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WSTĘP 
  

Monitoring jakości wód powierzchniowych w Polsce od 2007 r. prowadzony jest 

według zasad określonych w dyrektywie 2000/60/EC ustanawiającej ramy wspólnotowego 

działania w dziedzinie polityki wodnej, zwanej Ramową Dyrektywą Wodną (RDW)1/. 

Podstawowym celem RDW jest przeciwdziałanie zanieczyszczaniu wód i osiągnięcie 

przynajmniej dobrego ich stanu poprzez określenie i wdrożenie pewnych działań w ramach 

zintegrowanych programów w państwach członkowskich Unii Europejskiej do 2015 r.  

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga utworzenia rejestru wszystkich obszarów 

wymagających szczególnej ochrony w celu zachowania dobrego stanu znajdujących się tam 

wód powierzchniowych i podziemnych. Do obszarów chronionych zaliczone są między innymi 

zlewnie, w których znajdują się ujęcia wody powierzchniowej wykorzystywanej do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Wyznaczone obszary powinny być 

chronione w celu zachowania odpowiedniej jakości wód oraz dla zredukowania poziomu 

uzdatniania wymaganego przy produkcji wody do spożycia. Według wykazu sporządzonego 

dla Regionu Wodnego Górnej Wisły przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

w Krakowie w 2010 r.2/, na obszarze województwa podkarpackiego wyznaczono 47 

jednolitych części wód powierzchniowych3/ wykorzystywanych do poboru wody do spożycia, 

w tym  

22 części wód w zlewni Sanu, 15 części wód w zlewni Wisłoki oraz 10 części wód w zlewni 

Wisłoka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1/ Dyrektywa 2000/60/EC Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE L 327 z 22.12.2000). 
2/ Rejestr wykazów obszarów chronionych sporządzony na potrzeby Planu Gospodarowania Wodami dla Obszaru 
Dorzecza Wisły, KZGW Warszawa 2011 (M.P. z 2011 r. Nr 49, poz. 549).   
3/ Jednolita część wód powierzchniowych – oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych, np.: jezioro, 
sztuczny zbiornik wodny lub potok, rzeka, kanał lub ich części, wyznaczony dla potrzeb planowania  
w gospodarowaniu wodami. 
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1. MONITORING I OCENA OBSZARÓW CHRONIONYCH 

WYKORZYSTYWANYCH DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ 

PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA 

 

Wody powierzchniowe mają podstawowe znaczenie dla gospodarki wodnej 

województwa podkarpackiego. Są głównym źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną w 

miastach: Rzeszów, Przemyśl, Krosno, Jasło, Dębica, Mielec, Sanok, Jarosław oraz mniejszych 

miejscowościach, położonych przede wszystkim w południowej części  województwa (rys. 1). 

W 2011 r. wielkość poboru wody na głównych ujęciach komunalnych województwa wynosiła 

ok. 74,1 mln3. Największe ilości wody pobiera sektor komunalny  

w miastach: Rzeszów, Krosno, Jarosław, Mielec i Przemyśl4/. 

 
 

Rys. 1. Mapa rozkładu ujęć wód powierzchniowych i wód podziemnych na obszarze województwa 
podkarpackiego wg stanu na 31.12.2012 r. (źródło: dane WIOŚ) 

                                                           
4/ Lipińska E.J. /red/: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 r. BMŚ. WIOŚ w Rzeszowie 
2012. 
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 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska prowadzi monitoring jednolitych części wód powierzchniowych,  

z których pozyskiwana jest woda do zaopatrzenia ludności w wodę pitną w ilości średnio 

ponad 100 m3 na dobę. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych 

monitorowanych w dwóch cyklach badawczych, obejmujących lata 2007-2009 i 2010-2012  

przedstawia tab. 1. 
 
Tab. 1. Zestawienie jednolitych części wód powierzchniowych stanowiących źródło zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, badanych w województwie podkarpackim w latach 2007-2012 (źródło: dane PMŚ). 
 

Lp. Nazwa jednolitej części  
wód powierzchniowych Nazwa cieku 

Nazwa punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Cykl 
badawczy Uwagi 

