
Ocena stanu wód powierzchniowych za 2015 r. 
 

Badania i ocena jakości wód powierzchniowych wykonywane są w ramach systemu 

Państwowego monitoringu środowiska. W 2015 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał badania wód 

powierzchniowych w zaplanowanych 67 punktach pomiarowo-kontrolnych, wyznaczonych w 

57 jednolitych częściach wód rzecznych, w tym: 

 w 28 punktach położonych w 26 naturalnych jednolitych częściach wód rzecznych, 

 w 35 punktach położonych w 28 silnie zmienionych jednolitych częściach wód rzecznych, 

 w 4 punktach położonych w 3 silnie zmienionych jednolitych częściach wód będących 

zbiornikami zaporowymi (zbiorniki: Solina na Sanie oraz Besko i Rzeszów na Wisłoku).  

Dodatkowo w naturalnej jednolitej części wód powierzchniowych Markówka został 

zrealizowany program monitoringu badawczego w zakresie elementów biologicznych i 

fizykochemicznych. 

Ocena stanu wód powierzchniowych (rzek i zbiorników zaporowych) za 2015 r. została 

wykonana w zakresie wynikającym ze zrealizowanego w 2015 r. programu badawczego, z 

uwzględnieniem zasady dziedziczenia oceny. Oceną objęto jednolite części wód rzecznych 

badane w latach 2013-2015. W wybranych jednolitych częściach wód do oceny stanu 

wykorzystane zostały aktualne wyniki monitoringu diagnostycznego z lat 2011-2012. Ogółem 

ocenę stanu wód wykonano dla 94 jednolitych części wód rzecznych,. 

W latach 2011-2012 monitoring wód powierzchniowych w województwie podkarpackim 

prowadzony był na podstawie Programu Państwowego monitoringu środowiska województwa 

podkarpackiego na lata 2010-2012 i Aneksu Nr 1 do Programu, natomiast w latach 2013-

2015 na podstawie Programu Państwowego monitoringu środowiska województwa 

podkarpackiego na lata 2013-2015 i Aneksu Nr 2 do Programu.  

Podstawą oceny stanu wód powierzchniowych jest zweryfikowany zbiór danych 

monitoringowych z lat 2013-2015 i w wybranych przypadkach z lat 2011-2012, uzyskanych 

w 107 punktach pomiarowo-kontrolnych w ramach realizacji programu monitoringu 

diagnostycznego, operacyjnego, badawczego i monitoringu obszarów chronionych. 

Weryfikację wyników pomiarów wykonano w zakresie spełniania wymagań jakościowych, 

kompletności serii wyników, wykluczenia wyników mało wiarygodnych, uzyskanych w 

warunkach odbiegających od normalnych. Uwzględniono również zjawiska powtarzalne, 

charakterystyczne dla ocenianej jednolitej części wód i geogeniczny charakter stężeń 

wybranych wskaźników jakości wód. 

Monitoring obszarów chronionych prowadzony był w jednolitych częściach wód rzecznych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, do celów 

rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, znajdujących się na obszarach ochrony siedlisk i 

gatunków NATURA 2000, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 

oraz zagrożonych eutrofizacją ze źródeł komunalnych. Na obszarze województwa 

podkarpackiego nie wyznaczono obszarów chronionych narażonych na zanieczyszczenia 

związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

W ramach monitoringu badawczego granicznego corocznie badane są dwie rzeki graniczne z 

Ukrainą: Wisznia i Szkło. Wyniki oceny stanu tych rzek prezentowane są w cyklicznych 

raportach o stanie środowiska na obszarze przygranicznym z Ukrainą, które są dostępne na 

stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem:  

http://www.wios.rzeszow.pl/publikacje/opracowania-o-stanie-srodowiska/delegatura-

przemysl/. 

Spośród 94 ocenianych jednolitych części wód rzecznych, 93 części wód położone są w 

obszarze dorzecza Wisły, który w województwie podkarpackim tworzy zlewnia Wisły z 

http://www.wios.rzeszow.pl/publikacje/opracowania-o-stanie-srodowiska/delegatura-przemysl/
http://www.wios.rzeszow.pl/publikacje/opracowania-o-stanie-srodowiska/delegatura-przemysl/


Wisłoką i Sanem oraz fragment zlewni Bugu (rzeka Rata). Jedna część wód Strwiąż do 

granicy państwa znajduje się w obszarze dorzecza Dniestru.  

