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1. Wstęp 

W rozdziale nr 3.2.1. w Programie Państwoego Monitoringu Środowiska 

województwa podkarpackiego na lata 2016-2020 wprowadza się następujące zmiany: 

zapis na stronie 39 o treści: 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach PMŚ wynika  

z art. 155a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.– Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469,  

z późn. zm.) zwanej dalej ustawą – Prawo wodne, przy czym zgodnie z ust. 3 tego artykułu 

badania jakości wód powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, 

chemicznych i biologicznych należą do kompetencji wojewódzkiego inspektora ochrony 

środowiska. 

zastępuje się poniższym zapisem: 

Podstawę prawną do monitorowania wód powierzchniowych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska, od 1 stycznia 2018 r., stanowi ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – 

Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566). Powodem opracowania niniejszego aneksu były 

zmiany prawne w zakresie monitoringu wód powierzchniowych, jakie dokonały się  

w zakresie kompetencji przypisanych Inspekcji Ochrony Środowiska we wspomnianej 

ustawie. Kolejnym z powodów były zmiany szczegółowe w formach i sposobie prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych, wyszczególnione w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U. z 2016 r.  

poz. 1178), wydanym na podstawie art. 155b uchylonej ustawy Prawo wodne, lecz 

obowiązującym do czasu wydania nowych przepisów szczegółowych w tym samym zakresie, 

na podstawie obowiązującej ustawy, jednak nie później niż w ciągu 18 miesięcy od momentu 

wejścia w życie nowych przepisów. Rozporządzenie to zmieniło wcześniejsze rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych oraz rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych. 

Podstawą do aneksowania było również ogłoszenie rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie 

planów gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1818, 1911, 

1919, 1918, 1917, 1914, 1915, 1929, 1959, 1967). Aneks do wpmś w części dotyczącej 

monitoringu wód powierzchniowych powstał również w celu wypełnienia wniosków 

Najwyższej Izby Kontroli wyrażonych po kontroli nr P/16/047 Działania Inspekcji Ochrony 

Środowiska na rzecz poprawy jakości wód w rzekach. 

Do opracowania niniejszego aneksu w części dotyczącej monitoringu wód 

powierzchniowych posłużono się „Wytycznymi do planowania monitoringu wód 

powierzchniowych na potrzeby aneksowania wojewódzkich programów monitoringu 

środowiska na lata 2016-2020”,  zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony 
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Środowiska w listopadzie 2017 r. Wytyczne te zawierają zbiór najistotniejszych informacji 

dotyczących planowania monitoringu na potrzeby aneksowania wpmś w części dotyczącej 

monitoringu wód powierzchniowych, od 2018 roku (wprowadzając zmiany zgodnie z nową 

ustawą Prawo wodne).   

 

2. Zakres zmian w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska 
województwa podkarpackiego na lata 2016 – 2020 

 
3. Badania stanu środowiska 

3.2. Podsystem monitoringu jakości wód 

3.2.1. Monitoring wód powierzchniowych – wody śródlądowe 

 

Ze względu na zmiany w zapisach prawnych dotyczących form i sposobu prowadzenia 

monitoringu wód powierzchniowych (tzw. rozporządzenia monitoringowego) oraz 

zatwierdzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Wytycznych niniejszym 

aneksem wprowadza się następujące zmiany w stosunku do zatwierdzonego w dniu  

30 grudnia 2015 r. Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020 

województwa podkarpackiego oraz w stosunku do zatwierdzonego w dniu 30 grudnia 2016 r.  