Zlewnia rzeki WISŁOKA 

1. Kłopotnica Potasówka Potasówka-Folusz 2010-2012 Ujęcie wody –  
gm. Dębowiec 

2. Wisłoka od Dębownicy do Ropy Wisłoka Wisłoka-Żółków 2007-2009 
2010-2012 

Ujęcie wody dla 
Jasła 

3. Bednarka do dopływu z Pagorzyny Bednarka Bednarka-Wola 
Cieklińska 2008-2009 Ujęcie wody –  

gm. Dębowiec 

4. Jasiołka od Panny do Chlebianki Jasionka Jasiołka-
Szczepańcowa 

2008-2009 
2010-2012 

Ujęcie wody dla 
Krosna 

5. Wisłoka od Potoku Chotowskiego 
 do Rzeki Wisłoka Wisłoka-

Podgrodzie 
2007-2009 
2010-2012 

Ujęcie wody dla 
Dębicy 

6. Wisłoka od potoku Kiełkowskiego  
do ujścia Wisłoka Wisłoka-Wojsław 2007-2009 

2010-2012 
Ujęcie wody dla 
Mielca 

Zlewnia rzeki SAN 

7. Zbiornik Solina do zapory  
w Myczkowcach Zbiornik Solina Zbiornik Solina 2007-2009 

2010-2012 
Ujęcie wody dla 
Ustrzyk Dolnych 

8. Hoczewka Kołonica Kołonica-Kołonice 2008-2009 
2010-2012 

Ujęcie wody –  
gm. Baligród 

9. Osława do Rzepedki Osława Osława-Rzepedź 2010-2012 
Ujęcie wody –  
gm. Komańcza 
(Rzepedź) 

10. San od zbiornika Myczkowce  
do Tyrawki San San-Zasław 2008-2009 

2010-2012 
Ujęcie wody dla 
Sanoka 

11. Sanoczek Sanoczek Sanoczek-
Nagórzany 

2008-2009 
2010-2012 

Ujęcie wody –  
gm. Bukowsko 

San-Krasiczyn 2007 
12. San od Olszanki do Wiaru San San-Ostrów 2008-2009 

2010-2012 

Ujęcie wody dla 
Przemyśla 

13. San od Huczek do Wisłoka, bez 
Wisłoka San San-Radymno 2008-2009 

2010-2012 
Ujęcie wody dla 
Jarosławia 

Zlewnia rzeki WISŁOK 

14. Zbiornik Besko Zbiornik Besko Zbiornik Besko 2007-2009 
2010-2012 

Ujęcie wody dla 
Krosna, Rymanowa

15. Wisłok od zbiornika Besko do Czarnego 
Potoku Wisłok Wisłok-Besko 2008-2009 

2010-2012 
Ujęcie wody dla 
Krosna 

16. Lubatówka Iwoniczanka Iwoniczanka-
Iwonicz Zdrój 

2008-2009 
2010-2012 

Ujęcie wody dla 
Iwonicza-Zdroju 

17. Stobnica do Łądzierza Dopływ spod 
Góry Czarnej 

Dopływ spod Góry 
Czarnej -
Przysietnica 

2008-2009 
2010-2012 

Ujęcie wody dla 
Brzozowa 

18. Wisłok od Stobnicy do zbiornika 
Rzeszów Wisłok Wisłok-Zwięczyca 2007-2009 

2010-2012 
Ujęcie wody dla 
Rzeszowa 

 
  

 Wybór jednolitych części wód do badań w kolejnych cyklach badawczych dokonany 

został w oparciu o aktualny wykaz wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, opracowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki 
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Wodnej w Krakowie, oraz analizę średnich rocznych poborów wody w ujęciach komunalnych 

zlokalizowanych w poszczególnych częściach wód. 

 Podstawę prawną prowadzenia badań w omawianym okresie stanowiło rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r.5/. Rozporządzenie ustala kategorie jakości wód 

w zależności od stopnia ich zanieczyszczenia i związanych z nim procesów uzdatniania, jakim 

zanieczyszczone wody muszą być poddane w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. 

W zależności od wartości granicznych wskaźników jakości wody ustalone zostały trzy 

kategorie jakości: 

• kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności 

filtracji oraz dezynfekcji, 

• kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 

w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz 

dezynfekcji, 

• kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego 

i chemicznego, w szczególności  utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, 

adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji. 

Rozporządzenie określa także sposób prowadzenia badań wód powierzchniowych,  

tj.: zakres badanych wskaźników, częstotliwość pobierania próbek wody w ciągu roku, 

metodyki referencyjne analiz oraz sposób oceny, czy wody odpowiadają wymaganym 

warunkom. Minimalna częstotliwość badań w roku dla wydzielonych grup wskaźników 

jakości została zróżnicowana w zależności od kategorii jakości wody oraz od liczby 

mieszkańców korzystających z badanych wód. 

Wody spełniają wymagania, jeżeli w 95 % próbek (lub w 90 % próbek dla określonej 

grupy wskaźników) nie zostały przekroczone wartości dopuszczalne, ustalone  

w rozporządzeniu dla danej kategorii jakości wody.  

Próbki wody do badań odzwierciedlają jakość wód przed uzdatnianiem  

i pobierane są w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym powyżej ujęcia wody.  

Monitoring jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru 

wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia prowadzony jest co roku.  