PODSTAWA PRAWNA I SPOSÓB OCENY STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Podstawą wykonania oceny jest rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 

2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 

środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482). W 

ocenie spełnienia wymagań na obszarach chronionych uwzględniono także rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny 

odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia (Dz. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728). 

Ocena stanu jednolitych części wód rzecznych została wykonana przy zastosowaniu  

procedury dziedziczenia oceny. Procedura ta polega na przeniesieniu do aktualnej oceny 

wyników klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i 

oceny stanu chemicznego z lat poprzednich (w ocenie za 2015 r. z lat 2013-2014 i dla 

wybranych części wód z lat 2011-2012) i ich aktualizacji o najnowsze dane.  

Ocenę stanu wód powierzchniowych wykonuje się na podstawie wyników klasyfikacji stanu 

ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) i 

stanu chemicznego uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. 

Stan/potencjał ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych określa się na 

podstawie badań elementów biologicznych (fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce 

bentosowe, fitoplankton, ichtiofauna) oraz wspierających elementów hydromorfologicznych i 

fizykochemicznych wraz ze specyficznymi zanieczyszczeniami syntetycznymi i 

niesyntetycznymi.  

Stan ekologiczny jednolitej części wód klasyfikuje się nadając jej jedną z pięciu klas jakości: 

I klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan 

słaby, V klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny 

potencjał, II klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby 

potencjał i V klasa - zły potencjał ekologiczny. 

Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określany jest na podstawie wyników badań 

substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, wykonanych w 

reprezentatywnych punktach pomiarowo-kontrolnych, w odniesieniu do środowiskowych 

norm jakości określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 

części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 

priorytetowych (2014). 

Stan wód w jednolitej części wód powierzchniowych ocenia się przez porównanie wyników 

klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita część wód 

powierzchniowych jest w dobrym stanie, jeśli równocześnie jej stan lub potencjał ekologiczny 

jest co najmniej dobry i stan chemiczny jest dobry. W pozostałych przypadkach stan 

jednolitej części wód ocenia się jako zły. 

Jeśli jednolita część wód powierzchniowych uznana została jako obszar chroniony lub 

znajduje się w obszarze chronionym, klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego, stanu 

chemicznego i ocenę stanu wód wykonuje się dodatkowo w punkcie monitoringu obszarów 

chronionych, uwzględniając jednocześnie ocenę spełniania wymagań dodatkowych 

określonych dla danego obszaru chronionego. Ocena stanu takiej jednolitej części wód polega 

na porównaniu wyniku oceny uzyskanego w punkcie reprezentatywnym (tab. 1 - arkusz 

STAN_ocena_JCW w zeszycie z oceną) i oceny wykonanej w punkcie monitoringu 

obszarów chronionych (tab. 1 - arkusz MOC_ocena_ppk w zeszycie z oceną). Ostateczna 

ocena stanu jednolitej części wód determinowana jest zawsze przez gorszy z uzyskanych 

stanów. 



Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach 

chronionych przedstawiono na rys.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych występujących na obszarach 

chronionych 

Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się również, gdy brak jest klasyfikacji jednego 

z elementów składowych oceny stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny 

osiągnął stan niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania określone dla obszarów 

chronionych. Stan wód oceniany jest wówczas jako zły. 

WYNIKI OCENY STANU JEDNOLITYCH CZĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

Wyniki zintegrowanej oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych wód za 2015 r. 

z uwzględnieniem wybranych wyników ocen z lat 2011-2012 i wyników z lat 2013-2015 

(zasada dziedziczenia oceny), zestawione zostały w tab. 1. Tabela zawiera również 

szczegółowe zestawienie danych monitoringowych (dane z ppk reprezentatywnych oraz dane 

z ppk monitorowania obszarów chronionych), na podstawie których wykonana została ocena 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych.  

