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OCENA WYNIKÓW BADAŃ  
PROWADZONYCH W RAMACH MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO  

STANU CHEMICZNEGO WÓD PODZIEMNYCH W 2006 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.  

 

Ogólne zapisy dotyczące badania i oceny stanu wód podziemnych są ujęte w: 

�  art. 38a ust. 1, art. 47 oraz art. 155a i 155b ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo 

wodne (Dz. U. z 2005 roku Nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity z późń. zm.). 

Natomiast szczegółowe regulacje zawierają rozporządzenia: 

� 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), 

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

(projekt), stanowiącym wykonanie delegacji zawartej w art. 38a ust. 1 ustawy Prawo 

wodne, 

� Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód 

powierzchniowych oraz podziemnych (projekt), stanowiącym wykonanie delegacji 

zawartej w art. 155b ust. 1 ustawy Prawo wodne. 

 

Ocena jakości śródlądowych wód podziemnych wchodzi w zakres informacji 

uzyskiwanych w ramach państwowego monitoringu środowiska. Badania wód podziemnych 

w sieci krajowej prowadzi 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 roku 2006 dotychczas funkcjonująca krajowa sieć pomiarowa monitoringu jakości 

wód podziemnych została 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 polegał na weryfikacji dotychczasowych 

punktów monitoringowych pod kątem spełniania wymagań RDW oraz włączaniu nowych 

punktów. Każdemu z punktów zostały 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 ochronę, poprawę 
i przywracanie dobrego stanu wód podziemnych. 

Modyfikacja sieci wynikająca z wdrażania wymagań Ramowej Dyrektywy 
Wodnej polega przede wszystkim na zmianie przedmiotu monitoringu 
z dotychczasowych różnych poziomów użytkowych wód podziemnych na wyznaczone 
jednolite części wód podziemnych.  
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W Polsce jednolite części wód podziemnych zostały wyznaczone przez Państwowy 

Instytut Geologiczny (wraz ze swoimi Oddziałami) w konsultacji z RZGW, GIOŚ i BGW. 

W Obszarze Dorzecza Wisły wydzielono 96 jednolitych części wód podziemnych.  

W województwie podkarpackim, w 2006 roku monitoring jakości wód podziemnych 

realizowany był w trzydziestu jeden punktach obserwacyjnych. Spośród tych punktów – 

dziewiętnaście należy do sieci pomiarowej, która funkcjonowała w latach 1991-2005, 

dwanaście to punkty nowe. Zmodyfikowana sieć pomiarowa zlokalizowana jest w obszarze 

siedmiu jednolitych części wód podziemnych: 109, 126, 127, 139, 157, 158, 160. 

Kod jednolitej części wód Powierzchnia [m
2
] Długość geograficzna Szerokość geograficzna 

PL_GB_2300_109 3030664224 23,73401 50,64148 

PL_GB_2200_126 1878843129 21,77327 50,40799 

PL_GB_2200_127 8933081863 22,56930 50,33747 

PL_GB_2200_139 3662803162 20,96386 50,11532 

PL_GB_2200_157 4420603417 21,58083 49,69590 

PL_GB_2200_158 3811296515 22,34352 49,62458 

PL_GB_2200_160 827209090 22,54609 49,17436 

W 2006 roku, próbki wody podziemnej pobrano z otworów obserwacyjnych w okresie 

od trzeciej dekady września do pierwszej dekady października. Badania laboratoryjne 

wykonało Centralne Laboratorium Chemiczne Państwowego Instytutu Geologicznego 

w Warszawie. Uzyskane wyniki analiz wód zgromadzone zostały w komputerowej bazie 

danych systemu MONBADA. 

Ze względu na brak w ciągu roku 2006 przepisów dotyczących klasyfikacji wód 

podziemnych, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, dla określenia 

poziomu zanieczyszczenia wód podziemnych w poszczególnych punktach obserwacyjnych 

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). 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 2006 roku. 

Rozporządzenie MŚ z 11 lutego 2004 roku zakłada 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, 
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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 41 oznaczeń, do klasyfikacji wykorzystano 29 wskaźników 

jakości wody: amoniak, arsen, azotany, azotyny, bor, chlorki, chrom, cynk, fluorki, fosforany, 

glin, kadm, krzemionka, magnez, mangan, miedź, nikiel, odczyn pH, ogólny węgiel 

organiczny, ołów, potas, przewodność, siarczany, sód, temperatura, tlen rozpuszczony, wapń, 
wodorowęglany, żelazo. 

