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1. Wstęp 
 

Podstawą sporządzenia opracowania jest art. 2, ust.1., pkt.2. ustawy z dnia 20 lipca 

1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287).  

Badania jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca zostały przeprowadzone przez 

akredytowane Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Rzeszowie, posiadające wdrożony system jakości. 

Badania przeprowadzono na podstawie zapisów Programu Państwowego Monitoringu 

Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2010 -2012. 

Celem opracowania jest określenie stanu wód w zlewni potoku Dopływ  

z Wiktorca oraz ocena oddziaływania antropogenicznych źródeł zanieczyszczenia na jakość 

wód odbiornika. 

W rozdziale 2 opracowania przedstawiono informacje ogólne nt. zlewni potoku Dopływ 

z Wiktorca oraz dokonano charakterystyki jednolitej części wód powierzchniowych „Dopływ  

z Wiktorca”.  

Rozdział 3 zawiera informacje dotyczące presji występujących w zlewni potoku. 

W rozdziale 4 omówiono program monitoringu wód w zlewni potoku, natomiast  

w rozdziale 5 dokonano oceny stanu wód potoku. 

Rozdział 6 stanowi podsumowanie pracy. 

Zawarte w opracowaniu informacje mogą zostać wykorzystane przy podejmowaniu 

działań proekologicznych i realizacji inwestycji z zakresu ochrony środowiska.  
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2. Charakterystyka zlewni potoku 
 
 Potok Dopływ z Wiktorca (ciek IV rzędu, nazwa lokalna: Potok Kozi) jest 

prawobrzeżnym dopływem rzeki Brzeźnica (Wielopolka), do której uchodzi w km 13+640 na 

wysokości miejscowości Skrzyszów. Nazwa Dopływ z Wiktorca to oficjalna nazwa cieku, 

określona w Mapie Podziału Hydrograficznego Polski.  Źródłowy odcinek cieku zlokalizowany 

jest w miejscowości Wiktorzec. Potok przepływa przez miejscowości Kozodrza, Ostrów  

i Skrzyszów (gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski). Większe miejscowości 

zlokalizowane w zlewni potoku to: Skrzyszów i Ostrów. 

 Zlewnia potoku Dopływ z Wiktorca ma powierzchnię ok. 14,2 km2, całkowita długość 

cieku wynosi ok. 6,0 km w tym odcinek nieuregulowany (od km 0+000 do km 1+000) i odcinek 

uregulowany (od km 1+000 do km 6+000). Szerokość dna potoku wynosi od 0,5 m-1,6 m, 

natomiast nachylenie skarp 1:1,5. Odcinek nieuregulowany w km 0+000-1+000 jest porośnięty 

drzewami i krzakami, występuje erozja dna [6]. 

 W południowej części zlewni potoku występują gównie tereny rolne, w tym największą 

powierzchnię terenu zajmują łąki oraz grunty orne. Lasy mieszane występują na niewielkiej 

powierzchni w północno-wschodniej części obszaru. W północnej część zlewni potoku 

dominują lasy iglaste. Znaczną część powierzchni terenu zajmują także tereny rolne, w tym 

grunty orne i strefy upraw mieszanych. Na niewielkim obszarze w zachodniej części zlewni 

występują lasy liściaste i mieszane. 

 Na ryc. 1 przedstawiono lokalizację zlewni potoku Dopływ z Wiktorca oraz formy 

pokrycia terenu występujące w zlewni wg bazy Corine Land Cover, stan na 2000 r. 

 Zgodnie z typologią abiotyczną jednolitych części wód powierzchniowych [4], potok 

Dopływ z Wiktorca został wyznaczony jako jednolita część wód powierzchniowych  

typu 6 – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym. Jednolitą część wód 

oznaczono kodem PLRW20006218872 i nadano jej nazwę „Dopływ z Wiktorca”. Zgodnie  

z materiałami opracowanymi przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w/w cześć wód 

została zakwalifikowana do grupy cieków naturalnych. Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne [13], cieki naturalne to rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody płynące 

w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami.  

 W tabeli 1 przedstawiono cechy charakterystyczne dla jednolitych części wód 

powierzchniowych typu 6. 

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie 

śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną [18], 

Dopływ z Wiktorca (potok Kozi) należy do grupy śródlądowych wód powierzchniowych lub 

ich części, stanowiących własność publiczną, które zostały zaliczone do wód istotnych dla 
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regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, w stosunku do których wykonywanie 

uprawnień Skarbu Państwa powierza się marszałkom województw. 

 

 
 

Ryc. 1. Formy pokrycia terenu w zlewni potoku Dopływ z Wiktora [1, 2, 3, 5, 8 ] 
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Tab. 1. Charakterystyka jednolitych części wód powierzchniowych typu 6 – potok wyżynny węglanowy  
z substratem drobnoziarnistym [4] 
Lokalizacja: TYP 6  

EKOREGION 9 i 14 WYŻYNY CENTRALNE i RÓWNINY CENTRALNE 
Podprowincje 332 Sudety i Przedgórze Sudeckie; 
341 Wyżyna Śląsko-Krakowska, 342 Wyżyna Małopolska 
 
EKOREGION 10 i 16 KARPATY i RÓWNINY WSCHODNIE 
Podprowincje: 343 Wyżyna Lubelsko-Lwowska, 514 Centralne Karpaty Zachodnie,  
513 Zewnętrzne Karpaty Zachodnie, 522 Beskidy Wschodnie 

Utwory 
powierzchniowe: 

Lessy, kreda, kajper 

Fotografia 
poglądowa: 

 
Ryc. 2. Dolina potoku Dopływ z Wiktorca, miejscowość Skrzyszów, kwiecień 2011 r. 
[10] 

Opis morfologiczny: Przeważają sedymenty drobnoziarniste, bieg jest kręty lub meandrujący (Sl 1,25-
>1,5). Dno głęboko wyerodowane, brzegi często strome, podcięte. Dno gliniaste,  
z mułem, rzadziej piaskiem. Lokalnie kamienie lub substrat organiczny (pnie, 
gałęzie). Na bystrzach obtoczony żwir. Głębokość zmienna, poniżej przeszkód 
poprzecznych lub na zewnętrznych łukach głębokie wymycia. Czasami twardy 
substrat tworzą tylko martwe gałęzie. 

Charakterystyka 
abiotyczna: 

Wielkość zlewni: 10-100 km2; wysokość: 200-800 m n.p.m. 
Spadki zlewni: 4-30‰ 
Spadek rzeki: 1-10‰ (na krótkich odcinkach spadek może być mniejszy niż 1‰ lub 
znacznie większy niż 10‰) 
Prąd wody: powolny do szybkiego, na bystrzach turbulencyjny. 
Substrat dna: glina, iły, less, rzadziej piasek, otoczone żwiry, także kamienie lub 
drewno. 
Przewodnie wartości fizyczno-chemiczne: 
Przewodnictwo [μS/cm]:            450-800 
pH                                              7,0-8,5 
twardość węglanowa [°dH]1/       8-40 
twardość ogólna [°dH]1/              10-50 
Przepływ: 
Duże wahania przepływów, po deszczach woda prowadzi dużo zawiesiny 

 
1/ 1 [°dH] = 17,80 mg CaCO3/l [7] 
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3. Identyfikacja presji w zlewni potoku 
 

Potok Dopływ z Wiktorca jest odbiornikiem ścieków komunalnych i przemysłowych, 

które w znacznym stopniu degradują jakość jego wód.  