Oceną stanu wód objęto 94 jednolite części wód rzecznych, w tym 46 naturalnych, 45 silnie 

zmienionych i 3 silnie zmienione jednolite części wód rzecznych będące zbiornikami 

zaporowymi. W 3 jednolitych częściach wód: Kłopotnica, Hoczewka i Sanoczek wykonano 

ocenę stanu wód wyłącznie w punktach monitorowania obszaru chronionego przeznaczonego 

do zaopatrzenia ludności w wodę pitną.  

Ocenione jednolite części wód rzecznych reprezentują 11 typów abiotycznych cieków, w tym 

5 typów charakterystycznych dla krajobrazu wyżynnego, 5 typów dla krajobrazu nizinnego i 

typ 0 – zbiorniki zaporowe. 

Klasyfikacja stanu i potencjału ekologicznego jednolitych części wód rzecznych 

Stan ekologiczny określony został dla 46 naturalnych jednolitych części wód rzecznych, 

natomiast potencjał ekologiczny dla 48 części wód silnie zmienionych, w tym dla 3 

zbiorników zaporowych. 

Bardzo dobry stan ekologiczny (I klasa) stwierdzono w 3 jednolitych części wód rzecznych 

położonych w zlewni Sanu: Czarna, Kalniczka i Żyłka. 

Dobry stan/potencjał ekologiczny (II klasa) został określony dla 27 jednolitych części wód 

rzecznych, w tym dla 2 zbiorników zaporowych: Solina na Sanie i Besko na Wisłoku. 

Umiarkowany stan/potencjał ekologiczny stwierdzono w 42 jednolitych części wód 

rzecznych, w tym w zbiorniku zaporowym Rzeszów na Wisłoku. O wyniku klasyfikacji we 



wszystkich JCWP zadecydowały elementy biologiczne. Ponadto stwierdzono przekroczenia 

dobrego stanu lub potencjału ekologicznego w grupie elementów fizykochemicznych oraz 

zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych w następujących JCWP: 

 Rzeka – azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany; 

 Koniecpólka - ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla; 

 Szkło od granicy państwa do ujścia -  siarczany; 

 Morwawa – fosforany; 

 Mrowla - azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany; 

 Barcówka - ogólny węgiel organiczny; 

 Trzebośnica od Krzywego do ujścia - fenole lotne; 

 Babulówka - aldehyd mrówkowy. 

Słaby stan/potencjał ekologiczny (IV klasa) został określony dla 19 jednolitych części wód 

rzecznych. O wyniku klasyfikacji we wszystkich JCWP zadecydowały elementy biologiczne. 

Stwierdzono również przekroczenia dobrego stanu lub potencjału ekologicznego w grupie 

elementów fizykochemicznych w następujących JCWP: 

 Dopływ z Wiktorca - ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany, 

fosfor ogólny; 

 Wisznia – zasadowość; 

 Stobnica do Łądzierza - azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany, fosfor ogólny. 
 

Zły stan/potencjał ekologiczny stwierdzono w następujących 3 jednolitych częściach wód 

rzecznych: 

 Olszynka – decydujący element biologiczny ichtiofauna; 

 Mikośka – decydujący element biologiczny fitobentos; 

 Markówka – decydujący element biologiczny fitobentos i elementy fizykochemiczne - tlen 

rozpuszczony, BZT5, ChZT-Cr, azot ogólny, fosfor ogólny. 

Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego wód przedstawiono w tab. 2 i na rys.2. 

 

Tab. 2. Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego w badanych jednolitych częściach wód rzecznych za 2015 

r.  

Stan/potencjał 

ekologiczny 

Liczba 

JCWP 
% 

 

Bardzo dobry/ 

maksymalny 
3 3,2 

Dobry 27 28,7 

Umiarkowany 42 44,7 

Słaby 19 20,2 

Zły 3 3,2 

RAZEM 94 100 
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Rys. 2. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód powierzchniowych 

ocenianych w województwie podkarpackim w 2015 r.  

Stan/potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego stwierdzono w 31,9% przebadanych 

jednolitych częściach wód rzecznych w województwie. W pozostałych częściach wód 

(68,1%) stan/potencjał ekologiczny jest niezadowalający (poniżej dobrego). 

Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego w poszczególnych zlewniach 

województwa podkarpackiego zestawiono w tab. 3. Największy odsetek JCWP w stanie lub 

potencjale zadowalającym (dobry i powyżej dobrego) znajduje się w zlewni Wisłoki i Sanu. 

Zlewnia rzeki Wisłok charakteryzuje się największym udziałem JCWP w stanie lub 

potencjale ekologicznym niższym niż dobry. 

Tab.3. Klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego w badanych jednolitych częściach wód rzecznych w 

poszczególnych zlewniach województwa podkarpackiego za 2015 r.  

Stan/potencjał 

ekologiczny 

Liczba JCWP (%) 

DORZECZE WISŁY 
DORZECZE 

DNIESTRU 



Zlewnia   

rzeki 

WISŁOKA 

Zlewnia  

rzeki 

WISŁOK 

Zlewnia   

rzeki SAN  

(bez Wisłoka) 

Zlewnia   

rzeki WISŁA 

(bez Wisłoki 

i Sanu) 

Zlewnia   

rzeki BUG 

Zlewnia  

rzeki 

DNIESTR 

Bardzo dobry/ 

maksymalny 
- - 3  (7,5%) - - - 

Dobry 9  (50,0%) 2  (9,5%) 13  (32,5%) 3  (23,1%) - - 

Umiarkowany 3  (16,6%) 12  (57,1%) 20  (50,0%) 6  (46,1%) - 1  (100%) 

Słaby 5  (27,8%) 5  (23,8%) 4  (10,0%) 4  (30,8%) 1  (100%) - 

Zły 1  (5,6%) 2  (9,5%) - - - - 

RAZEM 18  (100%) 21  (100%) 40  (100%) 13  (100%) 1  (100%) 1  (100%) 

 

Klasyfikacja stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych 

Stan chemiczny określono w 55 jednolitych częściach wód rzecznych, w tym w 2 częściach 

wód będących zbiornikami zaporowymi (zbiornik Solina na Sanie i Besko na Wisłoku). W 44 

JCWP ocenę stanu chemicznego wykonano w oparciu o szeroki zakres zbadanych 

wskaźników chemicznych, obowiązujących w programie monitoringu diagnostycznego. W 

pozostałych JCWP, objętych monitoringiem operacyjnym, badano jedynie substancje, które 

są odprowadzane do zlewni tej części wód. 

Dobry stan chemiczny stwierdzono w 51 jednolitych częściach wód rzecznych, w tym w obu 

badanych zbiornikach zaporowych. 

W 4 JCWP stan chemiczny określono jako poniżej dobrego ze względu na przekroczenie 

środowiskowych norm jakości we wskaźniku wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(WWA). Dotyczy to następujących części wód: 

 Wisłoka od Dębownicy do Ropy, 

 Jasiołka od Panny do Chlebianki, 

 Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów, 

 Strwiąż do granicy państwa. 

Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego wód przedstawiono w tab. 4 i na rys. 6. 
 

Tab. 4. Klasyfikacja stanu chemicznego w badanych jednolitych częściach wód rzecznych za 2015 r.  

Stan  

chemiczny 
Liczba 

JCWP 
% 

 

Dobry 51 92,7 

Poniżej dobrego 4 7,3 

RAZEM 55 100 

 
 

92,7%

7,3%

dobry poniżej dobrego



 
Rys. 3. Wyniki oceny stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych ocenianych  

w  województwie podkarpackim w 2015 r.  

Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w przebadanych JCWP w poszczególnych zlewniach 

województwa zestawiono w tab. 5. W zlewni Sanu i Wisły dla wszystkich JCWP 

monitorowanych w zakresie wskaźników chemicznych określono stan chemiczny dobry. 

 
Tab.5. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w badanych jednolitych częściach wód rzecznych w 

poszczególnych zlewniach województwa podkarpackiego za 2015 r.  