Aneksu Nr 2 do WPMŚ na lata 2016-2020 dla województwa podkarpackiego w rozdziale 

dotyczącym podsystemu monitoringu jakości wód : 

− zaplanowano monitoring operacyjny we wszystkich jednolitych częściach wód 

powierzchniowych, które zagrożone są niespełnieniem celów środowiskowych dla nich 

wyznaczonych, zgodnie z obowiązującym dokumentem apgw oraz dla których wyniki  

z monitoringu diagnostycznego wskazują na zły stan danej jcwp, 

− zaplanowano monitoring jcwp leżących na obszarach wrażliwych na eutrofizację 

wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, tzw. MOEU, 

− nie zaplanowano monitoringu obszarów narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu, 

pochodzącymi ze źródeł rolniczych, ponieważ na obszarze województwa podkarpackiego 

nie wyznaczono jednolitych części wód powierzchniowych zagrożonych niespełnieniem 

celów środowiskowych, dla których rolnictwo jest jedną z oddziaływujących na daną jcwp 

presji, 

− uzupełniono plany monitoringu diagnostycznego jcwp, monitoringu jcwp leżących na 

obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych w ustawie  

o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie, poprawiając kompletność prowadzonych badań oraz 

uzupełniając częstotliwości realizacji badań, zgodnie z obowiązującym prawem, 
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− nie zaplanowano kontynuacji realizacji monitoringu jcwp przeznaczonych do poboru wody 

na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, z powodu zmian w nowej ustawie 

Prawo wodne w aspekcie podmiotu odpowiedzialnego za prowadzenie tego monitoringu.  

W jednolitych częściach wód, dotychczas niemonitorowanych i objętych 

monitoringiem diagnostycznym, planowane są badania ichtiofauny i substancji 

priorytetowych w biocie. Badania te są koordynowane przez GIOŚ. 

W 6 jcwp, które powinny zostać objęte monitoringiem obszarów chronionych MDna 

(jcwp leżące na obszarach przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, ustanowionych 

w ustawie o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 

czynnikiem w ich ochronie), w latach 2016 lub 2017 został zaplanowany i wykonany zgodnie 

z obowiązującymi przepisami monitoring diagnostyczny MD. Przyjęto więc, że zakres 

monitoringu MDna został wykonany. Dotyczy to następujących jcwp: 

1. Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego PLRW200015218719 (ppk Wisłoka – Pilzno 

PL01S1601_1889, MD/MDna wykonany w 2016 r.); 

2. Wisła od Dunajca do Wisłoki PLRW20002121799 (ppk Wisła – Gliny Małe 

PL01S1601_1874, MD/MDna wykonany w 2017 r.); 

3. Kanał Chorzelowski PLRW2000262191149 (ppk Kanał Chorzelowski – Rożniaty 

PL01S1601_3447, MD/MDna wykonany w 2017 r.); 

4. Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca 

PLRW200019225659 (ppk Lubaczówka – Szczutków PL01S1601_1948, MD/MDna 

wykonany w 2017 r.); 

5. Sołotwa do Glinianki PLRW2000162256469 (ppk Sołotwa – Basznia Górna 

PL01S1601_3246, MD/MDna wykonany w 2016 r.). 

6. Zbiornik Besko PLRW20000226159 (ppk Zbiornik Besko – Sieniawa PL01S1601_1968, 

MD/MDna wykonany w 2017 r.) 

Z uwagi na planowane do realizacji w 2018 r. opracowanie mające na celu określenie 

tła geochemicznego, obszarów emisji i dróg transportu zanieczyszczeń WWA w wodach 

powierzchniowych, na rzecz Inspekcji Ochrony Środowiska, WIOŚ w Rzeszowie zaplanował 

do realizacji w ramach monitoringu badawczego WWA badania: benzo(a)pirenu, 

benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu, indeno(1,2,3-cd)pirenu, 

fluorantenu, antracenu w 2018 r. w kolejnych następujących ppk: 

1. PL01S1601_3960 Osława – Zajnicz (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

2. PL01S1601_3651 Bóbrka – Zręcin (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

3. PL01S1601_3654 Warzycki – Jasło (badania wykonywane z częstotliwością 4/rok) 

4. PL01S1601_3664 Markówka – Urzejowice (badania wykonywane z częstotliwością 
4/rok) 

5. PL01S1601_3675 Żurawianka – Bolestraszyce (badania wykonywane z częstotliwością 
4/rok) 



- 8 - 

 