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. 

Na podstawie wyników badań wód 

podziemnych z punktów sieci krajowej oraz 

przeprowadzonej klasyfikacji stwierdza się, 
że w 2006 roku na terenie województwa 

podkarpackiego przeważały wody o bardzo 

dobrej (klasa I), dobrej (klasa II) 

i zadowalającej jakości (klasa III).  

Występowanie wód dobrych jakościowo 
(klasy I, II i III) stwierdzono w siedemnastu 
punktach obserwacyjnych (55% badanych 

wód).  

Wody niezadowalającej jakości (klasa 

IV) zidentyfikowano w jedenastu punktach. 

W klasie wód o złej jakości (klasa V) znalazły 

się wody z trzech punktów.  

Łącznie wody o niskiej jakości (klasy IV i V) 
odnotowano w 14 punktach. 

Stężenia odpowiadające zakresowi 

wartości granicznych dla wód o niskiej jakości 

(klasy IV i V) wystąpiły w przypadku 

następujących wskaźników: żelazo, 

wodorowęglany, amoniak, odczyn pH, azotyny, 

Ocena jakości wód podziemnych

9,7% 9,7%

25,8%

19,3%

35,5%

I klasa II klasa IIl klasa IV klasa V klasa

Częstotliwość występowania stężeń wskaźników 

z zakresu wartości określonych dla wód 

podziemnych o niskiej jakości
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fluorki, potas, bor, chlorki, sód, azotany, ogólny węgiel organiczny (OWO), chrom, wapń, 
przewodność. 

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 

Ministra Środowiska z dnia 23.12.2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych 

na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych.  

Analiza azotanów wykazała, że tylko woda z punktu obserwacyjnego w m. Krosno 
(nr 406) charakteryzuje się nadmierną zawartością azotanów. Stwierdzona zawartość 
azotanów przewyższa wartość 50 mg NO3/l. Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem MŚ 

wody te kwalifikują się do grupy wód podziemnych zanieczyszczonych.  

Z kolei woda, pobrana z otworu w m. Leżajsk (nr 85), zawierała azotany w ilości 

przekraczającej 40 mg NO3/l. Zgodnie z rozporządzeniem MŚ wodę z tego otworu, ze 

względu na zawartość azotanów w granicach od 40 do 50 mg NO3/l, należy zaliczyć do wód 

podziemnych zagrożonych zanieczyszczeniem.  

Stężenie azotanów (mg NO3/l) Nr  
otworu 

Miejscowość,  
nazwa punktu 2001 r. 2002 r. 2003 r. 2004 r. 2005 r. 2006 r. 

85 Leżajsk 36,4 35,2 36,72 39,4 39,7 40,8 

406 Krosno 117 74,7 66,44 80,2 141 118 

Wymienione otwory obserwacyjne (Krosno, Leżajsk) zlokalizowane są na obszarach 

zabudowanych. 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. 
 

 

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 tabelach poniżej przedstawiono klasyfikację jakości wód podziemnych 

w 2006 roku, w poszczególnych punktach obserwacyjnych zlokalizowanych na terenie 

województwa podkarpackiego oraz wykaz wskaźników o zakresie stężeń odpowiadających 

wodzie o niskiej jakości (klasa IV i V).  
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Charakterystyka punktów obserwacyjnych Monitoringu Diagnostycznego Stanu Chemicznego Wód Podziemnych oraz klasyfikacja wód w 2006 roku 

Nr 
pkt 

Miejscowość PUWG X PUWG Y JCWP RZGW 
Wody 
W/G/Z 

Typ ośrodka 
Głębokość 

stropu  
(m ppt) 

Stratygrafia 
Numer 
GZWP 

Klasa 
wody 

Klasyfikacja - 
przekroczone wskaźniki 

Norma jakości - 
przekroczone wskaźniki 

84 Mielec 676262,9885 274321,0844 126 Kraków G porowy 16,5 Q 425 IV Fe,HCO3,pH,TOC  Mn,Fe,pH 

85 Leżajsk 744134,8324 271098,163 127 Kraków G porowy 27,5 Q 425 III     

86 Ropczyce Czekaj 686725,1512 248895,0019 139 Kraków W porowy 20 Q 425 II    Mn 

88 Łysaków-1 719214,16 325882,9589 127 Kraków W porowo-szczelinowy 100,3 Cr3   III Fe  Mn,Fe 