Stan  

chemiczny 

Liczba JCWP (%) 

DORZECZE WISŁY 
DORZECZE 

DNIESTRU 

Zlewnia   

rzeki 

WISŁOKA 

Zlewnia  

rzeki 

WISŁOK 

Zlewnia   

rzeki SAN  

(bez Wisłoka) 

Zlewnia   

rzeki WISŁA 

(bez Wisłoki 

i Sanu) 

Zlewnia   

rzeki BUG 

Zlewnia  

rzeki 

DNIESTR 

Dobry 10  (83,3%) 7  (87,5%) 25  (100%) 8  (100%) 1  (100%) - 



Poniżej 

dobrego 
2  (16,7%) 1  (12,5%) - - - 1  (100%) 

RAZEM 12  (100%) 8  (100%) 25  (100%) 8  (100%) 1  (100%) 1  (100%) 

Ocena spełnienia wymagań dla obszarów chronionych 

Wyniki oceny spełniania wymagań dodatkowych dla jednolitych części wód 

powierzchniowych, które występują na obszarach chronionych lub stanowią obszar 

chroniony, przedstawiono w tab. 6 i na rys. 4.  

Monitoringiem obszarów chronionych objęto 97 jednolitych części wód rzecznych. Badania 

wykonane w punktach monitorowania obszarów chronionych wykazały, że wymagania 

dodatkowe określone dla jednolitych części stanowiących obszar chroniony lub 

występujących w obszarach chronionych, zostały spełnione dla 32 JCWP (33,0% 

ocenianych). Najwięcej JCWP spełniających te wymagania znajduje się w zlewni Sanu i 

Wisłoki (tab. 7). 

Tab. 6. Wyniki oceny spełniania wymagań w punktach monitorowania obszarów chronionych w badanych 

jednolitych częściach wód rzecznych za 2015 r. 

Obszar chroniony 
JCWP 

oceniane 

Ocena spełnienia wymagań  

wymagania 

spełnione 

wymagania 

niespełnione 

Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód 

przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby 

zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

liczba JCWP 17 12 5 

% 100 70,6 29,4 

Obszary ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000 

dla których stan wód jest ważnym czynnikiem w ich 

ochronie 

liczba JCWP 33 12 21 

% 100 36,4 63,6 

Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód 

przeznaczonymi do celów rekreacyjnych, w tym 

kąpieliskowych 

liczba JCWP 2 2 - 

% 100 100 - 

Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną 

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych 

liczba JCWP 88 24 64 

% 100 27,3 72,7 

Obszary chronione narażone na zanieczyszczenia 

związkami azotu ze źródeł rolniczych 

liczba JCWP brak - - 

% brak - - 

RAZEM 
liczba JCWP 97 32 65 

% 100 33,0 67,0 

 



 

Rys. 4. Wyniki oceny spełniania wymagań w punktach monitorowania obszarów chronionych w badanych 

jednolitych częściach wód rzecznych za 2015 r. 

Tab.7. Wyniki oceny spełnienia wymagań w punktach monitorowania obszarów chronionych w badanych 

jednolitych części wód rzecznych w poszczególnych zlewniach województwa podkarpackiego za 2015 r.  

Ocena 

spełniania 

wymagań dla 

obszaru 

chronionego 

Liczba JCWP (%) 

DORZECZE WISŁY 
DORZECZE 

DNIESTRU 

Zlewnia   

rzeki 

WISŁOKA 

Zlewnia  

rzeki 

WISŁOK 

Zlewnia   

rzeki SAN  

(bez Wisłoka) 

Zlewnia   

rzeki WISŁA 

(bez Wisłoki 

i Sanu) 

Zlewnia   

rzeki BUG 

Zlewnia  

rzeki 

DNIESTR 

Wymagania 

spełnione 
9  (47,4%) 2  (9,5%) 18  (42,9%) 3  (23,1%) - - 

Wymagania 

niespełnione 
10  (52,6%) 19  (90,5%) 24  (57,1%) 10  (76,9%) 1  (100%) 1  (100%) 

RAZEM 19  (100%) 21  (100%) 42  (100%) 13  (100%) 1  (100%) 1  (100%) 

Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód powierzchniowych 

przeznaczonymi do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę pitną  

Monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia objęto 17 jednolitych części wód rzecznych dostarczających wodę 

pitną w ilości średnio powyżej 100 m3/dobę. W grupie badanych części wód znajdują się 

m.innymi zbiorniki zaporowe Solina i Besko oraz jednolite części wód na rzekach 

zaopatrujących w wodę następujące miasta: Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Mielec, Jasło, 

Dębica, Jarosław, Brzozów. Badania są wykonywane corocznie.  

