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KLASYFIKACJA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH  
W SIECI KRAJOWEJ W 2005 ROKU 

 

 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną Unii Europejskiej 2000/60/WE, Państwa 

Członkowskie zobowiązane są do ustanowienia i prowadzenia stałego monitoringu stanu wód. 

Celem funkcjonowania monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczanie danych o jakości 

zasobów tych wód dla potrzeb związanych z identyfikowaniem i eliminowaniem lub 

ograniczaniem zagrożeń w ramach programów działań ochronnych ukierunkowanych na 

osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód. Postanowienia RDW przetransponowane zostały do 

polskiego prawa poprzez zapisy w ustawie Prawo wodne oraz przepisach szczegółowych.  

 

Zapisy dotyczące badania i oceny stanu wód podziemnych ujęte są w następujących aktach 

prawnych: 

� ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późń. zm.) – 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 

(Dz. U. Nr 241, poz. 2093), 

� rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (projekt). 

 

Ocena jakości śródlądowych wód podziemnych wchodzi w zakres informacji uzyskiwanych 

w ramach państwowego monitoringu środowiska. 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. W 2005 roku, podobnie jak w latach 

poprzednich, badania obejmowały wody podziemne różnych użytkowych poziomów 

wodonośnych na obszarze całego kraju, z wyłączeniem wód mineralnych, leczniczych 

i termalnych.  

 

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.  

Biorąc pod uwagę stopień naturalnej izolacji wód podziemnych, czyli wrażliwości na 

zanieczyszczenia, badane wody dzieli się na wody gruntowe (czyli poziomy wodonośne 

o swobodnym zwierciadle wody, słabo izolowane, a zatem 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). 
Spośród dwudziestu pięciu punktów badawczych, dwadzieścia charakteryzuje wody gruntowe 

(w tej grupie znajdują się również wody źródlane), pięć – wody wgłębne. 
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W 2005 roku próbki wody do analizy pobrano z 24 otworów badawczych w okresie od 

drugiej dekada lipca do drugiej dekady września. Badania laboratoryjne wykonało Centralne 

Laboratorium Chemiczne Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. 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 analiz wód zgromadzone zostały w komputerowej bazie danych systemu 

MONBADA. 

 

Ze względu na brak w ciągu roku 2005 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 (Dz. U. nr 32 poz. 284). Rozporządzenie to straciło moc prawną 
z dniem 1 stycznia 2005 roku. Po wejściu w życie wspomnianego na wstępie projektu 

rozporządzenia MŚ w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych, dokonana 

zostanie reinterpretacja wyników badań prowadzonych w 2005 roku. 

Rozporządzenie MŚ z 11 lutego 2004 roku 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. 
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Spośród wykonanych 47 oznaczeń, do klasyfikacji wykorzystano 29 wskaźników jakości 

wody: 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. 

Zgodnie z rozporządzeniem MŚ przy ustalaniu ogólnej klasy jakości wód podziemnych 

dopuszczano przekroczenie wartości granicznych trzech wskaźników, o ile przekroczenie 

wskaźników jakości wody 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. Wskaźników tych nie 

analizowano w próbkach wody pobranych z punktów badawczych zlokalizowanych na terenie 

województwa podkarpackiego. 

 

Na podstawie wyników badań wód podziemnych z punktów sieci krajowej oraz 

przeprowadzonej klasyfikacji stwierdza się, że w 2005 roku na terenie województwa 

podkarpackiego przeważały wody o dobrej (klasa II) i zadowalającej jakości (klasa III). Wody tej 

jakości stwierdzono w dziewiętnastu punktach badawczych (79% badanych wód). Wody 

niezadowalającej jakości (klasa IV) stwierdzono w dwóch punktach badawczych. W klasie wód 

o złej jakości (klasa V) znalazły się wody z trzech punktów badawczych. W 2005 roku na terenie 

województwa podkarpackiego nie stwierdzono występowania wód o bardzo dobrej jakości 

(klasa I). 

 

 

Realizując przepis §10 pkt 2, 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453), 

w tabeli Nr 1 przedstawiono klasyfikację jakości wód podziemnych w 2005 roku 

w poszczególnych punktach badawczych oraz wskaźniki w zakresie stężeń odpowiadających 

wodzie o niskiej jakości, a także wskaźniki, które przekroczyły normy dla wód przeznaczonych 

do spożycia przez ludzi.  