89 Łysaków-2 719214,16 325882,9589 127 Kraków G porowy 43 Q   IV Fe  Mn,Fe 

90 Łańcut 732001,2459 249507,0488 127 Kraków W porowy 25,8 Q 425 II    Mn 

92 Nowa Dęba 698555,6044 294179,9863 126 Kraków G porowy 4,5 Q 425 III Fe,HCO3,pH  Mn,Fe,pH 

94 Stalowa Wola 715562,3704 303173,455 127 Kraków G porowy 9,6 Q 425 IV Cr,pH  Cr,Mn,Ni,Fe,pH 

139 Kolbuszowa 698878,9554 266751,0141 126 Kraków G porowy 12 Q 426 IV Fe  As,Mn,Fe 

145 Brzeżanka 699542,8959 223674,0892 157 Kraków G porowo-szczelinowy 80 TrOl   V HCO3,NH4  Fe,NH4,N_NH4 

147 Makluczka 723913,6161 231315,3041 158 Kraków G porowo-szczelinowy 50,5 TrPc   IV B,Fe,HCO3,NH4  B,Fe 

148 Bircza Stara 750367,3391 208488,8427 158 Kraków W porowo-szczelinowy 40 TrOl   III Fe  Mn,Fe 

151 Bystre 737449,0288 166194,8992 158 Kraków Z porowo-szczelinowy 2,5 TrOl   I     

393 Sanok-Olchowce 733913,4092 193440,3219 158 Kraków Z porowo-szczelinowy 0 TrOl 431 II     

396 Radoszyce 722291,1868 164085,0109 158 Kraków Z porowo-szczelinowy 0 TrOl   III Fe  Mn,Fe 

399 Dwerniczek 767353,3711 155917,3785 160 Kraków Z porowo-szczelinowy 0 TrOl 431 I     

405 Wetlina 756592,1062 145581,6424 160 Kraków G porowy 1 Q   II     

406 Krosno 699959,0732 208153,1581 157 Kraków G porowy 3,5 Q 432 V Ca,Cl,Fluorki,NO3  Cl,Fluorki,NO3,N_NO3 

757 Przemyśl 772162,6701 220873,7831 127 Kraków G porowy 11 Q   III HCO3   

758 Rzeszów 715809,3547 245714,0175 127 Kraków W porowy 13 Q 425 IV Fe,HCO3,NH4  Mn,Fe 

1028 Bezmiechowa Górna 746277,4514 187714,5855 158 Kraków Z porowo-szczelinowy 0 TrOl 431 I     

1059 Cmolas 696094,9739 272878,7714 126 Kraków G porowy 35 Q 426 IV K,NO2   

1514 Łysaków 719214,16 325882,9589 127 Kraków G porowy 9,4 Q   III pH  pH 

1874 Kawęczyn 694978,4475 249868,7092 139 Kraków W porowy 31,2 Q 425 IV Fe  Mn,Fe 

1875 Bezmiechowa 741077,7067 183141,5335 158 Kraków G porowo-szczelinowy 50 TrOl 431 IV Na,Fe,HCO3,NH4  Na,Fe,NH4,N_NH4 

1876 Potok 693558,7782 209345,6677 157 Kraków W porowo-szczelinowy 40,1 TrOl   IV Fe  Mn,Fe 

1877 Pysznica 721669,2868 305100,1864 127 Kraków G porowy 20,5 Q 425 IV Fe,HCO3,pH  Mn,Fe,pH 

1878 Bystre Rabe 736266,0065 165613,9554 158 Kraków G porowo-szczelinowy 77 Cr1   V 
B,K,Na,Fe,Cl,Fluorki,NO2
HCO3,NH4,PEW 

B,Mn,Na,Fe,Cl,Fluorki,NO2,
NH4,PEW,N_NH4,N_NO2 

1879 Strzyzów 700395,219 226288,7555 157 Kraków W porowo-szczelinowy 35 TrOl   III     

1880 Werchrata 818722,0202 275406,5489 109 Warszawa W szczelinowo-krasowy 30 Cr3 407 II     

2012 Kąty 682358,4271 192003,3654 157 Kraków Z porowo-szczelinowy 0  TrOl   II     
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OObbjjaaśśnniieenniiaa::  
JCWP:  Jednolite Części Wód Podziemnych 

Wody W/G/Z: 
W – wgłębne 

G – gruntowe 

Z – źródła 

Główne zbiorniki wód podziemnych 
407 Niecka lubelska (Chełm-Zamość) 
425 Zbiornik Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów 

426 Dolina kopalna Kolbuszowa 

431 Zbiornik warstw Krosno (Bieszczady) 

432 Dolina rzeki Wisłok 

Klasyfikacja jakości wód podziemnych w 2006 roku 
wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 

monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód (Dz.U.2004.32.284) 

Norma jakości - przekroczone wskaźniki (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; rozporządzenie to utraciło moc 17 sierpnia 2006 r.) 