Zakres badań zrealizowanych w latach 2007-2012 obejmował wskaźniki charakteryzujące 

stan fizyczny, warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, substancje biogenne, 

                                                           
5/ 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.U.2002. 
204.1728). 
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grupę specyficznych zanieczyszczeń (m.in. metale, fenole, pestycydy, wielopierścieniowe 

węglowodory aromatyczne, substancje powierzchniowo czynne) oraz wskaźniki 

mikrobiologiczne.  

Jeśli badania wykazały, że wartości wskaźników jakości wody z grupy substancji 

specyficznych były lepsze niż wartości graniczne tych wskaźników określone  

w rozporządzeniu dla kategorii A1 i nie ma ryzyka pogorszenia (brak źródeł zanieczyszczeń), 

wówczas w kolejnym roku odstąpiono od ich badań.   

Wyniki oceny spełniania wymagań określonych dla jednolitych części wód będących 

źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną, badanych przez WIOŚ w latach 2007-2011,  

w układzie zlewni głównych podkarpackich rzek: Wisłoki, Sanu i Wisłoka, zostały 

zestawione w tab. 2, 3 i 4. Najkorzystniej w omawianym okresie ocenione zostały wody  

w zbiornikach zaporowych i w górnych biegach rzek, badane w następujących punktach 

pomiarowo-kontrolnych:  

• w zlewni Wisłoki: 
Potasówka – Folusz (jednolita część wód Kłopotnica); 

• w zlewni Sanu: 
Zbiornik Solina (jednolita część wód zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach),  
Kołonica – Kołonice (jednolita część wód Hoczewka), 
Osława – Rzepedź (jednolita część wód Osława do Rzepedki), 
Sanoczek – Nagórzany (jednolita część wód Sanoczek); 

• w zlewni Wisłoka: 
Zbiornik Besko (jednolita część wód Zbiornik Besko), 
Iwoniczanka – Iwonicz-Zdrój (jednolita część wód Lubatówka). 

 W latach 2007-2011 wody te, stanowiące ponad 44 % wszystkich badanych części wód, 

zaliczane były generalnie do kategorii A2. Oznacza to, że wymagały jedynie typowego 

uzdatniania fizycznego i chemicznego.  

 Wśród wód monitorowanych w omawianym okresie ponad 33 % stanowiły wody 

odpowiadające najczęściej kategorii A3, czyli wymagające wysokosprawnych procesów 

uzdatniania fizycznego i chemicznego. Ocenę taką uzyskano w następujących punktów 

pomiarowo-kontrolnych:  

• w zlewni Wisłoki: 
Wisłoka - Żółków (jednolita część wód Wisłoka od Dębownicy do Ropy),  
Bednarka – Wola Cieklińska (jednolita część wód Bednarka do dopływu z Pagorzyny), 
Jasiołka – Szczepańcowa (jednolita część wód Jasiołka od Panny do Chlebianki), 
Wisłoka – Podgrodzie (jednolita część wód Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki); 



Tab. 2. Jakość wód w jednolitych części wód powierzchniowych służących do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w zlewni rzeki WISŁOKA  
badanych w latach 2007-2011 (źródło: dane PMŚ). 

Jednolita część wód powierzchniowych (punkt pomiarowo-kontrolny) 

Rok 
Kategoria jakości 

wg grup 
wskaźników 

Kłopotnica 
(Potasówka-Folusz) 

Wisłoka od Dębownicy  
do Ropy 

(Wisłoka-Żółków) 

Bednarka do dopływu  
z Pagorzyny 

(Bednarka-Wola Cieklińska) 

Jasiołka od Panny  
do Chlebianki 

(Jasiołka-Szczepańcowa) 

Wisłoka od Potoku 
Chotowskiego do Rzeki 
(Wisłoka-Podgrodzie) 

Wisłoka od potoku 
Kiełkowskiego do ujścia 

(Wisłoka-Wojsław) 
Fizykochemia - A3 - - A3 A3 
Bakteriologia - A3 - - A3 A3 2007 
Ogólna - A3 - - A3 A3 
Fizykochemia - A2 A1 A2 A2 A2 
Bakteriologia - A3 A3 A2 A3 poza A3 2008 
Ogólna - A3 A3 A2 A3 poza A3 
Fizykochemia - A3 A2 A2 A3 A3 
Bakteriologia - A3 A3 A3 A3 poza A3 2009 
Ogólna - A3 A3 A3 A3 poza A3 
Fizykochemia A2 A1 - A2 A3 poza A3 
Bakteriologia A2 A3 - poza A3 poza A3 A3 2010 
Ogólna A2 A3 - poza A3 poza A3 poza A3 
Fizykochemia A2 A1 - A1 A3 A2 
Bakteriologia A2 A3 - A3 A3 poza A3 2011 
Ogólna A2 A3 - A3 A3 poza A3 

 
 
Tab. 3. Jakość wód w jednolitych części wód powierzchniowych służących do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w zlewni rzeki SAN badanych w latach 
2007-2011 (źródło: dane PMŚ). 

