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1. Monitoring wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2004 - 
2007 

 
Proces wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE w krajach członkowskich Unii 

Europejskiej, w tym w Polsce, spowodował w 2004 roku zasadniczą modyfikację modelu monitoringu 
wód powierzchniowych. Sposób prowadzenia badań monitoringowych jakości wód, jest w dalszym 
ciągu dostosowywany do wymogów Dyrektywy i stawia przed organami ochrony środowiska nowe 
zadania. 

 Zakres i sposób prowadzenia monitoringu uzależniony jest od sposobu użytkowania wód w 
zlewni oraz od charakteru ich zagrożenia, to jest presji, jak również od kierunku ich ochrony. Zgodnie 
z Ramową Dyrektywą Wodną, ocena jakości wód powierzchniowych wykonywana jest według 
pięciostopniowej skali dla tzw. jednolitych części wód, to jest cieków, odcinków cieków lub 
zbiorników wodnych. 

Ramowa Dyrektywa Wodna definiuje jednolitą część wód powierzchniowych jako oddzielny  
i znaczący element wód powierzchniowych, taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, 
część strumienia, rzeki, kanału, wody przejściowe i wody przybrzeżne. Dyrektywa wprowadza pojęcia  
sztucznych i silnie zmienionych części wód. Wszystkie części wód wyznaczone zostały w celu 
opracowania programu działań zmierzających do poprawy stanu środowiska wodnego.  

Dla przeprowadzenia przyszłej oceny stanu wód konieczne było określenie typologii wód. Na 
obszarze województwa podkarpackiego zidentyfikowano 11 spośród 26 typów wód. Najwięcej 
jednolitych części wód zaliczono do typów: 12 - potok fliszowy i 17 - potok nizinny piaszczysty. Jako 
kryterium podziału przyjęto m.in. wielkość powierzchni zlewni, wysokość położenia zlewni nad 
poziomem morza, rodzaj podłoża. Dla każdego z wyznaczonych typów wód określone zostały 
warunki referencyjne, to jest warunki odniesienia opisane przez parametry wzorcowe, które 
odpowiadają stanowi naturalnemu, to jest takiemu jaki panuje w warunkach niezakłóconych 
wpływami antropogenicznymi.  

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza dwa rodzaje stanu wód powierzchniowych: 
ekologiczny i chemiczny, a w przypadku wód sztucznych i silnie zmienionych zamiast stanu 
ekologicznego określa się potencjał ekologiczny. Stan wód powierzchniowych wyznaczany jest przez 
gorszy ze stanów: ekologiczny lub chemiczny. 

Stan ekologiczny oceniany jest przede wszystkim na podstawie występowania w wodach 
różnych zespołów organizmów (tzw. elementów biologicznych). Wspierającymi w ocenie stanu 
ekologicznego są elementy hydromorfologiczne oraz elementy fizykochemiczne i chemiczne. 
Elementy hydromorfologiczne to takie cechy środowiska, które wpływają na warunki bytowania 
organizmów żywych (np. ciągłość rzeki, charakter podłoża, struktura strefy brzegowej). Do 
elementów fizykochemicznych i chemicznych zalicza się ogólne, podstawowe wskaźniki jakości wód, 
takie jak: warunki termiczne i tlenowe, zasolenie, substancje biogenne, stan zakwaszenia oraz 
syntetyczne i niesyntetyczne zanieczyszczenia specyficzne (np. związki chloroorganiczne, metale, 
środki ochrony roślin). 

Ramowa Dyrektywa Wodna wprowadza 5 klas stanu ekologicznego wód powierzchniowych. 
W Polsce dąży się obecnie do określenia sposobu klasyfikacji tego stanu (projekt rozporządzenia), 
ponieważ aktualna 5 stopniowa klasyfikacja jakości wód nie odpowiada wymaganiom Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Bardzo dobry stan ekologiczny definiowany jest jako nieznaczne odchylenie od 
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stanu referencyjnego, czyli stanu naturalnego, niezakłóconego działalnością człowieka, natomiast zły 
stan ekologiczny jako stan silnie zmieniony w stosunku do stanu referencyjnego.  

Na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza 
agregację jednolitych części wód powierzchniowych w tzw. scalone części wód. Scaloną część wód 
jest to obszar obejmujący kilka sąsiadujących ze sobą zlewni jednolitych części wód 
powierzchniowych, odznaczających się podobną charakterystyką. 

 
Podstawowe zalecenia Ramowej Dyrektywy Wodnej przeniesione zostały na grunt polskiego 

prawa poprzez ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. Akty wykonawcze do ustawy określają 
standardy jakości wód powierzchniowych służących do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 
do spożycia, wymogi jakim powinny odpowiadać wody wykorzystywane w celach rekreacyjnych, 
wymogi dla wód będących środowiskiem życia ryb oraz skorupiaków i mięczaków. Rozporządzenia 
określają również sposób interpretacji wyników badań i sposób oceny przydatności wód 
wykorzystywanych do poszczególnych celów.  

Ważnym elementem nowego modelu monitoringu są także rozporządzenia przenoszące do 
polskiego prawa regulacje z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł 
rolniczych, których celem jest ochrona wód przed eutrofizacją. 

Dla określenia, jakim rodzajem monitoringu powinny być objęte wody powierzchniowe, 
konieczne jest określenie sposobu użytkowania tych wód. Sposób użytkowania wód określony został 
przez Dyrektorów Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w wykazach wód, które są 
podstawową dokumentacją dla opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarze 
dorzeczy.  

 
W latach 2004 – 2007 podstawą do wykonania ogólnej oceny jakości wód było 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz 
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Zawiera ono nowe elementy, m.in. 
klasyfikację jakości wód powierzchniowych według 5 klas oraz podział monitoringu na 
diagnostyczny, operacyjny i badawczy, wprowadzenie których jest zgodne z ideą Ramowej 
Dyrektywy Wodnej.  
 

Sieć punktów pomiarów i badań zaprojektowana została zgodnie z wymogami Ramowej 
Dyrektywy Wodnej i w 2007 roku dostosowana została do typologii wód powierzchniowych oraz 
podziału na jednolite i scalone części wód. 

Cechą charakterystyczną nowego systemu monitoringu jest jego dynamiczny charakter, co 
oznacza, że ilość i lokalizacja punktów oraz zakresy badań i pomiarów mogą być zmieniane w cyklach 
rocznych. 

 
Wydzielenie różnych rodzajów monitoringu wód; diagnostycznego, operacyjnego  

i badawczego, wynika ze zróżnicowania zadań, które przed nimi postawiono. 
 

Monitoring diagnostyczny dostarcza danych i informacji niezbędnych dla oceny ogólnego 
stanu wód w ramach jednostek bilansowych, oceny długoterminowych zmian stanu wód oraz 
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sprawnego i skutecznego zaprojektowania przyszłych programów monitoringu. Przy projektowaniu 
sieci punktów pomiarów i badań monitoringu diagnostycznego kierowano się ustaloną zasadą 
lokalizacji punktu w przekrojach zamykających scalone jednolite części wód. Wyznaczone zostały 
różne rodzaje punktów, w zależności od kategorii badanych jednolitych części wód. Zakres  
i częstotliwość badań poszczególnych elementów oceny stanu wód powierzchniowych określone 
zostały w projekcie rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu wód 
powierzchniowych oraz podziemnych.  

Monitoring operacyjny prowadzony jest w celu zebrania danych i informacji o stanie wód 
zidentyfikowanych jako zagrożone niespełnieniem określonych dla nich celów środowiskowych oraz 
dla oceny efektywności podjętych działań zapobiegawczych i naprawczych. Badania prowadzone są w 
punktach kontrolnych przez 2 lata w cyklu badawczym 2007-2009. Zakres i częstotliwość badań 
poszczególnych elementów oceny stanu wód powierzchniowych w monitoringu operacyjnym ustalone 
zostały indywidualnie dla każdego punktu kontrolnego, przy uwzględnieniu wskaźników najbardziej 
reagujących na występujące presje. 

Monitoring badawczy ma na celu rozpoznanie stopnia zagrożenia jednolitej części wód. w 
przypadku, gdy nie ma wystarczających danych o tej części wód lub w przypadku wystąpienia 
nieprzewidzianego zagrożenia części wód. 
 

W 2007 roku w województwie podkarpackim wykonano badania monitoringowe wód 
powierzchniowych, na podstawie których dokonano 5 rodzajów ocen wód w poszczególnych 
zlewniach, w tym w zlewni rzeki Wisłok. 