W zlewni potoku zlokalizowane są następujące znaczące źródła ścieków: 

1. Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie – oczyszczalnia ścieków w Skrzyszowie (gmina 

Ostrów),  

2. Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie – Składowisko odpadów w Kozodrzy, 

3. SUDZUCKER POLSKA S.A. Wrocław – Zakład Produkcyjny Cukrownia Ropczyce. 

 Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie eksploatuje komunalną biologiczną 

oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną w miejscowości Skrzyszów. Pierwotnie oczyszczalnia 

miała przepustowość 310 m3/dobę. Po rozbudowie przeprowadzonej w 2005 r. przepustowość 

oczyszczalni wynosi 710 m3/dobę, natomiast wielkość oczyszczalni wyrażona wskaźnikiem 

RLM – wynosi 6113. Dopuszczalna wielkość emisji ścieków określona w pozwoleniu Starosty 

ropczycko-sędziszowskiego (2005 r.) wynosi 710 m3/dobę. Na oczyszczalnię ścieków  

w Skrzyszowie odprowadzane są ścieki komunalne z miejscowości: Ostrów, Skrzyszów, 

Kozodrza i Borek Mały oraz ścieki przemysłowe – podczyszczony odciek ze składowiska 

odpadów w Kozodrzy. Ścieki z oczyszczalni odprowadzane są do potoku Dopływ z Wiktorca  

w km 1+980. 

 Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy stanowi 

potencjalne źródło zanieczyszczenia wód potoku poprzez migrację substancji 

zanieczyszczających z wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego,  

w przypadku gdyby doszło do ich zanieczyszczenia. Ponadto składowisko stanowi także 

potencjalne źródło zanieczyszczenia wód potoku w związku z możliwością wystąpienia 

migracji zanieczyszczeń z obszaru składowiska poprzez system rowów opaskowych do wód 

zasilających potok. Zgodnie z postanowieniami pozwolenia zintegrowanego, wydanego przez 

Marszałka Województwa Podkarpackiego (2008 r.), ścieki opadowo-roztopowe z obszaru 

składowiska są odprowadzane m.in. do rowu melioracyjnego R1, który jest dopływem 

źródłowego odcinka potoku Dopływ z Wiktorca. 

 SUDZUCKER POLSKA S.A. – Zakład Cukrownia Ropczyce (dawniej Cukrownia 

Ropczyce S.A.) użytkuje instalację do produkcji cukru z surowych produktów roślinnych  

o zdolności przetwarzania ponad 300 ton wyrobów gotowych na dobę oraz instalację do 

spalania paliw o mocy ponad 50 MW. Zakład stanowi źródło zanieczyszczenia wód potoku 

ściekami przemysłowymi pochodzącymi z produkcji cukru i z elektrociepłowni.. Ścieki 

przemysłowe gromadzone są w zbiornikach akumulacyjnych i wykorzystywane są w obiegu 

zamkniętym. Podczas okresu kampanijnego istnieje potencjalna konieczność opróżnienia 

jednego ze zbiorników akumulacyjnych. Ścieki odprowadzane są bezpośrednio do potoku 
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Dopływ z Wiktorca, w źródłowym jego odcinku w km 4+120. Zgodnie z pozwoleniem 

zintegrowanym wydanym przez starostę ropczycko-sędziszowskiego (2005 r. z późn. zm.) 

dopuszczalna wielkość emisji ścieków przemysłowych z instalacji do produkcji cukru oraz  

z elektrociepłowni wynosi 3500 m3/d, przy czym należy zaznaczyć, że dopuszczalna wielkość 

zrzutu ścieków została zwiększona z 1500 m3/d do 3500 m3/d w 2011 r. 

 W zlewni potoku Dopływ z Wiktorca występuje znaczny odsetek terenów rolnych  

(ryc. 1). W związku z powyższym uprawy rolne prowadzone na rozważanym obszarze mogą 

niekorzystnie oddziaływać na jakość wód potoku. Oddziaływanie to może być związane  

z trafiającym do wód potoku spływem powierzchniowym z terenów rolnych, który zawiera 

pewne ładunki substancji biogennych, pochodzących z nawozów naturalnych i sztucznych. 

Wielkość ładunków substancji biogennych pochodzących z rolnictwa w zlewni potoku jest 

trudna do oszacowania, dlatego wpływ gospodarki rolnej na jakość wód potoku pozostaje 

nierozpoznany. 

 Wizja lokalna przeprowadzona w zlewni potoku przez pracowników WIOŚ  

w Rzeszowie w dniu 21.11.2011 r. wykazała, że obszar zlewni potoku jest uzbrojony  

w sieć kanalizacji sanitarnej, należy zatem wykluczyć wpływ nieuporządkowanej gospodarki 

ściekowej na jakość wód potoku. Wizja w terenie wykazała ponadto,  

że w zlewni potoku prowadzone są prace związane z budową odcinka autostrady A4 „Tarnów-

Rzeszów”. Należy zaznaczyć, że potok został zaliczony do cieków naturalnych, a prace 

budowlane mogą spowodować istotne przekształcenia koryta cieku i jego dopływów, co  

w następstwie może doprowadzić do zmiany warunków hydromorfologicznych w zlewni cieku. 

 Na ryc. 3 przedstawiono układ sieci hydrograficznej oraz lokalizację głównych źródeł 

emisji ścieków w zlewni potoku Dopływ z Wiktorca. 
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Ryc. 3. Układ sieci hydrograficznej oraz lokalizacja głównych źródeł emisji ścieków  
w zlewni potoku Dopływ z Wiktorca [1, 3, 5, 8] 
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4. Monitoring wód potoku 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zakwalifikował obszar 

zlewni potoku Dopływ z Wiktorca do grupy obszarów problemowych i zagrożonych presją ze 

strony działalności gospodarczej człowieka, z uwagi na lokalizację w tej części wód podmiotów 

z tzw. listy PRTR („Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń”) i możliwość 

zrzutu do wód potoku substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. W związku 

z powyższym WIOŚ w Rzeszowie włączył jednolitą część wód powierzchniowych „Dopływ  

z Wiktorca” do sieci monitoringu wód w województwie podkarpackim na lata 2010-2015.  

Zakres i częstotliwość badań monitoringowych potoku Dopływ z Wiktorca został 

określony w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego 

na lata 2010-2012 [9].  

Zgodnie z w/w Programem badania w celu oceny stanu jednolitej części wód 

powierzchniowych o kodzie PLRW20006218872 „Dopływ z Wiktorca” przeprowadzono  

w punkcie pomiarowo-kontrolnym (kod punktu: PL01S1601_3302), zlokalizowanym na 

ujściowym odcinku potoku, w km 0+200 biegu cieku, w miejscowości Skrzyszów (gmina 

Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski). 