Jednolita część wód powierzchniowych (punkt pomiarowo-kontrolny) 

Rok 
Kategoria jakości 

wg grup 
wskaźników 

Zbiornik Solina  
do zapory 

w Myczkowcach 
(Zbiornik Solina) 

Hoczewka 
(Kołonica-Kołonice) 

Osława do Rzepedki 
(Osława-Rzepedź) 

San od zbiornika 
Myczkowce 
do Tyrawki 

(San-Zasław) 

Sanoczek 
(Sanoczek-Nagórzany) 

San od Olszanki 
do Wiaru 

(San-Krasiczyn1// 
San-Ostrów) 

San od Huczek  
do Wisłoka, bez Wisłoka 

(San-Radymno) 

Fizykochemia A2 - - - - A3 - 
Bakteriologia A2 - - - - A3 - 2007 
Ogólna A2 - - - - A3 - 
Fizykochemia A2 A2 - A2 A2 A2 A3 
Bakteriologia A2 A2 - A2 A2 A3 A3 2008 
Ogólna A2 A2 - A2 A2 A3 A3 
Fizykochemia A2 A2 - A2 A2 A3 A3 
Bakteriologia A2 A2 - A3 A2 poza A3 poza A3 2009 
Ogólna A2 A2 - A3 A2 poza A3 poza A3 
Fizykochemia A2 A2 A1 A1 A1 A3 A3 
Bakteriologia A2 A2 A3 poza A3 A3 A3 poza A3 2010 
Ogólna A2 A2 A3 poza A3 A3 A3 poza A3 
Fizykochemia A1 A2 A1 A1 A1 A2 A2 
Bakteriologia A2 A3 A2 A3 A2 poza A3 poza A3 2011 
Ogólna A2 A3 A2 A3 A2 poza A3 poza A3 

1/ W ppk San-Krasiczyn badania wykonano w 2007 r. 
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Tab. 4. Jakość wód w jednolitych części wód powierzchniowych służących do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w zlewni rzeki  
WISŁOK badanych w latach 2007-2011 (źródło: dane PMŚ). 

 
Jednolita część wód powierzchniowych (punkt pomiarowo-kontrolny) 

Rok Kategoria jakości 
wg grup wskaźników Zbiornik Besko 

(Zbiornik Besko) 

Wisłok od zb.Besko  
do Czarnego Potoku  

(Wisłok-Besko) 

Lubatówka  
(Iwoniczanka-Iwonicz Zdrój) 

Stobnica do Łądzierza  
(Dopływ spod Góry Czarnej 

-Przysietnica) 

Wisłok od Stobnicy  
do zbiornika Rzeszów 
 (Wisłok-Zwięczyca) 

Fizykochemia A2 - - - poza A3 
Bakteriologia A2 - - - poza A3 2007 
Ogólna A2 - - - poza A3 
Fizykochemia A2 A2 A1 A2 poza A3 
Bakteriologia A3 A2 A2 poza A3 poza A3 2008 
Ogólna A3 A2 A2 poza A3 poza A3 
Fizykochemia A2 A2 A1 A2 poza A3 
Bakteriologia A2 A2 A2 A3 poza A3 2009 
Ogólna A2 A2 A2 A3 poza A3 
Fizykochemia A2 A2 A1 A3 A36/

Bakteriologia A2 A3 A2 A3 poza A3 2010 
Ogólna A2 A3 A2 A3 poza A3 
Fizykochemia A2 A2 A1 A2 A2 
Bakteriologia A2 A3 A2 A3 A3 2011 
Ogólna A2 A3 A2 A3 A3 

 

                                                           
6/ Ocena jakości wód zweryfikowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U.2011.257.1545). 
  



• w zlewni Sanu: 
San – Zasław (jednolita część wód San od zbiornika Myczkowce do Tyrawki); 

• w zlewni Wisłoka: 
Dopływ spod Góry Czarnej – Przysietnica (jednolita część wód Stobnica do Łądzierza). 

 W 4 punktach pomiarowo-kontrolnych, charakteryzujących ponad 22 % badanych wód, 

wody nie odpowiadały żadnej z kategorii. Dotyczy to następujących punktów: 

• w zlewni Wisłoki: 
Wisłoka - Wojsław (jednolita część wód Wisłoka od potoku Kiełkowskiego do ujścia),  

• w zlewni Sanu: 
San – Ostrów (jednolita część wód San od Olszanki do Wiaru); 
San – Radymno (jednolita część wód San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka); 

• w zlewni Wisłoka: 
Wisłok - Zwięczyca (jednolita część wód Wisłok od Stobnicy do zbiornika Rzeszów). 