Prowadząc badania i dokonując oceny wzięto pod uwagę specyfikę województwa, jego 
warunki ekologiczne, charakter zlewni i określony sposób korzystania z wód, ich zagrożenia, jak 
również konieczność wykonywania przez WIOŚ obowiązków wynikających z regulacji prawnych UE 
w zakresie ochrony zasobów wodnych. 

 
WIOŚ w Rzeszowie przeprowadził następujące oceny stanu wód powierzchniowych: 
 

1. ocenę ogólną jakości wód w rzekach wg 5 klas, 
2. ocenę poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji w badanych rzekach, 
3. ocenę przydatności wód w rzekach do bytowania ryb w warunkach naturalnych, 
4. ocenę przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, 
5. ocenę jakości wód na podstawie wskaźników biologicznych jakości wód (makrobezkręgowce 

bentosowe). 

 

Ocena jakości wód powierzchniowych wykonana została na podstawie badań prowadzonych  
w określonych punktach pomiarowych. Każdy punkt pomiarowo-kontrolny przypisano do jednej z 5 
sieci monitoringowych i tak ustalono program badań, aby jego realizacja umożliwiła przeprowadzenie 
ogólnej oceny jakości lub/i oceny pod kątem spełnienia wymagań określonych dla różnych sposobów 
użytkowania wód. Informacje uzyskane w badaniach prowadzonych w danym przekroju pomiarowym, 
posłużą do wykonania oceny stanu ekologicznego jednolitej części wód, dla której przekrój ten został 
ustanowiony. 

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI WISŁOK W LATACH 2004 - 2007 7



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

Sieć monitoringowa ze względów praktycznych i ekonomicznych, została zaprojektowana w 
ten sposób, aby na podstawie badań prowadzonych na każdym z wyznaczonych punktów, możliwe 
było przeprowadzenie jak największej liczby ocen dla określonej jednolitej części wód. 

Dodatkowo w sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych prowadzi się badania jakości 
wód rzek transgranicznych na podstawie dwustronnych porozumień między Polską i Ukrainą. 

W zlewni rzeki Wisłok nie występują cieki transgraniczne. 

 
 
2. Wisłok – ogólna charakterystyka zlewni 
 

Rzeka Wisłok ma swoje źródła w Beskidzie Niskim, przy granicy ze Słowacją. Odcinek 
górski rzeki zamknięty jest zaporą i zbiornikiem wodnym Besko. Dalej Wisłok płynie przez Kotlinę 
Jasielsko-Krośnieńską, Pogórza Strzyżowskie i Dynowskie oraz Podgórze Rzeszowskie. W okolicy 
Rzeszowa wpływa do Pradoliny Podkarpackiej, którą wyróżnia gęsta sieć wodna i rozległe obszary 
podmokłych łąk, pociętych siecią rowów melioracyjnych. W Rzeszowie, w wyniku spiętrzenia wód 
Wisłoka, utworzony został zbiornik wodny. Na odcinku od Rzeszowa do ujścia rzeka płynie przez 
szerokie, płaskie obniżenie i uchodzi do Sanu w km 90,5.  

Wisłok jest największym lewobrzeżnym dopływem Sanu. Długość rzeki wynosi 204,9 km, a 
powierzchnia jej zlewni 3528,2 km2, co stanowi 21% obszaru zlewni Sanu. W górnym biegu Wisłok 
przepływa przez zalesione górzyste tereny, natomiast środkowa i dolna część zlewni to głównie 
obszary o charakterze przemysłowo-rolniczym. Znaczna część zlewni objęta jest ochrona prawną w 
ramach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.  

 W zlewni Wisłoka położone są miasta: Rymanów, Iwonicz Zdrój, Krosno, Brzozów, 
Strzyżów, Błażowa, Tyczyn, Rzeszów, Głogów Małopolski, Łańcut, Kańczuga i Przeworsk.  

 Główne dopływy Wisłoka to: Pielnica, Morwawa, Lubatówka, Stobnica, Strug, Czarna, Sawa 
i Mleczka. 

Wody Wisłoka są podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę sektora komunalnego oraz 
przemysłowego w mieście Rzeszowie i Krośnie. Rzeka jest również odbiornikiem ścieków miejsko-
przemysłowych oraz ścieków z terenów wiejskich, wprowadzanych do jego wód bezpośrednio lub 
poprzez cieki dopływające. W zlewni Wisłoka działa 35 komunalnych oczyszczalni ścieków, które 
ujęte zostały w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Największymi 
punktowymi źródłami emisji ścieków do rzeki Wisłok są oczyszczalnie w: Krośnie, Strzyżowie, 
Rzeszowie i Łańcucie. Wśród pozostałych większych oczyszczalni w zlewni Wisłoka wymienić 
należy oczyszczalnie komunalne w Przeworsku, Iwoniczu Zdroju, Rymanowie, Głogowie 
Małopolskim, Nowej Wsi i Świlczy. Źródłem zanieczyszczeń przemysłowych w zlewni Wisłoka są 
ścieki z biologicznych oczyszczalni Zakładu Produkcyjnego Alima-Gerber S.A. w Rzeszowie  
i Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej „RESMLECZ” w Trzebownisku, a także ścieki  
z mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków Fabryki Śrub w Łańcucie „Śrubex” S.A. 
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3. Identyfikacja presji w zlewni rzeki Wisłok 
 
Wstępna analiza oddziaływań i wpływów antropogenicznych wykonana dla obszarów 

dorzeczy w Polsce, pozwoliła na wyróżnienie 3 grup jednolitych części wód powierzchniowych: 
niezagrożonych, zagrożonych i potencjalnie zagrożonych ryzykiem nieosiągnięcia celów 
środowiskowych. Analizie poddano m.in. występowanie znaczących presji na wody powierzchniowe 
ze strony punktowych i powierzchniowych źródeł zanieczyszczeń, znaczących poborów wody dla 
celów komunalnych, przemysłowych i rolniczych, regulacji przepływu wód oraz zmian 
morfologicznych części wód. W ramach dalszych działań związanych z wdrażaniem Ramowej 
Dyrektywy Wodnej dokonano uszczegółowienia wstępnej analizy presji. Pogłębiona ocena wpływu 
działalności człowieka na stan wód przeprowadzona została dla scalonych jednolitych części wód i 
uwzględniła ocenę stanu fizyczno – chemicznego, biologicznego i hydromorfologicznego wód. 

W odniesieniu do obszaru województwa podkarpackiego, procentowy udział jednolitych 
części wód w poszczególnych kategoriach zagrożenia przedstawia się następująco: 

 
1. jednolite części wód niezagrożone -  67,9%, 
2. jednolite części wód potencjalnie zagrożone - 15,6%, 
3. jednolite części wód zagrożone -  16,5%. 

 

W odniesieniu do obszaru zlewni rzeki Wisłok, procentowy udział jednolitych części wód  
w poszczególnych kategoriach zagrożenia przedstawia się następująco: 

 
1. jednolite części wód niezagrożone -  59,7%, 
2. jednolite części wód potencjalnie zagrożone - 19,3%, 
3. jednolite części wód zagrożone -  21,0%. 
 
 
 Jak wynika z powyższego zestawienia, w zlewni rzeki Wisłok jest większy odsetek 
jednolitych części wód zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych określonych w Ramowej 
Dyrektywie Wodnej oraz odsetek jednolitych części, co do których nie ma pewności czy są zagrożone. 

Wśród jednolitych części wód zagrożonych niespełnieniem celów Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, ok. 69% stanowią części wód zaliczone do tej kategorii ze względu na występowanie 
znaczących presji ze strony punktowych źródeł zanieczyszczeń antropogenicznych.  

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga, by w monitorowaniu stanu wód i ich ocenie, zwrócić 
szczególną uwagę na presje, jakie występują w danej zlewni. W zlewni Wisłoka presje wywierane są 
zarówno poprzez zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, jak również poprzez znaczące 
pobory wód do celów komunalnych i przemysłowych (Zwięczyca - największe ujęcie wód 
powierzchniowych w województwie). 

W górnej części zlewni rzeki Wisłok położony jest drugi co do wielkości zbiornik zaporowy 
w województwie podkarpackim – zbiornik Besko, którego wody wykorzystywane są do zaopatrzenia 
ludności w wodę w miastach Krosno, Rymanów i Iwonicz Zdrój oraz do celów 
przeciwpowodziowych. Zbiornik pozwala na wyrównywanie przepływów na rzece Wisłok. 
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Największym komunalnym ujęciem wód powierzchniowych w zlewni jest ujęcie dla miasta 
Rzeszowa, zlokalizowane w miejscowości Zwięczyca i eksploatowane przez Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie Sp. z o.o. 