Program badań potoku został ustalony na lata 2010-2011, przy czym badania w roku 

2010 realizowano w ramach monitoringu badawczego, natomiast badania w 2011 r. 

prowadzono w ramach monitoringu operacyjnego.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie 

form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  

i podziemnych [14], monitoring badawczy ustanawia się m.in. w celu określenia wielkości  

i wpływów przypadkowego zanieczyszczenia, a także zebrania dodatkowych informacji o stanie 

wód w związku z uwarunkowaniami lokalnymi. 

Z uwagi na zlokalizowane w zlewni potoku źródła zanieczyszczeń, w zakres 

monitoringu badawczego wód potoku włączono następujące wskaźniki jakości wód: kadm, 

ołów, nikiel, twardość ogólna (badane z częstotliwością 12 x rok) oraz chrom 6+, cynk, miedź, 

fenole lotne (badane z częstotliwością 4 x rok). 

Monitoring operacyjny zgodnie z w/w rozporządzeniem prowadzony jest m.in. w celu 

ustalenia stanu jednolitych części wód powierzchniowych, które uznano za zagrożone 

niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych. 

W zakres monitoringu operacyjnego wód potoku weszły następujące wskaźniki jakości 

wód: fitobentos, krzemionka (badane z częstotliwością 1 x rok), temperatura, tlen rozpuszczony, 

BZT5, ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny, przewodność w 20 ºC, substancje rozpuszczone, 

twardość ogólna, odczyn, zasadowość ogólna, azot amonowy, azot Kjeldahla, azotany, azot 
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azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosforany PO4, fosfor ogólny, ogólna liczba bakterii 

Coli, ogólna liczba bakterii Coli typu kałowego (badane z częstotliwością 4 x rok). 

W związku ze stwierdzonym w miesiącach sierpień i październik 2011 r. znaczącym 

zanieczyszczeniem wód potoku, w listopadzie 2011 r. WIOŚ w Rzeszowie dokonał wizji  

w terenie i przeprowadził dodatkowe badania jakości wód potoku w następujących punktach 

pomiarowo-kontrolnych: 

1. punkt pomiarowo-kontrolny w m. Skrzyszów (stały punkt sieci monitoringu), km 0+200, 

(współrzędne punktu: N 50º05’43,9’’, E 21º33’17,6’’), 

2. punkt pomiarowo-kontrolny w m. Skrzyszów zlokalizowany poniżej wylotu kolektora 

oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie, km 1+650, (współrzędne punktu: N 50º06’07,1’’,  

E 21º34’12,4’’), 

3. punkt pomiarowo-kontrolny w m. Skrzyszów zlokalizowany powyżej wylotu kolektora 

oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie, km 2+020, (współrzędne punktu: N 50º06’13,3’’,  

E 21º34’26,2’’), 

4. punkt pomiarowo-kontrolny w m. Wiktorzec zlokalizowany poniżej wylotu kolektora 

zbiorników akumulacyjnych cukrowni, km 4+080, (współrzędne punktu: N 50º06’49,2’’,  

E 21º35’46,1’’), 

5. punkt pomiarowo-kontrolny w m. Wiktorzec zlokalizowany powyżej wylotu kolektora 

zbiorników akumulacyjnych cukrowni, km 4+180, (współrzędne punktu: N 50º06’52,6’’,  

E 21º35’47,0’’). 

Na ryc. 4. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych sieci 

monitoringu jakości wód w zlewni potoku Dopływ z Wiktorca w latach 2010-2011. 
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Ryc. 4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych sieci monitoringu jakości wód w zlewni potoku 
 Dopływ z Wiktorca w latach 2010-2011 [1, 3, 5, 8] 
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Na rycinach 5-12 przedstawiono dokumentację fotograficzną punktów pomiarowo-

kontrolnych monitoringu jakości wód w zlewni potoku Dopływ z Wiktorca w latach 2010-2011. 

 
Ryc. 5. Punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca zlokalizowany  

w miejscowości Skrzyszów (gm. Ostrów), 21 listopada 2011 r., widok w kierunku pn-wsch. [10] 
 

 
Ryc. 6. Punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca zlokalizowany  

w miejscowości Skrzyszów (gm. Ostrów), 21 listopada 2011 r., widok w kierunku pd-zach. [10] 
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Ryc. 7. Dodatkowy punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca, 
zlokalizowany poniżej wylotu kolektora oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie, Skrzyszów (gm. Ostrów),  

21 listopada 2011 r., widok w kierunku pn-wsch (w tle widoczna budowa elementów autostrady A-4) [10] 
 

 
 

Ryc. 8. Dodatkowy punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca, 
zlokalizowany poniżej wylotu kolektora oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie, Skrzyszów (gm. Ostrów), 

21 listopada 2011 r., widok w kierunku pd-zach. [10] 
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Ryc. 9. Dodatkowy punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca, 

zlokalizowany powyżej wylotu oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie, Skrzyszów (gm. Ostrów), 
21 listopada 2011 r., widok w kierunku pn-wsch [10] 

 

 
Ryc. 10. Dodatkowy punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca, 

zlokalizowany poniżej wylotu kolektora zbiorników akumulacyjnych SUDZUCKER POLSKA S.A., 
Wiktorzec (gm. Ostrów), 25 września 2009 r., widok w kierunku pn-wsch (na lewym brzegu potoku 

widoczny wylot kolektora ze zbiorników akumulacyjnych) [10] 
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6 
 

Ryc. 11. Dodatkowy punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca, 
zlokalizowany poniżej wylotu kolektora zbiorników akumulacyjnych SUDZUCKER POLSKA S.A., 

Wiktorzec (gm. Ostrów), 21 listopada 2011 r., widok w kierunku pd-zach [10] 
 

 
 

Ryc. 12. Dodatkowy punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca, 
zlokalizowany powyżej wylotu kolektora zbiorników akumulacyjnych SUDZUCKER POLSKA S.A., 

Wiktorzec (gm. Ostrów), 21 listopada 2011 r., widok w kierunku pn-wsch [10] 
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5. Ocena stanu wód potoku 
 

Pilotażowe badania jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca, WIOŚ w Rzeszowie 

wykonał w 2009 r. w związku z interwencją Rady Gminy Ostrów w sprawie zanieczyszczenia 

wód w zlewni potoku. W ramach wizji w terenie, w dniu 25.09.2009 r. przeprowadzono badania 

wód potoku w dwóch punktach pomiarowo-kontrolnych; poniżej wylotu kolektora ze 

zbiorników akumulacyjnych cukrowni w rejonie m. Wiktorzec oraz poniżej wylotu kolektora 

oczyszczalni ścieków w m. Skrzyszów. Wyniki badań elementów biologicznych (fitobentos) 

wykazały, że wody potoku charakteryzowały się słabym stanem ekologicznym. Wyniki badań 

(tab.2.) wykazały także, że wartości parametrów fizykochemicznych takich jak: tlen 

rozpuszczony, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot ogólny  

i fosfor ogólny znacząco przekraczały wartości dopuszczalne określone dla dobrego stanu wód. 