 Głównym czynnikiem decydującym o wyniku oceny wód służących do pozyskania 

wody pitnej było zanieczyszczenie bakteriologiczne wód, charakteryzowane najczęściej 

dwoma wskaźnikami jakości: ogólna liczba bakterii grupy coli oraz liczba bakterii grupy coli 

typu kałowego. 

 Jakość ponad 66 % badanych wód w zakresie wskaźników fizykochemicznych była 

dobra, zaliczone zostały do kategorii A1 lub A2. W punktach pomiarowo-kontrolnych 

położonych w środkowych lub dolnych biegach monitorowanych rzek ocena wód  

wg wskaźników fizykochemicznych wskazywała najczęściej kategorię A3 (punkty pomiarowo-

kontrolne: Wisłoka – Podgrodzie, Wisłoka – Wojsław, San – Ostrów, San – Radymno) lub 

niespełnione były wymagania ustalone dla kategorii A3 (punkt pomiarowo-kontrolny Wisłok – 

Zwięczyca). Wskaźnikami fizykochemicznymi, które decydowały o wyniku klasyfikacji, były: 

zawiesina ogólna, wskaźniki tlenowe: ChZT-Cr, ogólny węgiel organiczny oraz rzadziej 

amoniak. W 3 punktach pomiarowo-kontrolnych: Wisłoka – Podgrodzie, San – Ostrów i San - 

Radymno w omawianym okresie badań wystąpiły stężenia fenoli na poziomie wartości 

określonych dla kategorii A3. W punktach pomiarowo-kontrolnych: Wisłoka – Podgrodzie,  

Wisłoka – Wojsław oraz Wisłok - Zwięczyca, stwierdzono podwyższone zawartości manganu 

(kategoria A3), które jednak są czynnikiem naturalnym, wynikającym z budowy 

geologicznej7/. 

                                                           
7/ Lis J., Pasieczna A.: Atlas geochemiczny Polski. PIG. Warszawa 1995  
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 Wyniki oceny jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia badanych przez WIOŚ w Rzeszowie w 2011 r. 

przedstawione zostały na rys. 2.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rys. 2. Mapa rozkładu jakości wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia badanych w 2011 r. (źródło: dane PMŚ). 

 
 

 

 Na rys. 3 przedstawiono procentowy udział badanych wskaźników w poszczególnych 

kategoriach jakości wód powierzchniowych w punktach pomiarowo-kontrolnych 

monitorowanych w 2011 r. Analiza zestawionych danych wskazuje, że w punktach 

pomiarowo-kontrolnych: Zbiornik Solina, San – Zasław , Wisłoka – Żółków, Osława – 
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Rzepedź ponad 90 % wskaźników jakości wód spełniało wymagania ustalone dla wód  

w kategorii A1, tj. wód czystych, wymagających prostego uzdatniania fizycznego.  
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Rys. 3. Procentowy udział wskaźników w poszczególnych kategoriach jakości wód powierzchniowych 
w punktach pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody 

na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia w 2011 r. (źródło: dane PMŚ). 
 
  

  Nowe rozporządzenia Ministra Środowiska z 2011 r.8/ /9  wprowadziły zmiany  

w sposobie prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych, a przede 

wszystkim w sposobie oceny ich stanu. Jednolite części wód, stanowiące obszary chronione 

lub położone w obszarach chronionych, monitorowane są dla potrzeb oceny ich stanu 

ekologicznego i stanu chemicznego oraz dodatkowo dla oceny spełniania wymagań 

ustalonych dla tych obszarów w odrębnych aktach prawnych. W ocenie stanu wód obowiązuje 

zasada, że jednolita część wód w obszarze chronionym jest w bardzo dobrym lub dobrym 

stanie ekologicznym, jeśli jednocześnie spełnia wymagania dla bardzo dobrego lub dobrego 

stanu ekologicznego i wymagania określone w odrębnych przepisach, dotyczących danego 

obszaru chronionego. Jeśli jednolita część wód jest w bardzo dobrym lub dobrym stanie 
                                                           
8/ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz.U.2011.257.1545). 
9/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz.U.2011.258.1550). 
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ekologicznym, lecz nie spełnia wymagań ustalonych dla danego obszaru chronionego, 

wówczas określa się dla niej umiarkowany stan ekologiczny. W przypadku, gdy 

klasyfikowana część wód występuje w kilku obszarach chronionych, przyjmuje się, że jest  

w bardzo dobrym lub dobrym stanie ekologicznym, jeśli jednocześnie spełnione są 

wymagania określone dla wszystkich obszarów chronionych. 

 Zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi10/ jednolita część wód wykorzystywana do 

zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, która jest zaliczona do obszarów 

chronionych, spełnia wymagania określone dla tego obszaru chronionego, jeśli stężenia 

zanieczyszczeń fizykochemicznych nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla kategorii A1 

lub A2, a poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych nie przekracza wartości dopuszczalnych 

dla kategorii A3. 

 Ocena stanu wód powierzchniowych objętych monitoringiem w 2011 r. wykonana 

według nowych zasad, z uwzględnieniem oceny spełniania wymagań ustalonych dla obszarów 

chronionych, została zaprezentowana w publikacji „Raport o stanie środowiska  

w województwie podkarpackim w 2011 r.”11/  

 

2. STAN WÓD W JEDNOLITEJ CZEŚCI WÓD „WISŁOK OD STOBNICY DO 
ZBIORNIKA RZESZÓW” 

 

W jednolitej części wód powierzchniowych Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów 

zlokalizowane jest ujęcie wody dla miasta Rzeszowa. Badania przydatności wód rzeki Wisłok 

do ujmowania wody pitnej prowadzone są przez WIOŚ w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

Wisłok – Zwięczyca, położonym na terenie ujęcia wody, w km 67,9 biegu rzeki, w Rzeszowie 

– Zwięczycy. 

W ocenie przydatności jednolitej części wód Wisłok od Stobnicy do Zbiornika 

Rzeszów do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, przeprowadzonej  

w latach 2007-2010, wody rzeki Wisłok w kolejnych latach nie spełniały ustalonych 

wymagań (kategoria jakości poza A3). Wskaźnikami degradującymi jakość wód w każdym 

roku były wskaźniki: zawiesina ogólna oraz liczba bakterii grupy coli typu kałowego, 

wskazująca na zły stan sanitarny wód. 

                                                           
10/ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz.U.2011.257.1545). 
11/ Lipińska E.J. /red/: Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2011 r. BMŚ. WIOŚ w Rzeszowie 
2012. 
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W tab. 5 przedstawiono wyniki oceny przydatności wód JCWP Wisłok od Stobnicy do 

Zbiornika Rzeszów do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w latach 

2007-2011 z określeniem wskaźników decydujących o ocenie.  
Tab.5. Wyniki oceny przydatności jednolitej części wód powierzchniowych „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika 
Rzeszów” do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w latach 2007-2011(źródło: dane PMŚ). 

Wartości wskaźników 
decydujących o ocenie 

Nazwa 
 punktu 

pomiarowo-
kontrolnego 

Rok  
badań 

Wynik  
oceny Nazwa wskaźnika decydującego o ocenie 

min max średnia 
Zawiesina ogólna (mg/l) 5,0 129,0 34,0 

ChZT-Cr (mgO2/l) 12,3 47,3 25,3 2007 Poza 
A3 

Liczba bakterii grupy coli typu kałowego (n/100ml) 93 46000 11013 

Zawiesina ogólna (mg/l) 5,6 41,4 19,23 
2008 Poza 

A3 Liczba bakterii grupy coli typu kałowego (n/100ml) 460 46000 13788 

Zawiesina ogólna (mg/l) <5 75,8 21,9 
2009 Poza 

A3 Liczba bakterii grupy coli typu kałowego (n/100ml) 1100 110000 24400 

Zawiesina ogólna (mg/l) <5 101 28 

Ogólna liczba bakterii grupy coli (n/100ml) 11000 110000 50667 2010* Poza 
A3 

Liczba bakterii grupy coli typu kałowego (n/100ml) 11000 46000 19667 

Ogólna liczba bakterii grupy coli (n/100ml) 240 24000 7807 

Liczba bakterii grupy coli typu kałowego (n/100ml) 240 11000 3962 

 Wisłok - 
Zwięczyca 

2011* A3 

Liczba paciorkowców kałowych (n/100ml) 60 6800 2240 

* ocena uwzględnia wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych  

 

Tab. 6. Wyniki oceny wskaźników jakości wód badanych w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłok – Zwięczyca 
w latach 2010-2011 (źródło: dane PMŚ). 

Kategoria jakości  Kategoria jakości 
 Lp Wskaźniki jakości wód 

2010 2011  
 Lp Wskaźniki jakości wód 

2010 2011 
1 Temperatura A1 A1  27 Ołów A1 A1 
2 Zapach A1 A1  28 Rtęć  A1 
3 Barwa A2 A2  29 Nikiel A1 A1 
4 Zawiesina ogólna poza A3 A1  WWA suma: benzo(a)piren, 
5 BZT5 A2 A2  benzo(b)fluoranten, 
6 OWO A2 A2  benzo(k)fluoranten, 
7 Nasycenie tlenem A1 A1  benzo(g,h,i)perylen 
8 ChZT-Cr A1 A2  