Zlewnia rzeki Wisłok obciążona jest znaczącym ładunkiem zanieczyszczeń zarówno 
pochodzenia komunalnego jak i przemysłowego. Największy udział w emisji ścieków mają ścieki 
komunalne oraz przemysłowe z największych oczyszczalni w województwie, to jest oczyszczalni  
w Krośnie i oczyszczalni w Rzeszowie. 

Zestawienie znaczących komunalnych i przemysłowych ujęć wód powierzchniowych 
zlokalizowanych w zlewni rzeki Wisłok sporządzono w poniższej tabeli. 
 

 
Znaczące komunalne i przemysłowe ujęcia wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok 

 
 

Lp. Podmiot eksploatujący ujęcie wody, nazwa ujęcia Nazwa źródła poboru 
wody 

Ujęcia komunalne 
1 MPGK Sp. z o.o. w Krośnie (uw "Szczepańcowa") Wisłok 
2 MPGK Sp. z o.o. w Krośnie (uw "Iskrzynia) Wisłok 

3 MPGK Sp. z o.o. w Krośnie (uw "Sieniawa”) Zbiornik Besko na rz. 
Wisłok 

4 Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej w Brzozowie Sp. z o.o. (uw "Jakla Wielka") Potok Jakla 

5 MPWiK w Rzeszowie Sp. z o.o.(uw "Zwięczyca I", uw " Zwięczyca II) Rzeka Wisłok 
Ujęcia przemysłowe 

1 Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. 
1. Wisłok 
2. potok Matka 
3. Lubatówka 

2 Elektrociepłownia Rzeszów S.A. Wisłok 
3 Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Rzeszów" S.A. w Rzeszowie Wisłok 
4 Fabryka Mebli "Sancro" Sp. z o.o. Wisłok 

 
 

Zaznaczyć należy, że rzeka Wisłok, będąc odbiornikiem znaczących ładunków 
zanieczyszczeń antropogenicznych, ma duży wpływ na jakość wód dolnego odcinka Sanu.  
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Mapa 1. Lokalizacja komunalnych i przemysłowych ujęć wód powierzchniowych  w zlewni rzeki Wisłok  

 

 
Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu 
Meteorologii  i Gospodarki Wodnej  na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

W zlewni rzeki Wisłok działa 35 oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym 2 o RLM 
większym od 200000 i 2 o RLM w przedziale 15000-100000. Oczyszczalnie te mają największy 
wpływ na jakość wód w zlewni, jakkolwiek udział pozostałych oczyszczalni w emisji ładunków 
zanieczyszczeń jest znaczący ze względu na to, że wiele z nich nie spełnia prawnych wymogów 
dotyczących jakości ścieków odprowadzanych do wód powierzchniowych. W ostatnich latach ładunki 
odprowadzanych zanieczyszczeń ulegają stopniowemu zmniejszeniu, dzięki realizacji Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), który nakłada obowiązek kanalizowania 
aglomeracji i wyposażania ich w oczyszczalnie ścieków. Realizacja tego programu, zgodnie z 
Ramową Dyrektywą Wodną oraz Dyrektywą 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków 
komunalnych, ma kluczowe znaczenie dla poprawy stanu wód powierzchniowych i osiągnięcia tzw. 
dobrego stanu wód do końca 2015 roku. W ramach realizacji KPOŚK w latach 2003 – 2006 w zlewni 
rzeki Wisłok oddano do eksploatacji 2 oczyszczalnie ścieków. W 2007 roku oddano do eksploatacji 
komunalną oczyszczalnię ścieków w m. Hyżne (powiat rzeszowski). W najbliższym czasie powstaną 
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oczyszczalnie komunalne w miejscowościach: Rymanów, Frysztak i Lubenia. Na oczyszczalni 
ścieków w Przeworsku trwają prace modernizacyjne, których zakończenie przewidziane było na  
2008 r. W ramach KPOŚK do 2015 roku w zlewni rzeki Wisłok ma powstać 15 komunalnych 
oczyszczalni ścieków. 

Zestawienie znaczących źródeł emisji ścieków komunalnych i przemysłowych w zlewni rzeki 
Wisłok oraz wykaz projektowanych w zlewni komunalnych oczyszczalni ścieków ujętych 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych przedstawiono w tabelach. 

 
Oczyszczalnie ścieków komunalnych w zlewni rzeki Wisłok 

Lp. 

 
Lokalizacja 

oczyszczalni 
 

Rodzaj 
oczyszczalni 

Bezpośredni 
odbiornik ścieków 

Projektowana 
przepustowość 
średniodobowa 

[m3/d] 

Projektowane 
obciążenie 

oczyszczalni 
RLM 

1 2 3 4 5  
1 Zarszyn biologiczna  p. Pielnica 250 1000 
2 Besko biologiczna  Wisłok 400 4854 
3 Iwonicz Zdrój biologiczna - złoże 

biolog. p. Iwonicki 2370 4500 
4 Rymanów biologiczna  Morwawa 2000 3877 
5 Haczów biologiczna  Morwawa 930 4500 
6 Krosno biologiczna z PUB Wisłok 35410 213000 
7 Ustrobna biologiczna z PUB Wisłok 320 2912 
8 Frysztak biologiczna p. Glinik 250 1890 
9 Wiśniowa Biologiczna z PUB p. Szufranówka 200 1000 
10 Grabownica 

Starzeńska biologiczna Stobnica 587 3915 
11 Brzozów biologiczna Stobnica 800 5333 
12 Blizne biologiczna Stobnica 769 7400 
13 Strzyżów biologiczna z PUB Wisłok 2421 11620 
14 Czudec biologiczna Wisłok 500 1987 
15 Błażowa biologiczna p. Ryjak 300 4029 
16 Chmielnik stawowa ze złożem 

biolog. p. Chmielnik 850 7366 
17 Siedliska biologiczna  Wisłok 600 6500 
18 Świlcza biologiczna  Lubcza 1500 14615 
19 Rzeszów biologiczna z PUB Wisłok 62500 400000 
20 Krasne biologiczna z PUB Wisłok 350 2013 
21 Głogów Młp. Biologiczna z PUB p. Szlachcianka 2001 6615 
22 Nowa Wieś biologiczna  Mrowla 1800 14200 
23 Łąka biologiczna  p. Terliczka 663 5500 
24 Czarna biologiczna  Wisłok 1208 5340 
25 Łańcut biologiczna Wisłok 5500 28000 
26 Markowa biologiczna  Sawa 300 4469 
27 Żołynia biologiczna  Żołynianka 400 3167 
28 Pruchnik biologiczna Mleczka 

Wschodnia 315 4500 

29 Wola 
Roźwieniecka biologiczna  Mleczka 

Wschodnia 724 5200 

30 Zarzecze biologiczna  Mleczka 
Wschodnia 450 1650 

31 Mikulice biologiczna p. Markówka 380 2917 
32 Kańczuga biologiczna z PUB Mleczka Zachodnia 500 3500 
33 Przeworsk biologiczna z PUB Mleczka 6000 32000 
34 Grodzisko Dolne biologiczna  p. Leszczynka 400 5792 
35 Tryńcza biologiczna Wisłok 480 2652 
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Oczyszczalnie ścieków przemysłowych w zlewni rzeki Wisłok 

 
Lp. 