6. PL01S1601_0323 Bednarka - Osobnica Dolna (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

7. PL01S1601_3650 Bednarka – Radość (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

8. PL01S1601_3244 Czarna – Chrewt (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

9.  PL01S1601_3652 Czarny Potok – Gliniczek (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

10. PL01S1601_1910 Hoczewka – Hoczew (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

11. PL01S1601_3614 Kłopotnica – Markuszka (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

12. PL01S1601_3452 Lubaczówka – Radawa (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

13. PL01S1601_1884 Łęg – Gorzyce (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

14. PL01S1601_3662 Łętowianka – Łętownia (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

15. PL01S1601_0363 Łuczek – Ślęzaki (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

16. PL01S1601_1960 Łukawica  - Kępa Rzeczycka (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

17. PL01S1601_1897 Ostra – Latoszyn (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

18. PL01S1601_2233 Potok Chotowski – Chotowa (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

19. PL01S1601_1923 Rada – Radymno (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

20. PL01S1601_3669 Radawka – Radawa (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

21. PL01S1601_1962 Rata – Prusie (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

22. PL01S1601_0439 Rudnia - Rudnik nad Sanem (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

23. PL01S1601_1955 San -  Wrzawy (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

24. PL01S1601_1916 San – Ostrów (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

25. PL01S1601_1950 San - Stare Miasto (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

26. PL01S1601_1922 San – Ubieszyn (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

27. PL01S1601_2240 Sawa - Wola Dalsza (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

28. PL01S1601_0328 Słony – Brzostek (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

29. PL01S1601_3246 Sołotwa - Basznia Górna (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

30. PL01S1601_3972 Stary Breń – Uście (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

31. PL01S1601_1939 Strug – Biała (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

32. PL01S1601_0421 Strug – Gorzyce (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

33. PL01S1601_3689 Strug – Kielnarowa (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

34. PL01S1601_3615 Szczawa - Osiek Jasielski (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

35. PL01S1601_1947 Szkło – Węgry (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

36. PL01S1601_2218 Świdnica – Załuże (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

37. PL01S1601_1958 Tanew - Wólka Tanewska (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 
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38. PL01S1601_0389 Tartakówka - Brzóza Królewska Sypy (badania wykonywane  

z częstotliwością 12/rok) 

39. PL01S1601_1954 Trzebośnica – Grzęba (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

40. PL01S1601_0387 Trzebośnica - Wólka Sokołowska (badania wykonywane z 

częstotliwością 12/rok) 

41. PL01S1601_3446 Trześniówka – Durdy (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

42. PL01S1601_3690 Tuszymka – Dąbie (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

43. PL01S1601_3674 Wirowa – Ułazów (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

44. PL01S1601_1874 Wisła - Gliny Małe (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

45. PL01S1601_1889 Wisłoka – Pilzno (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

46. PL01S1601_1945 Wisznia – Michałówka (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

47. PL01S1601_1965 Zbiornik Rzeszów – Rzeszów (badania wykonywane z częstotliwością 
12/rok) 

48.  PL01S1601_1966 Zbiornik Solina – Polańczyk (badania wykonywane  

z częstotliwością 12/rok) 

49. PL01S1601_3676 Żupawka – Jeziórko (badania wykonywane z częstotliwością 12/rok) 

 

 

Zmiany wprowadzone do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska 

województwa podkarpackiego na lata 2016-2020 Aneksem Nr 4 zawarte są w tabelach 

3.2.1.1, 3.2.1.2.1, 3.2.1.2.2, 3.2.1.3.1, 3.2.1.4.1, 3.2.1.5.3, 3.2.1.5.4, 3.2.1.5.5, które stanowią 

załącznik nr 4. Tabele zamieszczone są w wersji elektronicznej na płycie CD i są integralną 

częścią niniejszego Aneksu. 
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