja ze strony nieoczysczonych 
ścieków komunalnych i dzięki kontynuacji inwestycji w gospodarce ściekowej, trend taki będzie 
utrzymywał się w kolejnych latach, by w 2015 roku mógł zostać osiągnięty w województwie dobry 
stan wód. 

W województwie podkarpackim, problemem dużej wagi wciąż pozostaje ochrona przed 
skutkami powodzi i suszy. Niedostatecznie rozbudowana infrastruktura urządzeń wodnych, corocznie 
przynosi tragiczne w skutkach rezultaty w postaci licznych podtopień. W najbliższej przyszłości mają 
zostać wykonane prace, których efektem mają być zmodernizowane i nowe wały przeciwpowodziowe, 
suche zbiorniki przeciwpowodziowe oraz zbiorniki małej retencji wodnej. Konieczna będzie tu 
ingerencja w środowisko naturalne i będzie ona musiała być przeprowadzona zgodnie z wymogami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej.  

Problemem pozostaje również pozyskanie odpowiednich środków finansowych na realizację 
tak wielu zadań i efektywne ich wykorzystanie w określonym czasie, w szczególności w małych 
gminach województwa. 
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