Ocenę stanu ekologicznego wód potoku w 2009 r. wykonano zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu 

klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych [15]. 

 
Tab. 2. Wyniki badań jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca przeprowadzonych w ramach wizji terenowej  
w dniu 25.09.2009 r. [11, 15] 

Lokalizacja stanowiska 
badawczego 

Wskaźnik jakości wody Jednostka 
Poniżej 

zbiorników 
akumula-
cyjnych 

km 4+080 

Poniżej 
kolektora 
oczyszcz. 
Skrzyszów 
km 1+650 

Wartości graniczne 
wskaźników (klasa)2/ 

fitobentos IO1/ 0,25 0,28 0,15-0,30 (IV) 
temperatura ºC 13,6 13,2 ≤22 (I) 
tlen rozpuszczony mg O2/l 2,4 5,9 ≥7,0 (I), ≥5,0 (II) 
BZT5 mg O2/l 5,0 2,0 ≤3,0 (I), ≤6 (II) 
OWO mg C/l 26,6 15,5 ≤10,0 (I), ≤15 (II) 
przewodność w 20oC µS/cm 1280 780 ≤1000 (I), ≤1500 (II) 
zawiesina ogólna. mg/l 60,0 9,0 ≤25 (I), ≤50 (II) 
odczyn pH 7,0 7,8 6,0-8,5 (I), 6,0-9,0 (II) 
azot amonowy mgN-NH4/l 8,2 6,06 ≤0,78 (I), ≤1,56 (II) 
amoniak mgNH4/l 10,6 7,8 - 
azot Kjeldahla mg N/l 14,2 9,2 ≤1,0 (I), ≤2,0 (II) 
azotany mg NO3/l 3,4 27,4 - 
azotyny  0,303 0,138 - 
azot azotanowy mgN-NO3/l 0,768 6,19 ≤2,2 (I), ≤5,0 (II) 
azot azotynowy mgN-NO2/l 0,092 0,042 - 
azot ogólny mg N/l 15,1 15,4 ≤5,0 (I), ≤10,0 (II) 
fosforany mg PO4/l 0,637 2,12 - 
fosfor ogólny mg P/l 0,538 0,731 ≤0,2 (I), ≤0,4 (II) 
indeks oleju mineralnego mg/l <0,2 <0,2 0,2 
bakterie gr. Coli n/100 l 2100 4600 - 
bakterie gr. Coli, kał. n/100 l 1500 4600 - 

 

1/ IO – multimetryczny indeks okrzemkowy, 
2/ Wartości graniczne wskaźników jakości wody według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 
2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, 
poz. 1008). 
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W 2010 r. wody potoku Dopływ z Wiktorca objęto badaniami w ramach monitoringu 

badawczego. Badania przeprowadzono w miejscowości Skrzyszów (km 0+200) w zakresie 

następujących wskaźników jakości wody: kadm, ołów, nikiel, twardość ogólna, chrom 6+, cynk, 

miedź, fenole lotne (indeks fenolowy). Wyniki analiz (tab.3) nie wykazały przekroczenia 

wartości granicznych wskaźników jakości wód określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części 

wód powierzchniowych [15]. W świetle wymagań w/w rozporządzenia (utraciło ono moc  

w listopadzie 2011 r.) wody potoku w 2010 r. charakteryzowały się dobrym stanem 

chemicznym. 

 
Tab. 3. Wyniki badań jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca przeprowadzonych w 2010 r. w ramach 
monitoringu badawczego w przekroju pomiarowo-kontrolnym  zlokalizowanym w m. Skrzyszów,  
km 0+200 [11, 15] 

Punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód w m. Skrzyszów,  
km 0+200 

Data poboru próbek wody 
Wskaźnik jakości 

wody 
Jednostka 

13-01-
2010 

02-02-
2010 

02-03-
2010 

06-04-
2010 

04-05-
2010 

21-06-
2010 

Wartości graniczne 
wskaźników 1/ 

temperatura ºC 1,8 0,2 3,1 9,6 14,0 15,1 ≤22 (I) 
twardość ogólna mg CaCO3/l 145 200 100 141 135 154 - 
kadm µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 st. max ≤0,45-1,5 
ołów µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 st. średnioroczne 7,2 
nikiel µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 st. średnioroczne 20,0 
chrom mgCr/l <0,001 - - <0,005 - - 0,02 
cynk mgZn/l 0,098 - - <0,01 - - 1,0 
miedź mgCu/l 0,0055 - - 0,0084 - - 0,05 
ideks fenolowy mg/l <0,005 - - <0,005 - - 0,01 

 
Tab. 3. c.d. Wyniki badań jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca przeprowadzonych w 2010 r. w ramach 
monitoringu badawczego w przekroju pomiarowo-kontrolnym  zlokalizowanym w m. Skrzyszów, km 0+200  
[11, 15] 

Punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód w m. Skrzyszów,  
km 0+200 

Data poboru próbek wody 
Wskaźnik jakości 

wody 
Jednostka 

06-07-
2010 

03-08-
2010 

07-09-
2010 

05-10-
2010 

02-11-
2010 

07-12-
2010 

Wartości graniczne 
wskaźników 1/ 

temperatura ºC 16,9 18,8 13,0 8,9 8,9 0,6 ≤22 (I) 
twardość ogólna mg CaCO3/l 210 182 109 163 210 148 - 
kadm µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 st. max ≤0,45-1,5 
ołów µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 st. średnioroczne 7,2 
nikiel µg/l <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 st. średnioroczne 20,0 
chrom mgCr/l <0,005 - - <0,005 - - 0,02  
cynk mgZn/l 0,0112 - - 0,027 - - 1,0 
miedź mgCu/l <0,005 - - <0,005 - - 0,05 
ideks fenolowy mg/l <0,005 - - 0,0082 - - 0,01 

 
1/ Wartości graniczne wskaźników jakości wody według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 
2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 162, 
poz. 1008). 
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W 2011 r. wody potoku poddano badaniom w ramach monitoringu operacyjnego. 

Celem badań była ocena stanu ekologicznego wód w jednolitej części wód powierzchniowych 

„Dopływ z Wiktorca”. Ocena stanu ekologicznego polegała na ocenie elementów biologicznych 

(fitobentos) oraz wspierających elementów fizykochemicznych jakości wód. Oceniany element 

biologiczny (fitobentos) jest reprezentatywnym elementem biologicznym w ocenie stanu 

jednolitych części wód typu 6. 

Badania przeprowadzono w zakresie wskaźników określonym w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2009 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 

monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych [14]. 

Oceny stanu ekologicznego wód potoku oraz klasyfikacji wspierających elementów 

fizykochemicznych dokonano w oparciu o zapisy 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 [16]. 