 

 
Nazwa zakładu 

 
Lokalizacja 

zakładu 
Rodzaj 

oczyszczalni 
Bezpośredni 

odbiornik 
ścieków 

Projektowana 
przepustowość 

[m3/d] 
1 2 3 4 5 6 

1 
Zakład Produkcji Wód 
Mineralnych i Smakowych w 
Rymanowie Zdroju - Desznie 

Rymanów Zdrój mechaniczno - 
chemiczna Morwawa 222 

2 Krośnieńskie Huty Szkła 
„KROSNO” S.A. Krosno mechaniczna Wisłok 720 

3 Zakłady Porcelany 
Elektrotechnicznej „ZAPEL”S.A. Boguchwała mechaniczna Mogielnica - 

4 
Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska                                   
w Jasienicy Rosielnej 

Jasienica 
Rosielna biologiczna p. Rosielna 260 

5 Fabryka Maszyn w Strzyżowie 
Przedsiębiorstwo Państwowe Strzyżów biologiczna  Wisłok 101 

6 Alima-Gerber S.A. Warszawa       
Zakład Produkcyjny Rzeszów biologiczna Wisłok 3000 

7 
Rzeszowska Spółdzielnia 
Mleczarska „Resmlecz” w 
Trzebownisku 

Trzebownisko biologiczna Wisłok 820 

8 Fabryka Śrub w Łańcucie 
„Śrubex” S.A. Łańcut mechaniczno - 

chemiczna Wisłok 600 

 
 

Komunalne oczyszczalnie ścieków, projektowane w zlewni rzeki Wisłok, ujęte  
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

 

Lp. Lokalizacja oczyszczalni 
Bezpośredni 

odbiornik 
ścieków 

Projektowane 
obciążenie 

oczyszczalni 
RLM 

1 2 3 4 
1 Oczyszczalnia w m. Pułanki Wisłok 2000-15000 
2 Oczyszczalnia w m. Humniska Stobnica 2000-15000 
3 Oczyszczalnia w m. Stara WIeś Stobnica 2000-15000 
4 Oczyszczalnia w. Domaradz Stobnica 2000-15000 
5 Oczyszczalnia w m. Lutcza Stobnica 2000-15000 
6 Oczyszczalnia w m. Godowa Stobnica 2000-15000 
7 Oczyszczalnia w m. Wysoka Strzyżowska Wisłok 2000-15000 
8 Oczyszczalnia w m. Pstrągowa Pstrągówka 2000-15000 
9 Oczyszczalnia w m. Przysietnica Gwoznica 2000-15000 
10 Oczyszczalnia w m. Zwięczyca Wisłok 2000-15000 
11 Oczyszczalnia w m. Niechobrz Lubcza 2000-15000 
12 Oczyszczalnia w m. Nowy Borek Strug 2000-15000 
13 Oczyszczalnia w m. Husów Strug 2000-15000 

14 Oczyszczalnia w m. Gniewczyna Łańcucka Mleczka 
Kańczudzka 2000-15000 

15 Oczyszczalnia w m. Rozbuż Długi Mleczka Wsch. 2000-15000 
 
RLM - Równoważna liczba mieszkańców wyrażająca obciążenie oczyszczalni - jest to iloraz rzeczywistego 
dobowego ładunku BZT5 w ściekach dopływających do oczyszczalni i ładunku pochodzącego od jednego 
mieszkańca równoważnego tj. 60 gO2/d. 
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Mapa 2. Lokalizacja komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków w zlewni rzeki Wisłok oraz lokalizacja 
projektowanych komunalnych oczyszczalni ścieków, ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych 

 

 

 
Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu 
Meteorologii  i Gospodarki Wodnej  na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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4. Warunki klimatyczne i sytuacja hydrologiczno – meteorologiczna w zlewni rzeki Wisłok  
w 2007 r. oraz jej następstwa 

 
 Klimat doliny rzeki Wisłok związany jest z ukształtowaniem powierzchni terenu i podziałem 
fizjograficznym. Rzeka Wisłok przepływa przez południową i środkową część obszaru województwa 
podkarpackiego i jej zlewnia obejmuje swoim zasięgiem następujące jednostki fizyczno – 
geograficzne: 
 
1. Beskidy Środkowe (obszar górski), 
2. Kotlina Jasielsko Krośnieńska, 
3. Pogórze Środkowobeskidzkie (obszar podgórski), 
4. Podgórze Rzeszowskie (obszar podgórski), 
5. Pradolina Podkarpacka - część Kotliny Sandomierskiej, (obszar nizinny). 
 
 Nizinny klimat Kotliny Sandomierskiej charakteryzuje się długim upalnym latem, ciepłą zimą 
i stosunkowo niedużą ilością opadów. W ciągu roku przeważają wiatry zachodnie. 
 Klimat w rejonie Pogórza posiada charakter przejściowy między nizinnym a górskim. Średnia 
suma opadów w części wschodniej wynosi 750 – 800 mm. Przeważają wiatry południowo – 
zachodnie. 
 Obszar gór cechuje duża ilość opadów wynosząca 800 – 1000 mm. W ciągu roku występują 
głównie wiatry południowe. 
 W wielu rejonach na obszarze zlewni, w dolinach i górskich kotlinach można zaobserwować 
znaczne odchylenia klimatyczne spowodowane lokalnymi mikroklimatami. 
 Obszar leżący w Kotlinie Sandomierskiej jest w ciągu całego roku nieco cieplejszy niż 
Pogórze.  
 Pogórze, a zwłaszcza obszary górskie, cechują duże dobowe amplitudy temperatury powietrza 
i duże opady.  
 Kumulacja niekorzystnych warunków klimatycznych w określonym czasie może być 
przyczyną występowania zjawisk o charakterze klęski żywiołowej, to jest powodzi lub suszy. 
  
 Analiza danych meteorologicznych uzyskanych w 2007 roku na stacji METEO w Rzeszowie 
oraz na pozostałych stacjach, będących własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Rzeszowie, potwierdza wystąpienie dużego niedoboru opadów oraz utrzymywanie się dłuższych 
okresów wysokich średnich temperatur powietrza > 22 ºC w okresach kwiecień – czerwiec 2007 r.  
i dodatkowo lipiec 2007 r. 
 Wyniki pomiarów ze stacji monitoringowych województwa podkarpackiego, dane RZGW w 
Krakowie oraz dane IMGW potwierdzają, że w województwie podkarpackim w pierwszej połowie 
2007 roku wystąpił znaczący deficyt opadów (suma opadów osiągnęła ok. 50 % normy). 
 Z analizy temperatur pomierzonych na stacjach monitoringowych WIOŚ wynika, że 
najcieplejszym miesiącem był lipiec, a w szczególności jego druga połowa, w której średnie 
temperatury powietrza przekraczały często 25 ºC. W czerwcu średnie temperatury powietrza zawierały 
się na ogół w przedziale od 15 – 25 ºC. 
 Z danych IMGW wynika, że w okresie kwiecień – czerwiec 2007 r. temperatury powietrza 
były wyższe od wartości średnich z wielolecia, a odchylenia średniej miesięcznej temperatury od norm 
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wyniosły w kwietniu 1 ºC, w maju 2,0 - 2,5 ºC i w czerwcu 2,5 ºC. Nadmienić należy, że odchylenia 
średniej miesięcznej temperatury powietrza od norm wystąpiły w 2007 roku również w okresie 
styczeń – marzec, a największe odnotowano w styczniu 5,0 - 5,5 ºC. 
 W miesiącach maj – czerwiec 2007 r. na stacji monitoringowej w Rzeszowie wielkości opadu 
kształtowały się na bardzo niskich poziomach, w większości przypadków nie przekraczając 3 mm.  
 Na podstawie opracowania „Analiza zagrożenia zjawiskiem suszy hydrologicznej na obszarze 
województwa podkarpackiego w 2007 roku” stwierdza się, że w drugiej połowie 2006 roku oraz w 
pierwszych miesiącach 2007 roku (z wyłączeniem miesięcy styczeń i luty) utrzymywały się na 
obszarze województwa podkarpackiego znaczące deficyty opadów atmosferycznych, co przy 
znacznym dodatnim odchyleniu średniej temperatury powietrza w pierwszej połowie 2007 roku, 
spowodowało pogorszenie się warunków hydrologicznych w województwie.  

Nastąpiło obniżenie poziomu wód gruntowych, a następnie przepływów wód w rzekach 
województwa, w tym wód w zlewni Wisłoka, co skutkowało pojawieniem się w okresie letnim 2007 
roku zagrożenia zjawiskiem suszy hydrologicznej.  

Z analizy danych IMGW wynika, że stany i przepływy wód w głównych rzekach 
województwa podkarpackiego były w miesiącach kwiecień – lipiec najniższe  
w czteroleciu 2004 - 2007, jednak wartości przepływów niższe od wartości średnich najniższych 
przepływów z wielolecia (SNQ), które są miarą suszy hydrologicznej, występowały sporadycznie 
(m.in. na niewielkich odcinkach rzeki Wisłok). 

Obniżenie się przepływów wody w rzekach województwa, w tym w Wisłoku i jego 
dopływach, było powodem pogorszenia się warunków tlenowych, na niektórych ich odcinkach, co 
przy wzroście stężenia substancji organicznych i wysokich temperatur, doprowadziło do deficytów 
tlenowych w wodzie i lokalnie powodowało śnięcia ryb (Wisłok na wysokości miejscowości: Darów, 
Bratkówka, Odrzykoń, Jasionka, Wola Dalsza). 