Klasy jakości wód podziemnych: 
 

 

 

Objaśnienia skrótów:  

Fe –  żelazo As – arsen  B – bor Cl – chlorki  PEW – przewodność w 20
o
 C 

Mn – mangan  Na – sód  NH4 – amoniak  N_NH4 – azot amonowy HCO3 – wodorowęglany 

Cr – chrom Ca – wapń NO3 – azotany  N_NO3 – azot azotanowy  pH – odczyn  

Ni – nikiel  P – potas  NO2 – azotyny  N_NO2 – azot azotynowy  TOC – ogólny węgiel organiczny 

 

 

Źródło: PIG. 
 

V - klasa V I - klasa I  II - klasa II III - klasa III IV - klasa IV 
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Klasyfikacja wód podziemnych w 2006 roku –  
wskaźniki o zakresie stężeń odpowiadających wodzie o niskiej jakości 

Nr 
pkt 

Miejscowość 
Klasa 
wody 

Wskaźnik Jednostka Oznaczona wartość 

żelazo mg Fe/l 7,047915 

wodorowęglany mg HCO3/l 29,28 

odczyn  pH 6,12  
84 Mielec IV 

ogólny węgiel organiczny mg C/l 11 

88 Łysaków-1 III żelazo mg Fe/l 1,39608 

89 Łysaków-2 IV żelazo mg Fe/l 7,19838 

żelazo mg Fe/l 2,976015 

wodorowęglany mg HCO3/l 29,28 92 Nowa Dęba III 

odczyn  pH 6,1  

chrom mg Cr/l 0,05859 
94 Stalowa Wola IV 

odczyn  pH 5,81 

139 Kolbuszowa IV żelazo  mg Fe/l 5,75505 

wodorowęglany mg HCO3/l 477  
145 Brzeżanka V 

amoniak mg NH4/l 3,4 

bor mg B/l 1,21401 

żelazo mg Fe/l 2,23083 

wodorowęglany mg HCO3/l 425,78  
147 Makluczka IV 

amoniak mg NH4/l 1,02 

148 Bircza Stara III żelazo  mg Fe/l 0,650685 

wapń mg Ca/l 231,168 

chlorki mg Cl/l 340 

fluorki mg F/l 1,52 
406 Krosno V 

azotany mg NO3/l 118 

757 Przemyśl III wodorowęglany mg HCO3/l 430,66  

żelazo mg Fe/l 7,116585 

wodorowęglany mg HCO3/l 448,96  758 Rzeszów IV 

amoniak mg NH4/l 1,49 

potas mg K/l 30,10644 
1059 Cmolas IV 

azotyny mg NO2/l 0,14 

1514 Łysaków III odczyn  pH 5,55  

1874 Kawęczyn IV żelazo  mg Fe/l 5,1471 

sód mg Na/l 220,5 

żelazo mg Fe/l 0,95634 

wodorowęglany mg HCO3/l 666,12  
1875 Bezmiechowa IV 

amoniak mg NH4/l 2,15 

1876 Potok IV żelazo  mg Fe/l 5,44509 

żelazo  mg Fe/l 6,783945 

wodorowęglany mg HCO3/l 42,7 1877 Pysznica IV 

odczyn  pH 6,27  

bor mg B/l 20,286 

potas mg K/l 34,2 

sód mg Na/l 1233,8 

żelazo mg Fe/l 6,762 

chlorki mg Cl/l 730 

fluorki mg F/l 2,49 

azotyny mg NO2/l 0,6 

wodorowęglany mg HCO3/l 463,6  

amoniak mg NH4/l 3,98 

1878 Bystre Rabe V 

przewodność mS/cm 6 
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Lokalizacja punktów obserwacyjnych Monitoringu Diagnostycznego Wód Podziemnych 
na terenie województwa podkarpackiego 
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