Wyniki badań jakości wód potoku przeprowadzonych w 2011 r. przedstawiono  

w tabelach 4 i 5. 

Ocenę stanu ekologicznego jednolitej części wód „Dopływ z Wiktorca” wraz  

z klasyfikacją poszczególnych wskaźników jakości wody, przedstawiono w tabeli 6. 

Ocena stanu ekologicznego wód potoku Dopływ z Wiktorca oparta na badaniu 

elementów biologicznych (fitobentos) wykazała, że wody potoku charakteryzują się słabym 

stanem ekologicznym (klasa IV).  

Słaby stan ekologiczny wód potoku potwierdzają także wyniki oznaczeń 

fizykochemicznych. Blisko 50 % przebadanych parametrów fizykochemicznych 

sklasyfikowanych zostało poniżej dobrego stanu ekologicznego (PSD), a wartości kilku z nich 

znacząco przekroczyły wartości graniczne określone dla dobrego stanu ekologicznego wód. 

Wskaźniki determinujące stan fizykochemiczny wód potoku to: ChZT-Mn (norma przekroczona 

o 56%), ogólny węgiel organiczny (norma przekroczona o 43%), azot amonowy (norma 

przekroczona o ponad 400%), azot Kjeldahla (norma przekroczona o blisko 500%), azot 

azotanowy (norma przekroczona o ponad 200%), azot ogólny (norma przekroczona o ponad 

200%), fosforany PO4 (norma przekroczona o 700%) oraz fosfor ogólny (norma przekroczona o 

ponad 300%).  

Do klasy I (stan bardzo dobry) zaliczone zostały następujące wskaźniki: temperatura, 

przewodność w 20ºC, twardość ogólna i odczyn pH.  

Na poziomie klasy II sklasyfikowane zostały wskaźniki: tlen rozpuszczony, BZT5, 

substancje rozpuszczone, zasadowość ogólna. 
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Tab. 4. Wyniki badań jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca przeprowadzonych w 2011 r.  w przekroju 
pomiarowo-kontrolnym  zlokalizowanym w m. Skrzyszów, km 0+200 [11, 16] 

Punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu jakości wód w m. Skrzyszów,  
km 0+200 

Data poboru próbek wody Wskaźnik jakości wody Jednostka 
01-02-
2011 

27-04-
2011 

09-05-
2011 

23-08-
2011 

04-10-
2011 

21-11-
2011 

Wartości graniczne 
wskaźników(klasa)2/ 

fitobentos IO1/ - 0,21 - - - - 0,15-0,30 (IV) 
temperatura ºC 0,2 - 9,9 18,5 13,9 3,2 ≤22 (I) 
tlen rozpuszczony mg O2/l 9,9 - 7,4 4,9 5,0 7,4 ≥7,0 (I), ≥5,0 (II) 
BZT5 mg O2/l 3,3 - 5,0 7,1 5,0 7,0 ≤3,0 (I), ≤6 (II) 
ChZT-Mn mg O2/l 8,2 - 14,1 26,4 25,4 20 ≤6,0 (I), ≤12,0 (II) 
OWO mg C/l 8,59 - 13,5 29,9 30,0 25,7 ≤10,0 (I), ≤15 (II) 
przewodność w 20oC µS/cm 360 - 289 1270 1300 1040 ≤1000 (I), ≤1500 (II) 
substancje rozpuszcz. Mg/l 280 - 210 810 935 717 ≤500 (I), ≤800 (II) 
twardość ogólna mgCaCO3/l 162 - 129 270 258 224 ≤300 (I), ≤500 (II) 
odczyn pH 8,3 - 7,7 7,5 7,6 7,7 6,0-8,5 (I), 6,0-9,0 (II) 
zasadowość ogólna mgCaCO3/l 130 - 122 302 251 - ≤150 (I), ≤250 (II) 
azot amonowy mgN-NH4/l 1,22 - 0,52 21,4 3,11 7,2 ≤0,78 (I), ≤1,56 (II) 
azot Kjeldahla mg N/l 2,54 - 1,64 27,4 8,8 9,36 ≤1,0 (I), ≤2,0 (II) 
azotany mg NO3/l 10,9 - 5,0 79,0 562 - - 
azot azotanowy mgN-NO3/l 2,47 - 1,13 17,8 12,7 24,2 ≤2,2 (I), ≤5,0 (II) 
azot azotynowy mgN-NO2/l 0,029 - 0,089 2,39 2,11 0,18 - 
azot ogólny mg N/l 5,04 - 2,86 47,6 23,6 33,7 ≤5,0 (I), ≤10,0 (II) 
fosforany mg PO4/l 0,207 - 0,291 3,06 5,17 - ≤0,2 (I), ≤0,31 (II) 
fosfor ogólny mg P/l 0,192 - 0,326 1,2 2,4 2,11 ≤0,2 (I), ≤0,4 (II) 
krzemionka mg SiO2/l - - - 20,6 - - - 
bakterie gr. Coli n/100 l 2400 - 15000 240000 46000 - - 
bakterie gr. Coli, kał. n/100 l 2400 - 4600 46000 11000 - - 
zawiesina ogólna mg/l - - - - - 26,0 ≤25,0 (I), ≤50,0 (II) 
ChZT-Cr mg O2/l - - - - - 73,0 ≤25,0 (I), ≤30,0 (II) 
siarczany mg/l - - - - - 74,9 ≤150 (I), ≤250 (II) 
chlorki mg/l - - - - - 104,0 ≤200 (I), ≤300 (II) 
chrom6+ mgCr6+/l - - - - - <0,005 ≤0,02 (I i II) 
cynk mgZn/l - - - - - 0,018 ≤1,0 (I i II) 
miedź mgCu/l - - - - - <0,005 ≤0,05 (I i II) 
indeks fenolowy mg/l - - - - - 0,0034 ≤0,01 (I i II) 
kadm µg/l - - - - - <0,5 ≤1,5 (I i II) 
ołów µg/l - - - - - <5,0 st. średnioroczne 7,2 
rtęć µg/l - - - - - <0,01 st. max 0,07 
nikiel µg/l - - - - - 8,0 st. średnioroczne 20,0 
antracen µg/l - - - - - <0,001 st. max 0,4 
fluoranten µg/l - - - - - 0,0047 st. max 1,0 
naftalen µg/l - - - - - 0,027 st. średnioroczne 2,4 
benzo(a)piren µg/l - - - - - 0,0017 st. max 0,1 
benzo(b)fluoranten µg/l - - - - - 0,0011 
benzo(k)fluoranten µg/l - - - - - <0,001 

st. średnioroczne ∑=0,03 

benzo(g,h,i)perylen µg/l - - - - - <0,001 
indeno(1,2,3-cd)piren µg/l - - - - - <0,002 

st. średnioroczne 
∑=0,002 

żelazo rozpuszczone mgFe/l - - - - - 0,081 - 
 
Kolorem szarym oznaczono wyniki badań dodatkowych, wykonanych podczas wizji w terenie w dniu 21.11.2011 r. 
1/ IO – multimetryczny indeks okrzemkowy 
2/ (Wartości graniczne wskaźników jakości wody według 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545). 
W przypadku wskaźników fizykochemicznych (zał. 1 i 6 w/w rozporządzenia) z wartościami granicznymi 
porównuje się wartość średniej arytmetycznej uzyskanej dla danego wskaźnika ze wszystkich prób pobranych  
w ciągu roku w danym punkcie pomiarowo-kontrolnym. 
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Tab. 5. Wyniki badań jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca przeprowadzonych w ramach wizji terenowej 
w dniu 21 listopada 2011 r. [11, 16] 