Analiza wyników badań jakości wód głównych rzek województwa podkarpackiego, w tym 
Wisłoka, prowadzonych w miesiącach kwiecień – lipiec 2006 r. i 2007 r. wykazała, że na skutek 
obniżenia się przepływów w rzekach, w miesiącach letnich 2007 r. pogorszyły się warunki tlenowe w 
wodach, co miało swoje odzwierciedlenie w wysokich wartościach wskaźników  BZT5 i CHZT (dużo 
wyższe niż w tym samym okresie 2006 roku) na odcinkach, na których zwiększa się wpływ emisji ze 
źródeł punktowych.  

Wyniki badań pozostałych wskaźników jakości wód za miesiące kwiecień – lipiec 2007 roku, 
nie różniły się znacząco od wyników badań uzyskanych w tym samym okresie 2006 roku i nie 
wykazały wpływu suszy na pogorszenie się ogólnej jakości wód w zlewni rzeki Wisłok. 
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5. Ocena jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok 
 

Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga, aby monitoring wód powierzchniowych oraz ocena 
jakości tych wód prowadzona była dla jednolitych części wód. 

W zlewni rzeki Wisłok wyróżnić można 7 typów jednolitych części wód (mapa 4): 
 

1. Typ 6 - Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym, 
2. Typ 12 – potok fliszowy, 
3. Typ 14 – mała rzeka fliszowa, 
4. Typ 15 – średnia rzeka wyżynna wschodnia, 
5. Typ 16 – potok nizinny lessowo – gliniasty, 
6. Typ 17 – potok nizinny piaszczysty, 
7. Typ 19 – rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta. 
 

 
Najliczniejszą grupę w zlewni stanowią jednolite części wód zaliczone do typu 12 (potok 

fliszowy) oraz do typu 16 (potok nizinny lessowo - gliniasty). 
 

Mapa 4. Typologia jednolitych części wód w zlewni rzeki Wisłok 

 
Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu 
Meteorologii  i Gospodarki Wodnej  na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie badaniami monitoringowymi  
w zlewni rzeki Wisłok, objął w 2007 roku 5 cieków (Wisłok, Morwawa, Lubatówka, Ślęczka, 
Marcinek), wśród których wyróżnić można 8 jednolitych części wód. Zaprojektowano sieć 
monitoringową składającą się z 11 punktów pomiarowo-kontrolnych. Monitoringiem objęto również 
zbiornik Besko, który badano w zakresie wymagań określonych dla wód przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi.  

 
W związku z dostosowywaniem modelu monitoringu jakości wód powierzchniowych do 

wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej, sieć monitoringu jakości wód powierzchniowych została  
w stosunku do lat ubiegłych zredukowana do 11 przekrojów pomiarowo – kontrolnych (w 2006 roku 
w sieci było 15 ppk), z uwagi na konieczność zaplanowania badań na 3 letni okres badawczy 2007 – 
2009. W projekcie nowej sieci, opracowanej w oparciu o projekt rozporządzenia w sprawie form  
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, 
znalazły się nowe, dotychczas niezbadane punkty oraz przekroje wchodzące w skład „starej sieci 
pomiarowej”. 
 

Mapa 5. Sieć monitoringu jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok w latach 2004 - 2006 
 

 
 
Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu 
Meteorologii  i Gospodarki Wodnej  na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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W 2007 roku sieć monitoringowa w podziale na poszczególne rodzaje prowadzonego 

monitoringu przedstawiała się następująco: 

1. monitoring diagnostyczny – 7 punktów, głównie powyżej i poniżej większych 
miejscowości, (1 punkt zlokalizowany na Zb. Besko), 

2. monitoring operacyjny - 6 punktów,  

3. 1 punkt (odcinek ujściowy Wisłoka – Tryńcza) objęty jest siecią EIONET - Waters, 

4. monitoring związków biogennych (eutrofizacja) –  6 punktów, 

5. monitoring rybny – 9 punktów, w tym mniejsze dopływy Wisłoka, 

6. monitoring ujęciowy – 2 punkty; 1 punkt przy zaporze na zbiorniku Besko, 1 punkt na 
Wisłoku (Zwięczyca). 

 
 

 W punktach monitoringu diagnostycznego, w zależności od pełnienia różnych funkcji 
wynikających z dyrektyw „użytkowych” oraz polskich przepisów prawnych, realizowane były 
programy pomiarowe zróżnicowane pod względem badanych wskaźników jakości wód oraz 
częstotliwości wykonywanych pomiarów. 

We wszystkich punktach pomiarów i badań realizowany był program podstawowy, 
obejmujący elementy jakości fizykochemicznej wód powierzchniowych w zakresie grup wskaźników: 
fizycznych i termicznych, natlenienia, zasolenia, zakwaszenia, substancji biogennych oraz elementy 
jakości biologicznej. W zakres badań wchodziły również oznaczenia biologiczne realizowane  
w oparciu o makrobezkręgowce bentosowe. 

 
Program pomiarowy dla poszczególnych punktów kontrolnych monitoringu operacyjnego 

dostosowany został do rodzajów presji, czyli znaczących oddziaływań antropogenicznych 
występujących w jednolitych częściach wód. Jednocześnie we wszystkich punktach kontrolnych 
monitoringu operacyjnego badane były elementy biologiczne (w 2007 roku - makrobezkręgowce 
bentosowe) oraz ogólne wskaźniki fizykochemiczne, takie jak:  

 
 temperatura wody 
 zawiesina ogólna 
 tlen rozpuszczony 
 BZT5 
 ogólny węgiel organiczny 
 przewodność w 20oC 

 substancje rozpuszczone 
 pH 
 azot amonowy 
 azot Kjeldahla 
 azotany 
 azot azotanowy 

 azotyny 
 azot azotynowy 
 azot ogólny 
 azot organiczny 
 fosforany PO4 
 fosfor ogólny 
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Mapa 6. Sieć monitoringu jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok  w 2007 r. 

 
Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu 
Meteorologii  i Gospodarki Wodnej  na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 

5.1. Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok, monitoring 
diagnostyczny 
 
5.1.1. Ocena jakości wód rzeki Wisłok 

 
Klasyfikacja ogólna wód powierzchniowych w latach 2004 - 2007 prowadzona była w oparciu 

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz 
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. 

.  
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Wody powierzchniowe podzielone zostały na pięć klas jakości, zaś głównym kryterium 
kwalifikującym wody do danej klasy jest spełnianie wymagań ustalonych dla wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Kryterium 
uzupełniającym w 5 stopniowej klasyfikacji wód powierzchniowych są wartości biologicznych 
wskaźników jakości. Rozporządzenie wymienia następujące klasy: 

 
 

1. klasa I  - wody bardzo dobrej jakości   
2. klasa II  - wody dobrej jakości   
3. klasa III  - wody zadowalającej jakości  
4. klasa IV  - wody niezadowalającej jakości  
5. klasa V  - wody złej jakości  

 
Podstawą określenia klas jakości wody były graniczne wartości wskaźników jakości wody, 

określone dla każdej z klas.  
  

 W 2007 roku dla potrzeb klasyfikacji ogólnej przeprowadzono badania jakości wód w zlewni 
rzeki Wisłok w 11 punktach pomiarowo – kontrolnych. Na rzece Wisłok, na odcinku od dopływu do 
zbiornika Besko do ujścia do Sanu, rozmieszczono 7 punktów pomiarowych, natomiast na badanych 4 
dopływach Wisłoka, tj.: potokach Morwawa, Lubatówka, Ślęczka i Marcinek wyznaczono po jednym 
punkcie pomiarowym. Badaniom poddano również jakość wód Zbiornika Besko (1 ppk). 
Wyniki badań kontrolowanych wód wykazały, że wśród nich brak jest wód bardzo dobrej jakości 
(klasa I), natomiast wody dobrej jakości (klasa II) stwierdzono tylko w jednym przekroju 
pomiarowym – na ujściu potoku Marcinek (rejon M. Krosno). 

Badania wykonane w punkcie pomiarowo-kontrolnym powyżej zbiornika Besko (Rudawka 
Rymanowska) wykazały, że w górnym biegu Wisłok prowadził wody zadowalającej jakości. Badania 
makrobezkręgowców bentosowych przeprowadzone w 2005 roku wskazywały na wody bardzo dobrej 
jakości (I klasa). W latach 2004 – 2006 jakość wód Wisłoka w tym przekroju nie ulegała zmianom  
i utrzymywała się na poziomie II klasy jakości. W 2007 roku odnotowano obniżenie jakości wód 
Wisłoka w tym przekroju do klasy III. 