30 

indeno(1,2,3-cd)piren 

 A1 

9 Przewodność w 20oC A1 A1  31 Żelazo A1 A1 
10 Siarczany A1 A1  32 Mangan* A2 A3 

11 Chlorki A1 A1  33 Substancje powierzchniowo 
czynne anionowe A1 A1 

12 Odczyn A1 A1  Pestycydy ogółem - suma: 
13 Azot Kjeldahla A3 A2  aldryna, dieldryna, endryna, 
14 Fosforany A1 A1  izodryna, 
15 Arsen A1 A1  heksachlorocykloheksan (HCH), 
16 Bar A1 A1  

34 

DDT całkowity 

 A1 

17 Bor A1 A1  35 Amoniak A2 A2 
18 Chrom+6 A1 A1  36 Azotany A1 A1 
19 Chrom ogólny A1 A1  
20 Cynk A1 A1  

37 Rozpuszczone lub zemulgowane 
węglowodory  A1 

21 Miedź A1 A1  Wskaźniki fizykochemiczne ogółem poza A3 A2 
22 Fenole lotne - indeks fenolowy A3 A2  38 Bakterie grupy coli poza A3 A3 
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23 Cyjanki wolne A1 A1  39 Bakterie grupy coli typu kałowego poza A3 A3 
24 Selen A1 A1  40 Paciorkowce kałowe - enterokoki A3 A3 
25 Wanad A1 A1  Wskaźniki mikrobiologiczne ogółem poza A3 A3 
26 Fluorki A1 A1  OCENA poza A3 A3 

* Wskaźnik wykluczony z oceny  ze względu na charakter geogeniczny.

W 2011 roku zaobserwowano widoczną poprawę w ocenie spełniania wymagań  

w jednolitej części wód Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów, przeznaczonej do 

zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Wody w zakresie wskaźników fizykochemicznych 

odpowiadały kategorii A2, natomiast w zakresie wskaźników mikrobiologicznych 

odpowiadały kategorii A3, czyli spełniały wymagania ustalone dla obszaru chronionego. 

W tab. 6 zestawione zostały wyniki oceny (kategorie jakości) uzyskane dla 

wskaźników jakości badanych w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłok – Zwięczyca  

w latach 2010-2011. 

W 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie wykonał kompleksową ocenę stanu wód w jednolitej 

części wód Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów. Badania wód wykonane zostały  

w ramach monitoringu diagnostycznego, operacyjnego oraz monitoringu następujących 

obszarów chronionych: 

- wody wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia, 

- obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych, 

- obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których stan wód jest ważnym czynnikiem  

w ich ochronie, w tym wody przeznaczone do bytowania ryb. 

W 2011 r. pomimo poprawy stanu sanitarnego wód rzeki Wisłok dopływających do  

ujęcia w Zwięczycy i spełniania przez nie wymogów określonych dla obszarów chronionych 

przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, stan wód jednolitej części wód  

Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów oceniono jako zły z uwagi na niekorzystną ocenę 

stanu chemicznego wód oraz z uwagi na jej słaby potencjał ekologiczny.  

Na podstawie wyników monitoringu diagnostycznego w punkcie pomiarowo-

kontrolnym Wisłok – Zwięczyca stwierdzono ponadnormatywne stężenia substancji z grupy 

wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Z uwagi na przekroczenie 

środowiskowych norm jakości dla wskaźnika suma benzo(g,h,i)perylen + indeno(1,2,3-

cd)piren, stan chemiczny wód oceniono jako stan poniżej dobrego (tab.7).  

Należy zaznaczyć, że w przypadku wskaźników z grupy WWA obowiązują odmienne 

kryteria dla oceny stanu chemicznego wód oraz dla oceny spełniania wymagań ustalonych dla 

wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  
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Tab. 7. Wyniki badań i oceny wskaźników z grupy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 
w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłok – Zwięczyca w 2011 r.(źródło: dane PMŚ). 

Wskaźniki z grupy WWA podlegające ocenie  
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych i środowiskowych norm jakości  
dla substancji priorytetowych Data poboru próbek 

Benzo(a)piren 
(µg/l) 

Suma: benzo(b)fluoranten, 
benzo(k)fluoranten 

(µg/l) 

Suma: benzo(g,h,i)perylen,  
indeno(1,2,3-cd)piren 

(µg/l) 
2011-01-25 <0,001 0 0 
2011-02-08 0,0051 0,0074 0,0025 
2011-03-02 0,0324 0,0397 0,0231 
2011-04-12 <0,001 0,001 0 
2011-04-26 <0,001 0 0 
2011-05-05 0,0056 0,0089 0,0047 
2011-05-17 <0,001 0 0 
2011-06-27 <0,001 0 0 
2011-07-18 0,0033 0,0046 0 
2011-08-09 0,0018 0,0015 0 
2011-09-19 <0,001 0 0 
2011-10-17 <0,001 0 0 
2011-11-15 <0,001 0 0 
2011-12-13 <0,001 0 0 