Lokalizacja punktów pomiarowych 

Wskaźnik jakości wody Jednostka Poniżej 
kolektora 
oczyszcz. 
Skrzyszów 
km 1+650 

Powyżej 
kolektora 
oczyszcz. 
ścieków 

km 2+020 

Poniżej 
zbiorników 
akumula-
cyjnych 

km 4+080 

Powyżej 
zbiorników
akumula-
cyjnych 

km 4+180 

Wartości graniczne 
wskaźników (klasa) 1/ 

fitobentos IO - - - - - 
temperatura ºC 2,5 2,4 2,7 0,9 ≤22 (I) 
tlen rozpuszczony mg O2/l 7,6 7,8 4,8 6,6 ≥7,0 (I), ≥5,0 (II) 
BZT5 mg O2/l 8,0 6,0 9,0 0,84 ≤3,0 (I), ≤6 (II) 
ChZT-Mn mg O2/l 15,0 13,0 17,0 5,5 ≤6,0 (I), ≤12,0 (II) 
OWO mg C/l 20,4 21,1 23,4 8,42 ≤10,0 (I), ≤15 (II) 
przewodność w 20oC µS/cm 667 656 797 678 ≤1000 (I), ≤1500 (II) 
substancje rozpuszcz. Mg/l 450 436 539 444 ≤500 (I), ≤800 (II) 
twardość ogólna mgCaCO3/l 195 193 280 307 ≤300 (I), ≤500 (II) 
odczyn pH 8,4 8,0 8,0 8,3 6,0-8,5 (I), 6,0-9,0 (II) 
zasadowość ogólna mgCaCO3/l - - - - ≤150 (I), ≤250 (II) 
azot amonowy mgN-NH4/l 3,7 4,1 4,2 0,082 ≤0,78 (I), ≤1,56 (II) 
azot Kjeldahla mg N/l 7,56 8,42 7,82 0,67 ≤1,0 (I), ≤2,0 (II) 
azotany mg NO3/l - - - - - 
azot azotanowy mgN-NO3/l 3,25 2,58 0,95 1,93 ≤2,2 (I), ≤5,0 (II) 
azot azotynowy mgN-NO2/l 0,036 0,027 0,039 0,019 - 
azot ogólny mg N/l 10,8 11,0 8,82 2,61 ≤5,0 (I), ≤10,0 (II) 
fosforany mg PO4/l - - - - ≤0,2 (I), ≤0,31 (II) 
fosfor ogólny mg P/l 0,64 0,4 0,4 <0,05 ≤0,2 (I), ≤0,4 (II) 
krzemionka mg SiO2/l - - - - - 
bakterie gr. Coli n/100 l - - - - - 
bakterie gr. Coli, kał. n/100 l - - - - - 
zawiesina ogólna mg/l 46,0 16,0 38,0 <5,0 ≤25,0 (I), ≤50,0 (II) 
ChZT-Cr mg O2/l 73,0 63,0 75,0 29,9 ≤25,0 (I), ≤30,0 (II) 
siarczany mg/l 23,5 28,1 20,5 33,9 ≤150 (I), ≤250 (II) 
chlorki mg/l 34,7 35,2 43,8 37,7 ≤200 (I), ≤300 (II) 
chrom6+ mgCr6+/l <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 ≤0,02 (I i II) 
cynk mgZn/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 ≤1,0 (I i II) 
miedź mgCu/l <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 ≤0,05 (I i II) 
indeks fenolowy mg/l <0,002 <0,002 0,0031 0,0021 ≤0,01 (I i II) 
kadm µg/l <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 ≤1,5 (I i II) 
ołów µg/l <5 <5 <5 <5 st. średnioroczne 7,2 
rtęć µg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 st. max 0,07 
nikiel µg/l <5 <5 <5 <5 st. średnioroczne 20,0 
antracen µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 st. max 0,4 
fluoranten µg/l 0,0061 0,0032 0,005 <0,002 st. max 1,0 
naftalen µg/l 0,044 0,047 0,091 0,02 st. średnioroczne 2,4 
benzo(a)piren µg/l 0,0025 <0,001 <0,001 <0,001 st. max 0,1 
benzo(b)fluoranten µg/l 0,0013 <0,001 <0,001 <0,001 
benzo(k)fluoranten µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

st. średnioroczne ∑=0,03 

benzo(g,h,i)perylen µg/l <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
indeno(1,2,3-cd)piren µg/l <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

st. średnioroczne 
∑=0,002 

żelazo rozpuszczone mgFe/l 0,023 0,02 0,045 0,043 - 
 

1/ (Wartości graniczne wskaźników jakości wody według 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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545). 
W przypadku wskaźników fizykochemicznych (zał. 1 i 6 w/w rozporządzenia) z wartościami granicznymi 
porównuje się wartość średniej arytmetycznej uzyskanej dla danego wskaźnika ze wszystkich prób pobranych  
w ciągu roku w danym punkcie pomiarowo-kontrolnym. 
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Tab. 6. Klasyfikacja stanu ekologicznego jednolitej części wód „Dopływ z Wiktorca” w 2011 r. [11, 16] 
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0,21 9,14 6,9 5,5 18,8 21,5 852 590 209 7,8 201 6,7 9,95 11,7 22,6 2,18 1,25 Dopływ z Wiktorca 
- Skrzyszów 
PL01S1601_3302 
km 0,2 

Dopływ z Wiktorca 
PLRW20006218872 6 

N 
50

º0
5’4

3,9
’’ 

E 
21

º3
3’1

7,6
’’ 

NIE 

IV I II II PSD PSD I II I I II PSD PSD PSD PSD PSD PSD 

PSD SŁABY 

 
Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
 IV – słaby stan ekologiczny, I – stan bardzo dobry (elementy fiz.-chem.), II – stan dobry (elementy fiz.-chem.), PSD – poniżej stanu dobrego (elementy fiz.-chem.) 
 
Objaśnienia do wyników klasyfikacji: 
1/ o klasyfikacji stanu ekologicznego (SŁABY STAN EKOLOGICZNY) zadecydowała ocena elementu biologicznego – fitobentosu (wartość wskaźnika IO – multimetryczny indeks okrzemkowy) 
2/ o wynikowej klasyfikacji elementów fizykochemicznych (PONIŻEJ STANU DOBREGO) zadecydowały średnie wartości stężeń (średnia arytmetyczna wartości stężeń uzyskanych w ciągu 
roku) następujących wskaźników: ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotanowy, azot ogólny, fosforany PO4 oraz fosfor ogólny 
 
podstawa prawna oceny:  
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. z 2011 r. Nr 257, poz. 1545).
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 Analiza wyników klasyfikacji elementów fizykochemicznych jakości wykazała, że 

wody potoku są silnie zeutrofizowane. Świadczą o tym wysokie wartości stężeń substancji  

z grupy biogenów, które kilkakrotnie przekraczają dopuszczalne wartości stężeń. 