W latach 2005 i 2006 wody Wisłoka w punktach pomiarowo-kontrolnych Besko i poniżej 
Krosna oceniono jako zadowalającej jakości (III klasa). Wody rzeki na odcinku do Krosna 
charakteryzowały się stężeniem związków biogennych na poziomie I lub II klasy jakości. Poniżej 
Krosna, po przyjęciu zanieczyszczeń z terenu miasta, w Wisłoku odnotowano wzrost zawartości 
związków biogennych - azotu Kjeldahla, azotynów, azotu ogólnego oraz fosforanów i fosforu 
ogólnego, które osiągnęły poziom II lub III klasy. Niekorzystne zmiany jakości wystąpiły w zakresie 
stanu sanitarnego, ponieważ wraz z biegiem rzeki wzrastało zanieczyszczenie bakteriologiczne wód,  
z poziomu III klasy do V klasy jakości poniżej Krosna. Jakość wód rzeki Wisłok w przekroju Besko 
uległa pogorszeniu z klasy II na klasę III w 2005 roku. Od 2005 roku utrzymuje się na poziomie klasy 
III. W przekroju poniżej Krosna w 2005 roku odnotowano polepszenie się jakości wód Wisłoka  
z klasy IV na klasę III. W roku 2006 jakość wód w tym przekroju utrzymała się na poziomie klasy III, 
natomiast w 2007 roku jakość wód poniżej Krosna pogorszyła się i była niezadowalająca (klasa IV). 

Jakość wód Wisłoka na kolejnym odcinku, obejmującym środkowy bieg rzeki, to jest na 
odcinku od Krosna do Łańcuta, była niezadowalająca (IV klasa) przez cały okres 2004 – 2007,  
z wyjątkiem poprawy na klasę III w przekroju powyżej Łańcuta, którą odnotowano w 2005 roku. Na 
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niekorzystną ocenę jakości wód tego odcinka Wisłoka, miały wpływ wartości wskaźników 
mikrobiologicznych, które najczęściej osiągały poziom V klasy jakości oraz wartości wskaźników 
określających obciążenie wód materią organiczną i związkami biogennymi pochodzenia komunalnego 
(IV klasa). 

Dolny bieg Wisłoka, to jest odcinek od Łańcuta (Dąbrówki) do ujścia (Tryńcza), 
charakteryzował się wodami niezadowalającej jakości (IV klasa). Na wynik klasyfikacji ogólnej 
wpłynęły wysokie, odpowiadające IV klasie, wartości azotu Kjeldahla, oraz odpowiadające V klasie 
wartości wskaźników mikrobiologicznych. W latach 2004 – 2007 nie obserwowano znaczących zmian 
jakości wód ujściowego odcinka Wisłoka. Badania makrobezkręgowców bentosowych wykonane  
w punktach pomiarowo-kontrolnych poniżej Łańcuta oraz na ujściu do Sanu wskazywały 
odpowiednio II i III klasę jakość wód Wisłoka. 

Na wykresach przedstawiono wartości średnioroczne podstawowych wskaźników jakości wód 
(BZT5, fosforanów) badanych w wodach rzeki Wisłok w latach 1992 – 2007. 

Według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. wartość BZT5 równa 
3mgO2/l to wartość graniczna dla II klasy jakości wód. Wartość fosforanów równa 0,4 mg/l to wartość 
graniczna dla II klasy jakości wód. 
 

Wykres 1. Zmiany średniorocznych wartości BZT5  w wodach Wisłoka  w latach 1992 – 2007 
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Wykres 2. Zmiany średniorocznych wartości stężeń fosforanów w wodach Wisłoka  w latach 1992 – 2007 
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Wykres 3. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów oraz średniorocznych wartości BZT5 w wodach 
górnego odcinka rzeki Wisłok (ppk Rudawka Rymanowska) w latach 2004 - 2007 
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Wykres 4. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów oraz średniorocznych wartości BZT5 w wodach rzeki 

Wisłok badanych w przekroju powyżej Rzeszowa (ppk Zwięczyca) w latach 2004 – 2007 
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Wykres 5. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów oraz średniorocznych wartości BZT5 w wodach 
ujściowego odcinka rzeki Wisłok (ppk Tryńcza) w latach 2004 – 2007 
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Fotografia 1. Górny odcinek rzeki Wisłok, ppk powyżej Zbiornika Besko w m. Rudawka Rymanowska  
(źródło: archiwum WIOŚ) 

 

 
 
 
 

 
Fotografia 2. Środkowy odcinek rzeki Wisłok – ppk powyżej Rzeszowa w m. Zwięczyca (źródło: archiwum WIOŚ) 
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Fotografia 3. Ujściowy odcinek rzeki Wisłok, ppk w m. Tryńcza (źródło: archiwum WIOŚ) 
 

 
 
 
 
 
 
5.1.2. Ocena jakości wód głównych dopływów rzeki Wisłok 
 

 
5.1.2.1. Ocena jakości wód rzeki Morwawa 

 
 Rzeka Morwawa wypływa w Beskidzie Niskim. Jest lewobrzeżnym dopływem Wisłoka, 

uchodzi w km 149,0. Długość rzeki wynosi 27,9 km, powierzchnia zlewni 109,8 km2. Do Rymanowa 
Morwawa ma charakter potoku górskiego, przepływa przez tereny zalesione, o charakterze 
turystyczno-uzdrowiskowym i w niewielkim stopniu rolniczym. Środkowy i dolny bieg rzeki 
odwadnia obszary o charakterze rolniczo-przemysłowym. W zlewni leży miasto Rymanów. Głównymi 
punktowymi źródłami zanieczyszczenia wód Morwawy są biologiczne oczyszczalnie ścieków w 
Rymanowie i w Haczowie. W uzdrowisku Rymanów-Zdrój bieg rzeki jest uregulowany. Rzeka 
uchodzi do Wisłoka na wysokości około 275 m n.p.m. w okolicach Krościenka Wyżnego. W górnym 
biegu rzeka nosi zwyczajową nazwę Tabor, a w dolnym - Morwawa. 

 
Badania wód Morwawy prowadzono w punkcie pomiarowo-kontrolnym położonym na 

odcinku ujściowym w Iskrzyni. Na podstawie uzyskanych wyników badań, wody Morwawy 
dopływające do Wisłoka oceniono jako zadowalającej jakości (III klasa) w 2004 i 2005 roku.  

 
 Jakość wód badanego w 2006 roku ujściowego odcinka Morwawy pogorszyła się  

i  odpowiadała IV klasie jakości (wody niezadowalającej jakości). W 2007 roku jakość wód Morwawy 
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na ujściu do Wisłoka uległa dalszemu pogorszeniu do złej jakości (klasa V), a o tak niekorzystnej 
ocenie zadecydowały wartości wskaźników mikrobiologicznych oraz wysokie stężenia fosforanów. 
 

 
Fotografia 4. Uregulowany odcinek rzeki Morwawa w Rymanowie Zdroju (źródło: www.kobi.fotolog.pl) 

 

 
 
 
 
 

Fotografia 5. Ujściowy odcinek rzeki Morwawa, ppk w m. Iskrzynia (źródło: archiwum WIOŚ) 
 

 
 
 

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI WISŁOK W LATACH 2004 - 2007 26 

http://www.kobi.fotolog.pl/


WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

 
 

 
 

Wykres 11. Zmiany średniorocznych wartości BZT5 w wodach ujściowego odcinka 
rzeki Morwawa w latach 2004 – 2007 
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5.1.2.2. Ocena jakości wód rzeki Stobnica 
 

Zlewnia Stobnicy położona jest na Pogórzu Dynowskim. Rzeka jest prawobrzeżnym 
dopływem Wisłoka o długości 46,5 km i powierzchni zlewni 331,5 km2. Uchodzi do Wisłoka w km 
95,4 w rejonie Strzyżowa. Stobnica przepływa przez tereny o charakterze rolniczym z rozproszoną 
zabudową mieszkaniową, o niewielkim zalesieniu. Główną miejscowością w zlewni jest miasto 
Brzozów. Na jakość wód decydujący wpływ mają ścieki z komunalnych biologicznych oczyszczalni 
w Brzozowie, Grabownicy Starzeńskiej i Bliznem, ścieki z biologicznej oczyszczalni Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej oraz spływy powierzchniowe z obszarów 
wykorzystywanych rolniczo. 