Dodatkowo, w tabeli Nr 2, przedstawiono wyniki badań wód podziemnych w zakresie 

zawartości azotanów w latach 2001-2005. 
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Tabela Nr 1 
 

Klasyfikacja jakości wód podziemnych województwa podkarpackiego w 2005 roku 
(wg rozporządzenia MŚ z dnia 11.02.2004 r. – Dz.U.2004.32.284) 

 
Wskaźniki w zakresie stężeń odpowiadających wodzie o niskiej jakości Nr 

otworu 
wg PIG 

Miejscowość, 
nazwa punktu 

Straty-
grafia 

Wody 
Obszary 
GZWP 

Klasa 
wód klasa IV (oznaczone stężenie) klasa V (oznaczone stężenie) 

Wskaźniki przekraczające 
normy dla wód przeznaczonych 

do spożycia przez ludzi 

79 Wielkie Oczy  X gruntowe Poza III  
fosforany (29,9 mg PO4/l) 

potas (67,554 mg K/l) 
brak przekroczeń 

84 Mielec Q gruntowe 425 III  żelazo ogólne (6,1102 mg Fe/l) mangan, żelazo ogólne 

85 Leżajsk Q wgłębne 425 III   brak przekroczeń 
86 Ropczyce-Czekaj Q wgłębne 425 II   mangan 

88 Łysaków-1 K wgłębne poza IV 
amoniak (0,73 mg NH4/l) 

żelazo ogólne (2,1247 mg Fe/l) 
 mangan, żelazo ogólne 

89 Łysaków-2 Q gruntowe poza III  żelazo ogólne (6,9252 mg Fe/l) mangan, żelazo ogólne 

90 Łańcut Q wgłębne 425 II   mangan 

91 Stary Dzików Q gruntowe poza w 2005 roku punkt nr 91 został wyłączony z badań 

92 Nowa Dęba Q gruntowe 425 III 
fosforany (3,05 mg PO4/l) 

żelazo ogólne (3,1977 mg Fe/l) 
wodorowęglany(4,27 mg HCO3/l) mangan, żelazo ogólne, nikiel 

94 Stalowa Wola Q gruntowe 425 III  wodorowęglany (<0,1 mg HCO3/l) mangan, żelazo ogólne, nikiel 

146 Kąkolówka X gruntowe poza III   brak przekroczeń 

147 Makłuczka X gruntowe poza IV 

amoniak (1,48 mg NH4/l) 

bor (1,5324 mg B/l) 

żelazo ogólne (0,9961 mg Fe/l) 

wodorowęglany (424,56 mg HCO3/l) 

 bor, żelazo ogólne 

150 Solina-Zabrodzie X źródło 431 III   mangan 

151 Bystre-Rabe K gruntowe poza II   brak przekroczeń 
393 Sanok-Olchowce K źródło 431 II   brak przekroczeń 
396 Radoszyce X źródło poza II   brak przekroczeń 
399 Dwerniczek X źródło 431 II   brak przekroczeń 
403 Harklowa X gruntowe 433 II   brak przekroczeń 
405 Wetlina Q gruntowe poza II   brak przekroczeń 
406 Krosno Q gruntowe 432 V wapń (222,19 mg Ca/l) azotany (141 mg NO3/l) twardość ogólna, azotany 

757 Przemyśl Q gruntowe 430 V  fluorki (2,43 mg F/l) fluorki 

758 Rzeszów Q wgłębne 425 V 
amoniak (1,45 mg NH4/l) 

wodorowęglany (418,46 mg HCO3/l) 

żelazo ogólne (6,4942 mg Fe/l) 

fluorki (3,39 mg F/l) 

mangan, żelazo ogólne, fluorki, 

twardość ogólna 

759 Babice X gruntowe 430 II   brak przekroczeń 
1028 Bezmiechowa X źródło 431 II   brak przekroczeń 
1514 Łysaków-p Q gruntowe poza III odczyn pH (6,33) wodorowęglany (<0,1 mg HCO3/l) odczyn pH 

 
Źródło: PIG. 
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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 

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). 

Klasy jakości wód podziemnych: 
 

V - klasa V I - klasa I  II - klasa II III - klasa III IV - klasa IV 
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Tabela Nr 2 

 

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. 
 