 Program monitoringu jakości wód potoku Dopływ z Wiktorca nie obejmował 

wykonania oceny stanu chemicznego. Wyniki badań wybranych wskaźników chemicznych 

jakości wód uzyskane w ramach monitoringu badawczego w 2010 r. pozwoliły na wykonanie 

oceny stanu chemicznego na potrzeby niniejszego opracowania. Stan chemiczny wód potoku  

w zakresie wybranych wskaźników oceniono jako dobry.  

 Badania wybranych specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych 

oraz badania wybranych substancji priorytetowych przeprowadzone jednorazowo w 2011 r.  

w ramach wizji terenowej, nie pozwalają na dokonanie oceny stanu chemicznego wód potoku  

z uwagi na brak dostatecznej liczby oznaczeń. Jednak analizując wartości stężeń badanych 

substancji specyficznych oraz substancji priorytetowych oraz mając na uwadze ocenę stanu 

chemicznego wód potoku za 2010 r., można stwierdzić, że zanieczyszczenie wód potoku nie ma 

charakteru zanieczyszczenia chemicznego. Wyniki badań substancji chemicznych (tab.4-5) nie 

wskazują na negatywne oddziaływanie składowiska odpadów w Kozodrzy na jakość wód 

potoku. 

 Przekroczone graniczne wartości wskaźników fizykochemicznych, w tym głównie 

substancji biogennych w źródłowym odcinku potoku, świadczą o znaczącym zanieczyszczeniu 

wód, którego głównym źródłem są ścieki pochodzące ze zbiorników akumulacyjnych 

SUDZUCKER POSLKA S.A.   

 Na podstawie wyników przeprowadzonych badań oraz w związku  

z niezidentyfikowaniem przez WIOŚ Rzeszów podczas wizji terenowej na obszarze zlewni, 

innych źródeł emisji ścieków niż wymienione w opracowaniu, można stwierdzić, że głównym 

czynnikiem degradującym jakość wód potoku Dopływ z Wiktorca są ścieki przemysłowe 

odprowadzane ze zbiorników akumulacyjnych cukrowni SUDZUCKER POLSKA S.A.  

 Degradujący jakość wód potoku wpływ ścieków z cukrowni można stwierdzić poprzez 

porównanie wyników uzyskanych w przekrojach zlokalizowanych powyżej i poniżej miejsca 

zrzutu ścieków. Na degradację jakości wód potoku wskazują wartości (tab. 5) następujących 

wskaźników jakości wody: tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Mn, ogólny węgiel organiczny, 

przewodność w 20ºC, substancje rozpuszczone, azot amonowy, azot Kjeldahla, azot azotynowy, 

azot ogólny, azot azotynowy, fosfor ogólny, zawiesina ogólna, ChZT-Cr. 

 Wysokie wartości stężeń w/w wskaźników jakości wody zarejestrowano w miesiącach 

sierpień, październik i listopad, co wiąże się z okresem emisji ścieków ze zbiorników 

akumulacyjnych, które opróżniane są w celu przygotowania miejsca na ścieki pochodzące  

z kolejnego okresu kampanijnego. 
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 Znaczące zanieczyszczenie powodowane przez ścieki odprowadzane ze zbiorników 

akumulacyjnych cukrowni, utrzymuje się także na dalszym odcinku potoku, o czym świadczą 

wyniki badań przeprowadzonych na stanowisku badawczym zlokalizowanym powyżej 

oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie w km 2+020 biegu cieku (tab. 5). 

 Dodatkowo jakość wód na ujściowym odcinku potoku pogarszają ścieki komunalne 

odprowadzane z oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie, o czym świadczy porównanie wartości 

wskaźników tlen rozpuszczony ChZT-Mn, BZT5, pH, azot azotanowy, azot azotynowy, fosfor 

ogólny, zawiesina ogólna, ChZT-Cr, pomierzonych w punktach powyżej i poniżej zrzutu 

ścieków z oczyszczalni.  

 Negatywny wpływ ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie na 

jakość wód potoku jest jednak nieporównywalnie mniejszy niż wpływ ścieków 

odprowadzanych z cukrowni (tab.5). Warunki wprowadzania ścieków komunalnych  

z oczyszczalni w Skrzyszowie do potoku Koziego zostały określone w decyzji starosty 

ropczycko-sędziszowskiego z dnia  20.04.2005 r. znak ROŚ.6223/7/2005. Z dokumentów 

będących w posiadaniu WIOŚ w Rzeszowie, przekazanych przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Ostrowie na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 

2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją 

instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji [19] 

wynika, że Gmina Ostrów dotrzymuje warunków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. 

 W opinii WIOŚ degradacja wód potoku jest skutkiem niedostosowania ustaleń 

pozwolenia zintegrowanego wydanego przez starostę ropczycko-sędziszowskiego dla 

SUDZUCKER POLSKA S.A. w zakresie dopuszczalnej wielkości zrzutu ścieków 

przemysłowych, do warunków hydromorfologicznych charakteryzujących odbiornik.  

 W pozwoleniu zintegrowanym Starosty ropczycko-sędziszowskiego z dnia  

04.11.2005 r. znak: ROŚ.7644/I/I/2005, dopuszczalna wielkość zrzutu ścieków przemysłowych 

ze zbiorników akumulacyjnych do potoku została ustalona na poziomie 1500 m3/d, a następnie 

w drodze decyzji Starosty z dnia 10.03.2011 r. znak ROŚ.7644/I/2/10/2011 została zwiększona 

do 3500 m3/d. Biorąc pod uwagę powyższe oraz mając na uwadze fakt, że wylot kolektora ze 

zbiorników akumulacyjnych znajduje się w źródłowym odcinku potoku, który charakteryzuje 

się niewielkimi wartościami przepływu wody, a także dysponując wynikami badań jakości wód 

potoku, można stwierdzić, że emisja ścieków pochodzących z cukrowni, negatywnie wpływa na 

jakość wód potoku i jest głównym czynnikiem degradującym ich jakość. 

 Nadmienić należy również, że z analizy ustaleń dotyczących dopuszczalnego stanu  

i składu odprowadzanych ścieków określonych w w/w pozwoleniu oraz z analizy wyników 

badań ścieków przemysłowych odprowadzanych do potoku (badania wykonane w dniach  

17-18.06.2011 r. przez Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska w Sp. z o.o.) wynika, 
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że SUDZUCKER POLSKA S.A. dotrzymywał warunków pozwolenia zintegrowanego w w/w 

zakresie. 