Jednolita część wód spełnia wymagania określone dla omawianego obszaru chronionego, jeśli 

wyniki badań przeprowadzonych w punkcie monitorowania obszaru chronionego (ppk MOPI) 

wskazują na stan dobry i jeżeli spełnione są wymagania dodatkowe określone dla obszaru 

chronionego, tj. stężenia zanieczyszczeń fizykochemicznych nie przekraczają wartości 

dopuszczalnych dla kategorii A2, a poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych dla kategorii A3. 
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100
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Badania wykonane w 2015 r. wykazały, że wymagania dodatkowe określone dla jednolitych 

części wód rzecznych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia zostały 

spełnione we wszystkich punktach monitorowania obszaru chronionego.  

 
KATEGORIA FIZYKOCHEMICZNA KATEGORIA BAKTERIOLOGICZNA 

82,4%

17,6%

kat. A1 kat. A2
 

 

Rys. 5. Kategorie jakości wody w punktach monitorowania jednolitych części wód rzecznych przeznaczonych 

do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w 2015 r. 

Ocena stanu wód wykonana na podstawie danych uzyskanych w punktach monitorowania 

obszarów chronionych (ppk MOPI) wykazała jednak, że 5 ocenianych JCWP nie osiągnęło 

dobrego stanu w obszarach chronionych. Są to następujące części wód położone w zlewni 

Sanu i Wisłoka: 

 San od Olszanki do Wiaru (ppk MOPI San - Ostrów), 

 San od Huczek do Wisłoka (ppk MOPI San - Radymno), 

 Wisłok od zbiornika Besko do Czarnego Potoku (ppk MOPI Wisłok - Iskrzynia), 

 Stobnica do Łądzierza (ppk MOPI Dopływ spod Góry Czarnej - Przysietnica), 

 Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów (ppk MOPI Wisłok - Zwięczyca). 

Obszary ochrony siedlisk i gatunków NATURA 2000, dla których utrzymanie lub 

poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 

Dla tych obszarów chronionych nie określono dodatkowych wymagań na potrzeby oceny 

stanu wód. Wymagania są spełnione, jeżeli ocena stanu wód w punkcie monitorowania 

obszarów chronionych wskazuje na stan dobry. W ocenie za 2015 r. spośród 33 JCWP 

poddanych ocenie, 12 JCWP (36,4%) spełnia te wymagania. Najwięcej z nich, bo aż 9 części 

wód, położonych jest w zlewni Sanu. 

Obszary chronione przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych 

Wymagania dodatkowe dla tego typu obszarów chronionych są spełnione, jeśli na podstawie 

wyników uzyskanych w punkcie monitorowania obszarów chronionych (ppk MORE) 

stwierdzono dobry stan wód i nie występuje przyśpieszona eutrofizacja wywołana czynnikami 

antropogenicznymi, wskazująca na możliwość zakwitu glonów.  

Badania wód zostały wykonane w 2 jednolitych częściach wód rzecznych, położonych w 

zlewni Sanu:  

 Lubaczówka od Łukawca do ujścia (ppk MORE Lubaczówka - Radawa), 

 Brusienka (ppk MORE Brusienka – Nowe Sioło). 

Stwierdzono, że wymagania dodatkowe zostały spełnione w obu punktach monitorowania 

obszarów chronionych. 

Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywoływaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych  

58,8%

41,8%

kat. A2 kat. A3



Wymagania dla jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych eutrofizacją 

wywołaną zanieczyszczeniami ze źródeł komunalnych są spełnione, jeśli na podstawie 

wyników uzyskanych w punkcie monitorowania obszarów chronionych (ppk MOEU) 

określono dobry stan wód i nie stwierdzono występowania eutrofizacji wywołanej 

antropogenicznie. 

