
KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH 
W 2003 ROKU

W województwie  podkarpackim monitoring  jakości  wód podziemnych realizowany
jest w krajowej sieci obserwacyjnej przez Państwowy Instytut Geologiczny. W 2003 roku
badania prowadzono w 25 punktach pomiarowych, z których 15 znajduje się na obszarach
Głównych  Zbiorników  Wód  Podziemnych.  Punkty  te  zlokalizowane  są  poza  zasięgiem
lokalnych  ognisk  zanieczyszczeń.  Są  to  zarówno  ujęcia  wód  płytkiego  krążenia  (wody
gruntowe),  tj.  ujęcia  z  poziomów  o słabej  naturalnej  izolacji  i  przez  to  najbardziej
wrażliwych na  wpływ czynników antropogenicznych,  jak  i ujęcia  wód  wgłębnych,  czyli
ujęcia z poziomów wodonośnych o dobrej i bardzo dobrej naturalnej izolacji oraz źródła. 

Od  16  marca  2004  roku  obowiązuje  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 określa nowy sposób
prowadzenia  monitoringu wód powierzchniowych i  podziemnych oraz  wprowadza  nowe
zasady klasyfikacji dla prezentowania stanu jakości wód.

Monitoring  jakości  wód  podziemnych,  odpowiadający  przepisom  ustawy  z  dnia
18 lipca  2001r.  –  Prawo wodne,  uruchomiony został  w 2004 roku,  stąd ocena wyników
badań i klasyfikacja dla prezentowania stanu wód podziemnych według zasad określonych
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku, będzie możliwa dopiero
w 2005 roku.

W związku z powyższym dla określenia poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych
w  2003  roku  wykorzystano  stosowaną  w  latach  ubiegłych  przez  Inspekcję  Ochrony
Środowiska   dla  potrzeb  monitoringu  klasyfikację  jakości  wód  podziemnych  (wg
Klasyfikacja jakości zwykłych wód podziemnych dla potrzeb monitoringu  środowiska, PIOŚ
1995). Zakłada ona podział wód na cztery klasy jakościowe:

 klasa I a - wody najwyższej jakości, 
 klasa I b - wody wysokiej jakości, 
 klasa II - wody średniej jakości, 
 klasa III - wody niskiej jakości

i  przy  zaliczeniu  wody  do  odpowiedniej  klasy  dopuszcza  przekroczenia  wartości
granicznych  nie  więcej  niż  trzech  wskaźników  pod  warunkiem,  że  mieszczą  się  one
w granicach  przyjętych  dla  bezpośrednio  niższej  klasy  jakości.  Jako  niedopuszczalne
przyjęto przekroczenie wartości granicznych wskaźników o charakterze toksycznym.

Realizując  przepis  §10  pkt  2,  3  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia
1 października 2002r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U.
Nr 176, poz. 1453) w tabeli przedstawiono wyniki ogólnej klasyfikacji wód podziemnych
w 2003 roku oraz wartości wskaźników decydujących o jakości wód w poszczególnych
punktach pomiarowych. 



Klasyfikacja ogólna jakości wód podziemnych w 2003 roku 
oraz wartości wskaźników decydujących o klasyfikacji w poszczególnych punktach pomiarowych

Nr
otworu
wg PIG

Miejscowość,
nazwa punktu

Straty
-grafia Wody

Obszary
GZWP

Klasa
wód

Wskaźnik decydujący o klasie Wskaźniki w zakresie stężeń
odpowiadających wodzie o niskiej jakości

nazwa jednostki wartość klasa III poza klasą
79 Wielkie Oczy X gruntowe poza III azotany mgNO3/l 58,53 azotany potas

84 Mielec Q gruntowe 425
II

odczyn pH 6,12
mangan mgMn/l 0,27
twardość ogólna mgCaCO3/l 57,5

wodorowęglany
żelazo ogólne

85 Leżajsk Q wgłębne 425 Ib azotany

86 Ropczyce Czekaj Q wgłębne 425 II
fluorki mgF/l 1,678

mangan mgMn/l 0,125

azotany
przewodność
elektrolit.właściwa

88 Łysaków –1 K wgłębne poza Ib

89 Łysaków -2 Q gruntowe poza II

azot amonowy mgN-NH4/l 0,35
mangan mgMn/l 0,186
twardość ogólna mgCaCO3/l 54,3
wodorowęglany mgHCO3/l 55

żelazo
wapń

90 Łańcut Q wgłębne 425 Ib azotyny

91 Stary Dzików Q gruntowe poza Ib azotany potas

92 Nowa Dęba Q gruntowe 425 II

odczyn pH 5,84
mangan mgMn/l 0,129
nikiel mgNi/l 0,032
twardość ogólna mgCaCO3/l 85,3

żelazo wodorowęglany

94 Stalowa Wola Q gruntowe 425 II

odczyn pH 5,85
nikiel mgNi/l 0,037
przewodność
elektrolit.właściwa mg/l 429

azotany wodorowęglany

146 Kąkolówka X gruntowe 432 Ib
azotany,
przewodność
elektrolit.właściwa

147 Makłuczka X gruntowe poza III

azot amonowy mgN-NH4/l 1,03
wodorowęglany mgHCO3/l 448
przewodność
elektrolit.właściwa mg/l

818

azot amonowy
wodorowęglany
przewodność
elektrolit.właściwa

stront
żelazo

150 Solina-Zabrodzie X źródło poza Ib azotany 
azotyny



Nr
otworu
wg PIG

Miejscowość,
nazwa punktu

Straty
-grafia Wody
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Klasa
wód

Wskaźnik decydujący o klasie Wskaźniki w zakresie stężeń
odpowiadających wodzie o niskiej jakości

nazwa jednostki wartość klasa III poza klasą
151 Bystre Rabe K gruntowe poza Ia
393 Sanok-Olchowce K źródło 430 Ib
396 Radoszyce X źródło poza Ia
399 Dwerniczek X źródło 431 Ia

403 Harklowa X gruntowe 433 Ib przewodność
elektrolit.właściwa

405 Wetlina Q gruntowe poza Ib

406 Krosno Q gruntowe 432 III
azotany
przewodność
elektrolit.właściwa

757 Przemyśl Q gruntowe 430 III

azotany mgNO3/l 11,03
wodorowęglany mgHCO3/l 410
przewodność
elektrolit.właściwa mg/l 824

azotany
wodorowęglany
przewodność
elektrolit.właściwa

fluorki

758 Rzeszów Q wgłębne 425 II

azotyny mgNO2/l 0,03
mangan mgMn/l 0,356

bar mgBa/l 0,116

azot amonowy
wodorowęglany
przewodność
elektrolit.właściwa

żelazo

759 Babice X gruntowe 430 Ib azotany
1028 Bezmiechowa X źródło 430, 431 Ib
1514 Łysaków Q gruntowe poza Ib azotany wodorowęglany

OBJAŚNIENIA DO TABELI:

Stratygrafia poziomu

K kreda
X trzeciorzęd
Q czwartorzęd

Główne zbiorniki wód podziemnych

425  Zbiornik Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów
430  Dolina rzeki San
431  Zbiornik warstw Krosno (Bieszczady)
432  Dolina rzeki Wisłok
433  Dolina rzeki Wisłoka