 Dopuszczalne wartości stężeń zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych ze 

zbiorników akumulacyjnych określone w w/w pozwoleniu, zostały ustalone na podstawie 

przepisów rozporządzania Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [20]. Zgodnie z §3 w/w rozporządzenia 

ścieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływać w wodach takich zmian fizycznych, 

chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie 

ekosystemów wodnych i spełnienie przez wody określonych dla nich wymagań jakościowych, 

związanych z ich użytkowaniem wynikającym z warunków korzystania z wód regionu 

wodnego. 

 Dokonując oceny stanu wód potoku należy nadmienić, że w przypadku cieków 

charakteryzujących się niewielkimi przepływami wody, w szczególności na obszarach 

źródliskowych, emisja znacznych ładunków zanieczyszczeń powoduje degradację jakości wód. 

Związane jest to z wyczerpaniem naturalnej zdolności wód cieku do uruchamiania procesów 

samooczyszczania. Intensywność procesów samooczyszczania warunkowana jest przez 

zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie, a ta w przypadku wód płynących zależy gównie od 

prędkości przepływu wody w korycie cieku. W sytuacji, w której podczas zrzutu ścieków, 

przepływ ścieków w korycie cieku jest większy od średniego przepływu wód naturalnych 

(substancje zanieczyszczające nie podlegają dostatecznemu rozcieńczeniu w wodach 

odbiornika), ścieki wprowadzane do wód wywołują w wodach zmiany, które uniemożliwiają 

prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych.  

 Przedstawiona powyżej sytuacja ma miejsce w zlewni potoku Dopływ  

z Wiktorca, a jej skutkiem jest słaby stan ekologiczny wód cieku.  

 W rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 

r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego 

jednolitych części wód powierzchniowych [17] słaby stan ekologiczny oznacza stan, w którym 

wartości biologicznych elementów jakości przy klasyfikacji stanu ekologicznego jednolitych 

części wód powierzchniowych wskazują na znaczne zmiany w stosunku do wartości tych 

elementów jakości występujących w danym typie wód powierzchniowych w warunkach 

niezakłóconych oraz stan, w którym zbiorowiska organizmów występujące w jednolitej części 

wód powierzchniowych różnią się od zbiorowisk występujących w danym typie wód 

powierzchniowych w warunkach niezakłóconych. 

 Podsumowując temat oceny stanu wód potoku należy zaznaczyć,  

że głównym problemem do rozwiązania w zlewni potoku, jest ograniczenie wielkości emisji 
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ścieków ze zbiorników akumulacyjnych SUDZUCKER POLSKA S.A. i dostosowanie 

wielkości zrzutu ścieków do warunków hydromorfologicznych odbiornika. 

 Podjęcie działań mających na celu poprawę stanu wód w jednolitej części wód 

powierzchniowych „Dopływ z Wiktorca” ma szczególne znaczenie z uwagi na konieczność 

realizacji głównego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, którym jest osiągnięcie 

dobrego stanu wszystkich części wód na obszarze Wspólnoty Europejskiej do końca 2015 r. 
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6. Podsumowanie 
 
 Potok Dopływ z Wiktorca (nazwa lokalna Potok Kozi) to niewielki ciek wodny 

położony w zlewni rzeki Brzeźnicy (Wielopolki) w gminie Ostrów w powiecie ropczycko-

sędziszowskim.  

 W zlewni potoku zlokalizowane są znaczące źródła emisji ścieków komunalnych  

i przemysłowych, w tym podmioty z tzw. listy PRTR („Europejski Rejestr Uwalniania  

i Transferu Zanieczyszczeń”), czyli podmioty szczególnie uciążliwe dla środowiska 

naturalnego. 

 W 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przeprowadził 

pierwsza wizję terenową w zlewni potoku i wykonał pilotażowe badania jakości jego wód. 

Dysponując wiedzą na temat presji występujących w zlewni oraz niepokojącymi wynikami 

badań, WIOŚ w Rzeszowie objął potok programem badań monitoringowych w ramach 

„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 

2010-2012”. 

 Badania przeprowadzone po raz pierwszy w 2009 r. wykazały słaby stan ekologiczny 

wód potoku. Badania wykonane w ramach monitoringu operacyjnego w 2011 r. potwierdziły, że 

wody potoku charakteryzują się słabym stanem ekologicznym, a wartości kilku wskaźników 

fizykochemicznych (głównie związki azotu i fosforu) znacząco przekraczają wartości graniczne 

określone w przepisach ochrony środowiska. 

 Badania wód potoku przeprowadzone w latach 2010-2011 w zakresie wybranych 

parametrów chemicznych, wykazały dobry stan chemiczny wód potoku, co pozwoliło 

wykluczyć wpływ składowiska odpadów w Kozodrzy na jakość wód potoku. 

 Wyniki wizji terenowej, wyniki badań jakości wód potoku oraz analiza dokumentów 

dotyczących emisji ścieków ze źródeł zidentyfikowanych w zlewni potoku, wykazały, że 

głównym czynnikiem wpływającym na degradację wód potoku Dopływ z Wiktorca jest emisja 

ścieków ze zbiorników akumulacyjnych cukrowni SUDZUCKER POLSKA S.A. 

zlokalizowanych w rejonie miejscowości Wiktorzec i Kozodrza w źródliskowym obszarze 

potoku. 

 Analiza wyników badań wykazała także nieznaczny w porównaniu z emisją z cukrowni 

wpływ ścieków z oczyszczalni ścieków w Skrzyszowie na jakość wód ujściowego odcinka 

potoku. 

 Ponadto analiza dokumentów przekazywanych do WIOŚ przez wskazane  

w opracowaniu podmioty wykazała, że podmioty te w zakresie emisji ścieków do wód potoku, 

dotrzymują warunków określonych w decyzjach wydanych przez Starostę ropczycko-

sędziszowskiego. 
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 W opinii WIOŚ głównym problemem, którego skutki widoczne są w postaci degradacji 

jakości wód potoku, jest nadmierna emisja ścieków ze zbiorników SUDZUCKER POLSKA 

S.A., wynikająca z niedostosowania postanowień pozwolenia zintegrowanego w zakresie 

dopuszczalnej wielkości emisji ścieków do rzeczywistych warunków hydromorfologicznych 

charakteryzujących odbiornik, to jest potok Dopływ z Wiktorca. 

 W świetle zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE głównym celem państw 

członkowskich UE jest w zakresie gospodarowania wodami osiągnięcie dobrego stanu 

wszystkich części wód do końca 2015 r. 

 W świetle obowiązków wynikających z członkostwa Polski we Wspólnocie 

Europejskiej poprawa stanu wód jednolitej części wód „Dopływ z Wiktorca” do stanu  

co najmniej dobrego jest istotnym problemem do rozwiązania. 

 Ponadto poprawa stanu wód potoku jest ważna z uwagi na to, że ciek został zaliczony 

do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa. 

 Należy zaznaczyć, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów  

z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części 

stanowiących własność publiczną [18], uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do potoku 

Dopływ z Wiktorca (potok Kozi) powierzono Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
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