
MONITORING JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH 

 

Monitoring jakości wód podziemnych prowadzony jest w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska na poziomie krajowym (sieć krajowa) oraz w sytuacjach uzasadnionych specyficznymi 

potrzebami regionu, także w sieciach regionalnych. 

Badania stanu wód podziemnych w sieci krajowej prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny, 

będący z mocy ustawy Prawo wodne państwową służbą hydrogeologiczną zobligowaną do 

wykonywania badań i oceny stanu wód podziemnych. Badania wód w sieciach regionalnych 

wykonywane są przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie 

chemicznym wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na 

potrzeby zarządzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań 

ochronnych. Przedmiotem monitoringu są jednolite części wód podziemnych (JCWPd), w tym części 

uznane za zagrożone nieosiągnięciem dobrego stanu.  

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, odnośnie oceny stanu wód podziemnych, 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), stanowiące wykonanie delegacji zawartej w art. 47 ust. 8 pkt 1 ustawy Prawo wodne, 

- Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 

wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896), stanowiące wykonanie delegacji zawartej w art. 

38a ust. 1 ustawy Prawo wodne, 

- Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. Nr 81, poz. 

685).), stanowiące wykonanie delegacji zawartej w art. 155b ust. 1 ustawy Prawo wodne. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 roku w sprawie form i 

sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, badania 

stanu chemicznego jednolitych części wód podziemnych są prowadzone w ramach: 

- monitoringu diagnostycznego, którym objęte są wszystkie jednolite części wód 

podziemnych, 

- monitoringu operacyjnego obejmującego jednolite części wód podziemnych o statusie 

zagrożonych, 



- monitoringu badawczego; w odniesieniu do danej jednolitej części wód podziemnych lub jej 

fragmentu.  

Badania w ramach monitoringu diagnostycznego są prowadzone z częstotliwością: 

- co najmniej co 3 lata – w odniesieniu do wód podziemnych o zwierciadle swobodnym,  

- co najmniej co 6 lat – w odniesieniu do wód podziemnych o zwierciadle napiętym.  

Badania w ramach monitoringu operacyjnego są prowadzone z częstotliwością: 

- co najmniej 2 razy w roku – w odniesieniu do wód podziemnych o zwierciadle swobodnym, 

- co najmniej 1 raz w roku – w odniesieniu do wód podziemnych o zwierciadle napiętym. 

Częstotliwość i zakres monitoringu badawczego stanu chemicznego jednolitych części wód 

podziemnych jest ustalana każdorazowo w zależności od potrzeb, które wynikają z uwarunkowań 

związanych z przyczyną podjęcia decyzji o przeprowadzeniu monitoringu badawczego. 

Badania monitoringowe prowadzone są w oparciu o sieć punktów pomiarowych (studnie 

wiercone, piezometry), spełniających kryteria zgodne z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej 

2000/60/WE, uchwalonej 23 października 2000 roku przez Parlament Europejski i Radę Unii 

Europejskiej. Każdemu z punktów zostały przypisane określone zakresy pomiarowe stanowiące 

wypełnianie wymagań dyrektyw unijnych. 

W granicach administracyjnych województwa podkarpackiego znajduje się siedem jednolitych 

części wód podziemnych, o numerach: 109 (niewielki fragment), 126, 127, 139, 157, 158, 160. Żadna 

z wymienionych JCWPd nie ma statusu zagrożenia nieosiągnięcia dobrego stanu. 

Ponieważ JCWPd, wyznaczone na terenie województwa podkarpackiego, nie mają statusu 

zagrożonych, badania stanu chemicznego wód podziemnych prowadzone są tu tylko w sieci 

monitoringu diagnostycznego. Zgodnie z ustalonym harmonogramem, cykl badań obejmujący sieć 

punktów pomiarowych monitoringu diagnostycznego, został przeprowadzony w 2007 roku. Ocena 

jakości wód podziemnych, z tego okresu, dla poszczególnych punktów pomiarowych, została 

zamieszczona w czerwcu 2008 roku na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie. 

Kolejne badania i ocena stanu chemicznego wód podziemnych w sieci punktów pomiarowych 

monitoringu diagnostycznego zaplanowana jest na 2010 rok.  

 