Wartości dopuszczalne:    
stężenie średnie 0,05 

stężenie maksymalne 0,1 
0,03 0,002 

Wartości do oceny:    
stężenie średnie 0,0038 0,0045 0,0022 

stężenie maksymalne 
(90.percentyl) 0,0055 0,0085 0,004 

OCENA Stan poniżej dobrego 

 

O słabym potencjale ekologicznym badanej jednolitej części wód zadecydował 

element biologiczny - makrofity (IV klasa). Stężenia wskaźników fizykochemicznych, w tym 

specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych nie przekroczyły wartości 

granicznych określonych dla dobrego stanu wód (klasa II). W ocenie spełniania wymagań 

dodatkowych na obszarach chronionych stwierdzono, że wody JCWP spełniały wymagania 

określone dla obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia oraz dla obszarów przeznaczonych do bytowania ryb, nie spełniały 

natomiast wymagań dla obszarów wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych (niekorzystny wynik badania elementów 

biologicznych - fitobentos) oraz dla obszarów ochrony siedlisk i gatunków dla których stan 

wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

 W związku ze stwierdzeniem przekroczeń środowiskowych norm jakości dla grupy 

WWA w wodach rzeki Wisłok w punkcie pomiarowo-kontrolnym Wisłok – Zwięczyca, 

WIOŚ w Rzeszowie w lipcu 2012 r. przystąpił do realizacji zadania pn. "Weryfikacja 
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źródeł zagrożenia jednolitej części wód powierzchniowych Wisłok od Stobnicy do zbiornika 

Rzeszów wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)".  

 W ramach I etapu zadania wyznaczono 5 dodatkowych punktów pomiarowo-

kontrolnych wzdłuż biegu Wisłoka w jednolitej części wód Wisłok od Stobnicy do Zbiornika 

Rzeszów, 9 punktów pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód będących 

dopływami Wisłoka na odcinku od ujścia Stobnicy do zbiornika Rzeszów (cieki: Pstrągówka, 

Gwoźnica, Lubenia, Hermanówka, Lubcza, Mogielnica) i jeden punkt w jednolitej części wód 

Zbiornik Rzeszów (rys. 4) oraz dokonano jednorazowego poboru próbek wody do badań.  

W zakresie badań uwzględnione zostały wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 

(WWA).   

 Analizy wykazały obecność WWA w badanych wodach. Podwyższone stężenia WWA 
[suma: benzo(g,h,i)perylen i indeno(1,2,3-cd)piren], przekraczające środowiskową normę 
jakości ustaloną dla tego wskaźnika i wyrażoną jako maksymalne dopuszczalne stężenie12/ 
stwierdzono w następujących punktach pomiarowo-kontrolnych: 
• Wisłok – Żarnowa,  
• Wisłok – Czudec,  
• Wisłok – Zarzecze,  
• Hermanówka – Rzeszów . 
 Analiza presji występujących w jednolitej części wód Wisłok od Stobnicy do Zbiornika 

Rzeszów nie wykazała istnienia znaczącego przemysłowego źródła emisji WWA do wód 

powierzchniowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem WWA w wodach rzeki Wisłok są 

spływy powierzchniowe z obszarów zabudowanych, dróg i placów. Źródłem 

zanieczyszczenia WWA mogą być również remonty i przebudowy dróg w rejonie rzeki,  

a także prace konserwatorskie prowadzone na budowlach wodnych (głównie mosty).  

 Wpływ czynników meteorologicznych (wysokie sumy opadów) na stężenia WWA  

w wodach rzeki Wisłok w rozważanej części wód będzie przedmiotem II etapu omawianego 

zadania, realizowanego w latach 2012-2013. 

 Obecność WWA w wodach rzeki Wisłok stwierdzona została również w punkcie 

pomiarowo-kontrolnym Wisłok – Dobrzechów, w jednolitej części wód Wisłok od Czarnego 

Potoku do Stobnicy, położonej powyżej omawianej części wód. 

 
12/  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych 
(Dz.U.2011.257.1545). 
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Rys. 4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych na potrzeby realizacji zadania "Weryfikacja źródeł  zagrożenia  jednolitej części wód powierzchniowych  
Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)" (źródło: dane WIOŚ). 



 Z uwagi na stwierdzone w wodach przekroczenie środowiskowych norm jakości dla 

substancji z grupy WWA oraz w związku z ich negatywnym wpływem na jakość wód,  

w szczególności na jakość wód w obszarach chronionych ze względu na pobór wody 

przeznaczonej do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, WIOŚ w Rzeszowie w kolejnym cyklu 

monitoringowym (2013-2015) będzie kontynuował badania WWA w rzece Wisłok w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska. 
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