W latach 2004 – 2006 Stobnica badana była w 2 punktach pomiarowo-kontrolnych, 
położonych poniżej Brzozowa oraz w Godowej, na ujściu do Wisłoka. Na monitorowanym odcinku 
rzeka prowadziła wody niezadowalającej jakości, odpowiadające wymaganiom IV klasy. W punkcie 
pomiarowo-kontrolnym poniżej Brzozowa obserwowano niekorzystny wpływ zanieczyszczeń 
odprowadzanych do jej wód z terenu Brzozowa. Stwierdzono: zły stan sanitarny wód (V klasa), 
wysokie stężenie fosforanów (V klasa), niskie natlenienie wód (IV klasa) oraz wysokie stężenia 
związków azotu (IV klasa). Duże zanieczyszczenie bakteriologiczne wód Stobnicy utrzymywało się w 
dalszym biegu rzeki, do ujścia do Wisłoka. Na odcinku ujściowym rzeki obserwowano także wysokie 
stężenie azotu Kjeldahla oraz wysokie wartości wskaźników BZT5, ChZT-Cr. W 2006 roku 
zaobserwowano znaczące pogorszenie się jakości wód rzeki Stobnicy w przekroju pomiarowo – 
kontrolnym poniżej Brzozowa (klasa V). W 2007 roku odstąpiono od badań jakości wód rzeki 
Stobnica. Badania Stobnicy w przekroju ujściowym zaplanowano na lata 2008 – 2009. 
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W okresie 2004 – 2006 nie obserwowano znaczących zmian w jakości wód rzeki Stobnicy 
(utrzymywała się IV klasa jakości), z wyjątkiem przekroju poniżej Brzozowa w 2006 roku. 

 
 
 
 

Fotografia 6. Ujściowy odcinek rzeki Stobnica – ppk w m. Godowa (źródło: archiwum WIOŚ) 
 

 
 
 
 
 
 

Wykres 12. Zmiany średniorocznych wartości BZT5 w wodach rzeki Stobnica latach 2004 – 2006 
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5.1.2.3. Ocena jakości wód rzeki Mleczka 
 
 

Długość Mleczki wynosi 43,2 km, natomiast powierzchnia zlewni 558,5 km2. Rzeka bierze 
początek na Pogórzu Dynowskim, płynie przez Podgórze Rzeszowskie i w dolnym biegu wpływa na 
obszar Pradoliny Podkarpackiej. Uchodzi do Wisłoka w km 14,4 w rejonie Gniewczyny. Zlewnia 
Mleczki jest obszarem intensywnej erozji gleb. Są to przeważnie tereny rolnicze, o niewielkim stopniu 
zalesienia. W zlewni Mleczki położone są miasta: Kańczuga i Przeworsk. 

Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczenia wód Mleczki są ścieki z biologicznych 
oczyszczalni ścieków w Przeworsku i Kańczudze. Do dopływów Mleczki odprowadzane są ścieki z  
biologicznych oczyszczalni położonych na terenach wiejskich, m. innymi w Pruchniku, Woli 
Roźwienieckiej, Zarzeczu i Mikulicach. 

Badania jakości wód Mleczki prowadzono na odcinku ujściowym, w m. Gorliczyna. Jakość 
wód w 2004 roku oceniono jako złą (V klasa). W 2005 roku w wodach Mleczki obserwowano niższe 
obciążenie substancjami organicznymi i związkami biogennymi, co wpłynęło na poprawę klasyfikacji 
jakości z poziomu V klasy do IV klasy. Badania wykonane w 2006 roku wykazały utrzymanie się 
niezadowalającej jakości wód rzeki na odcinku ujściowym. W roku 2007 badań nie prowadzono  
w związku z modyfikacją sieci monitoringu jakości wód. Badania wód Mleczki zaplanowane zostały 
na 2009 rok. 

 
Fotografia 7. Ujściowy odcinek rzeki Mleczka – ppk w m. Gorliczyna (źródło: archiwum WIOŚ) 
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Wykres 12. Zmiany średniorocznych wartości BZT5 w wodach rzeki Mleczka latach 2004 – 2006 
 

Stężenia średnioroczne BZT5 (mgO2/l) - Mleczka

0
1
2
3
4
5
6
7

2004 2005 2006

 
 
 

W 2007 roku do badań monitoringowych włączono nie badane dotychczas dopływy Wisłoka, 
Jakość wód tych cieków badana na odcinkach ujściowych odpowiadała klasom II do V i przedstawiała 
się następująco: Marcinek (klasa II), Lubatówka (klasa IV), Ślączka (klasa V). 

 
 
 
5.1.3. Wynikowa ocena jakości wód w zlewni rzeki Wisłok 
 
 

Przeprowadzone badania i analiza wskaźników jakości wykazały, że wśród monitorowanych 
w 2007 roku rzek w zlewni Wisłoka jak i pozostałych zlewni województwa podkarpackiego brak jest 
wód o jakości odpowiadającej I klasie. W roku 2007 w zlewni rzeki Wisłok, wody o jakości 
odpowiadającej II klasie stwierdzono tylko w jednym przekroju pomiarowo – kontrolnym (potok 
Marcinek). Wody zadowalającej jakości stanowią ok. 27 % całości przebadanych wód zlewni. Ponad 
45 % przebadanych wód sklasyfikowano jako wody niezadowalającej jakości (klasa IV) 

 
Wykres 14. Klasyfikacja jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok w 2007 roku 

(% przekrojów pomiarowych w klasie) 
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.  
Zaznaczyć należy, że w 2007 roku modyfikacji uległa sieć monitoringu jakości wód 

powierzchniowych oraz sposób prowadzenia badań jakości wód w związku z trwającym procesem 
wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

W okresie od 2004 do 2007 roku w zlewni rzeki Wisłok, jak również na obszarze całego 
województwa zauważalny jest trend nieznacznego pogorszenia jakości wód powierzchniowych 
płynących, w części przekrojów jakość wód nie zmieniła się, a w części uległa pogorszeniu. 

Analizując wieloletnie średnioroczne wartości podstawowych wskaźników jakości wód rzeki 
Wisłok (wykresy nr 1 i 2) zauważamy trend stopniowego polepszania się ich jakości. Badania 
wskaźników mikrobiologicznych wskazują jednak na zły stan sanitarny wód rzeki Wisłok na odcinku 
od Strzyżowa do ujścia. 

Wykaz punktów pomiarowych monitoringu wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok 
wraz ze zmianami ogólnej oceny jakości w latach 2004 - 2007 przedstawiono w tabeli.  

Zmiany jakości wód powierzchniowych płynących w zlewni rzeki Wisłok  w latach 2004-2007 

Punkt 
pomiarowo-kontrolny Klasa jakości wód 

Lp. Rzeka 
nazwa km 20

04
 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

1. Wisłok Powyżej zbiornika 
Besko 178,6 II II II III 

2. Wisłok Besko 167,6 II III III III 
3. Wisłok Iskrzynia 150,0 III III III nb 
4. Wisłok Bratkówka 128,3 nb nb nb IV 
4. Wisłok Poniżej Krosna 127,9 IV III III nb 
5. Wisłok Powyżej Strzyżowa 100,2 IV IV IV nb 

6. Wisłok Poniżej Strzyżowa 91,7 IV IV IV nb 

7. Wisłok Powyżej Rzeszowa 67,9 IV IV IV IV 

8. Wisłok Poniżej Rzeszowa 55,0 IV IV IV nb 
9. Wisłok Powyżej Łańcuta  36,8 IV III IV IV 

10. Wisłok Poniżej Łańcuta 27,8 IV IV IV nb 
11. Wisłok Ujście do Sanu 5,8 IV IV IV IV 
12. Morwawa Ujście do Wisłoka 1,0 III III IV V 

13. Stobnica Poniżej Brzozowa 30,4 IV IV V nb 

14. Stobnica Ujście do Wisłoka 0,3 IV IV IV nb 

15. Mleczka Ujście do Wisłoka 2,0 V IV IV nb 

16. Lubatówka Ujście do Wisłoka 
Krosno 0,8 nb nb nb IV 

17. Ślączka Ujście do Wisłoka 
Krosno - Kopalnia 0,35 nb nb nb V 

18. Marcinek Ujście do Wisłoka 
Sporne 2,5 nb nb nb II 
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Wyniki ogólnej klasyfikacji jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok w 2007 
roku przedstawiono na mapie 7. 
 