Badania wód zostały wykonane w 88 punktach monitorowania obszaru chronionego (ppk 

MOEU), położonych w 88 jednolitych częściach wód rzecznych. W 24 jednolitych częściach 

wód (tj. 27,3 % części wód objętych oceną) wymagania zostały spełnione. W pozostałych 

JCWP, w grupie parametrów służących do oceny zagrożenia wód eutrofizacją, najczęściej 

przekraczanym wskaźnikiem był indeks okrzemkowy dla fitobentosu i w znacznie mniejszej 

liczbie JCWP – azot amonowy, azot Kjeldahla i fosforany. 

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

Stan wód został określony w 84 jednolitych częściach wód rzecznych, w tym w 3 zbiornikach 

zaporowych. W 10 jednolitych częściach wód rzecznych nie określono stanu ze względu na 

brak oceny wskaźników chemicznych przy jednoczesnym bardzo dobrym stanie 

ekologicznym lub dobrym stanie/potencjale ekologicznym. 

Dobry stan wód stwierdzono w 19 JCWP, w tym w 2 częściach wód będących zbiornikami 

zaporowymi (zbiornik Solina na Sanie i Besko na Wisłoku). Zły stan wód stwierdzono w 65 

JCWP. Wyniki oceny stanu wód przedstawiono w tab. 8 i na rys. 6. 

Tab. 8. Ocena stanu wód w  jednolitych części wód rzecznych za 2015 r.  

Stan  
Liczba 

JCWP 
% 

 

Dobry 19 22,6 

Zły 65 77,4 

RAZEM 84 100 

 

Wyniki oceny stanu wód w przebadanych JCWP w poszczególnych zlewniach województwa 

zestawiono w tab. 9. Największy odsetek wód w dobrym stanie stwierdzono w zlewniach 

Sanu i Wisłoki. 

 
Tab. 9. Wyniki oceny stanu wód w badanych jednolitych częściach wód rzecznych w poszczególnych zlewniach 

województwa podkarpackiego za 2015 r.  

Stan/potencjał 

ekologiczny 

Liczba JCWP (%) 

DORZECZE WISŁY 
DORZECZE 

DNIESTRU 

Zlewnia   

rzeki 

WISŁOKA 

Zlewnia  

rzeki 

WISŁOK 

Zlewnia   

rzeki SAN  

(bez Wisłoka) 

Zlewnia   

rzeki WISŁA 

(bez Wisłoki 

i Sanu) 

Zlewnia   

rzeki BUG 

Zlewnia  

rzeki 

DNIESTR 

Dobry 5  (33,3%) 2  (9,5%) 11  (31,4%) 1  (9,1%) - - 

Zły 10  (66,7%) 19  (90,5%) 24  (68,6%) 10  (90,9%) 1  (100%) 1  (100%) 

RAZEM 15  (100%) 8  (100%) 35  (100%) 11  (100%) 1  (100%) 1  (100%) 

22,6%

77,4%

dobry zły



 
Rys. 6. Wyniki oceny stanu wód w jednolitych części wód powierzchniowych ocenianych  

w  województwie podkarpackim w 2015 r.  

 

Uwaga: W dniu 26 sierpnia 2016 r. dokonano korekty wyników oceny JCWP zawartych w tabeli 

1. Ze zbioru danych wykorzystanych w ocenie zostały wykluczone wyniki badań ichtiofauny 

uzyskane w latach 2011-2012 w ramach realizacji programu monitoringu operacyjnego w 

następujących JCWP: Jasiołka od Chlebianki do ujścia (nastąpiła zmiana klasyfikacji stanu 

ekologicznego i stanu wód), Lubatówka (oceny bez zmian), Morwawa (oceny bez zmian), Stobnica 

do Łądzierza (oceny bez zmian). 

Tabela 1. Zestawienie tabelaryczne danych do oceny stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych, uwzględniającej ocenę stanu wód w obszarach chronionych oraz 

procedurę dziedziczenia oceny – ocena za 2015 r. 

http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2016/09/Tabela-1-ocena-rzeki_2015-korekta.xlsx
http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2016/09/Tabela-1-ocena-rzeki_2015-korekta.xlsx
http://www.wios.rzeszow.pl/wp-content/uploads/2016/09/Tabela-1-ocena-rzeki_2015-korekta.xlsx