 

Mapa 7. Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok w 2007 roku  
(fotografie 8-11 – źródło: archiwum WIOŚ) 

 
Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu 
Meteorologii  i Gospodarki Wodnej  na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
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5.2. Ocena jakości wód w zlewni rzeki Wisłok – monitoring celowy 

5.2.1. Ocena poziomu azotanów i wskaźników eutrofizacji 

 
Dyrektywa Azotanowa 91/676/EWG ma na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód 

spowodowanego azotanami pochodzenia rolniczego oraz ochronę wód przed dalszym 
zanieczyszczeniem. Postanowienia Dyrektywy Azotanowej przetransponowane zostały do polskiego 
prawa, m. innymi poprzez zapisy w ustawie z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne oraz  
w rozporządzeniach szczegółowych, to jest w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 
2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu 
ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych 
 

Jednym z głównych źródeł azotanów w środowisku jest działalność rolnicza. Stosowanie 
nawozów zawierających azot i odchodów zwierzęcych jest niezbędne dla rolnictwa, jednak nadmierne 
i nieodpowiednie ich użycie, może stanowić poważne zagrożenie dla środowiska, w szczególności dla 
wód przeznaczonych do spożycia. Zwiększone stężenie związków azotu i fosforu w wodach jest jedną 
z przyczyn ich eutrofizacji. 

Wody powierzchniowe zanieczyszczone związkami azotu to takie, w których stężenia 
azotanów przekraczają 50 mg NO3/l. 

Do wód zagrożonych zanieczyszczeniem zalicza się wody, gdzie stężenie azotanów  
mieści się w granicach 40-50 mg NO3/l z tendencją wzrostową oraz wody wykazujące tendencję do 
eutrofizacji, którą można ograniczyć poprzez wyeliminowanie dopływu związków azotu.  

Analiza stanu wód Polski wykonana w 2003 roku wykazała, że na terenie administrowanym 
przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, obejmującym także obszar województwa 
podkarpackiego, wody nie są zagrożone zanieczyszczeniem azotanami w świetle wymagań 
Dyrektywy Azotanowej i nie ma potrzeby wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na 
zanieczyszczenie. 

Wykazy wód wrażliwych na zanieczyszczenie azotanami pochodzenia rolniczego oraz obszary 
szczególnie narażone na zanieczyszczenie podlegają co 4 lata weryfikacji w oparciu o badania 
monitoringowe prowadzone przez Inspekcję Ochrony Środowiska. 
  W latach 2004-2006 w ramach oceny poziomu azotanów oraz wskaźników eutrofizacji 
badaniom poddano w zlewni Wisłoka wody 4 rzek w 15 przekrojach pomiarowo - kontrolnych, 
natomiast w 2007 roku w sieci tej przebadano wody rzeki Wisłok w 6 przekrojach pomiarowo – 
kontrolnych. Poziom związków biogennych badano również w wodach dopływów Wisłoka, m.in. 
Morwawy. 

W celu oceny eutrofizacji wód w rzekach, analizowano średnie roczne stężenia fosforu 
ogólnego, azotu ogólnego, azotanów i azotu azotanowego oraz chlorofilu „a” w odniesieniu do 
wartości granicznych, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002r. w 
sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych. 

Stężenia azotanów w badanych rzekach były bardzo niskie. Nie zidentyfikowano cieku, w 
którym stężenie azotanów przekroczyło wartość 40 mgNO3/l. Podwyższone stężenia związków 

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI WISŁOK W LATACH 2004 - 2007 33



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

biogennych stwierdzono w wodach Wisłoka w rejonie Strzyżowa i Rzeszowa oraz na ujściowych 
odcinkach Stobnicy, Morwawy i Mleczki. Wartości wskaźników, powyżej których zachodzi proces 
eutrofizacji (w szczególności chlorofilu „a”) odnotowano w wodach Stobnicy w przekroju pomiarowo 
– kontrolnym poniżej Brzozowa. Zaznaczyć jednak należy, że związki te nie pochodzą ze źródeł 
rolniczych lecz z punktowych lub obszarowych źródeł emisji ścieków komunalnych. 

W badaniach prowadzonych w latach 2004 - 2007 stwierdza się generalnie spadek poziomu 
wskaźników eutrofizacji w zlewni rzeki Wisłok (niewielkie przekroczenia w 3 przekrojach). 

Na poniższych wykresach przedstawiono średnioroczne wartości stężeń azotanów, fosforu 
ogólnego oraz chlorofilu „a’ w wodach Wisłoka badanych w latach 2004 – 2007. 

 
Wartości stężeń podstawowych wskaźników eutrofizacji w zlewni rzeki Wisłok w 2006 roku 

 
Wskaźniki eutrofizacji (stężenia średnioroczne) 

Rzeka Ilość 
punktów 

Ilość 
punktów 

z przekro-
czeniami 

azotany 
(mgNO3/l) 

azot 
azotanowy 
(mgN-NO3/l) 

azot 
ogólny 
(mgN/l) 

fosfor 
ogólny 
(mgP/l) 

chlorofil 
„a” 

(μg/l) 
Wisłok 11 5 2,55 - 8,79 0,58 - 1,99 1,13 - 4,75 0,050 - 0,291 1,12 - 63,62 
Dopływy 
Wisłoka 4 4 3,98 - 8,11 0,90 - 1,83 2,97 - 3,84 0,270 - 0,501 2,44 - 7,14 

Stobnica 2 2 3,98 – 6,45 0,90 – 1,46 3,82 – 3,84 0,35 – 0,501 2,44 – 7,14 
Morwawa 1 1 8,11 1,83 2,97 0,27 3,52 
Mleczka 1 1 6,41 1,45 3,18 0,35 2,94 

Wartości graniczne1/: 10 2,2 5 0,25 25 
 

 
Wartości stężeń podstawowych wskaźników eutrofizacji w zlewni rzeki Wisłok w 2007 roku 

 
Wskaźniki eutrofizacji (stężenia średnioroczne) 

Rzeka Ilość 
punktów 

Ilość 
punktów 

z przekro-
czeniami 

azotany 
(mgNO3/l) 

azot 
azotanowy 
(mgN-NO3/l) 

azot ogólny 
(mgN/l) 

fosfor 
ogólny 
(mgP/l) 

chlorofil 
„a” 

(μg/l) 
Wisłok 6 2 2,24 – 7,93 0,507 – 1,79 1,024 – 3,6 0,05 – 0,219 1,35 – 30,7 
Morwawa 1 1 6,77 1,53 2,63 0,27 nb 

Wartości graniczne1/: 10 2,2 5 0,25 25 
 

1/ Wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23.12. 2002r. w sprawie kryteriów wyznaczania  wód wrażliwych na 
   zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych 

 
 

Wykres 15. Zmiany średniorocznych wartości azotanów w wodach rzeki Wisłok w latach 2004 - 2007 
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Wykres 16. Zmiany średniorocznych wartości fosforu ogólnego w wodach rzeki Wisłok w latach 2004 - 2007 
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Wykres 17. Zmiany średniorocznych wartości chlorofilu „a”  w wodach rzeki Wisłok w latach 2004 - 2007 
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5.2.2. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych 
 

Rzeki województwa podkarpackiego według typologii rybackiej zaliczone zostały głównie do 
krainy pstrąga, brzany, lipienia i w mniejszej ilości do krainy leszcza. Kraina leszcza obejmuje m.in. 
podkarpacki odcinek Wisły oraz dolne biegi Wisłoki i Sanu. Do krainy pstrąga i lipienia przypisano 
ponad 50% długości Wisłoki, ok. 40% długości Sanu i ok. 30% długości rzeki Wisłok. W wodach 
występują gatunki chronione o wysokim stopniu zagrożenia, m.in. piekielnica, troć wędrowna, 
różanka, piskorz, miętus, certa, brzana, świnka. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 roku w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach 
naturalnych transponuje do prawa polskiego postanowienia Dyrektywy Rady 78/659/EWG w sprawie 
słodkich wód wymagających ochrony lub poprawy dla zachowania życia ryb. Celem tej dyrektywy 
jest ochrona lub poprawa jakości wód będących naturalnym środowiskiem życia ryb oraz wód, które 
w przypadku zmniejszenia lub wyeliminowania zanieczyszczenia, mogą stać się środowiskiem życia 
ryb. 

Rozporządzenie wyróżnia dwa rodzaje wód, wody dla ryb łososiowatych oraz wody dla ryb 
karpiowatych.  

Według rozporządzenia, wodami dla ryb łososiowatych są wody, które stanowią lub mogą 
stanowić środowisko życia ryb należących do gatunków takich jak: łosoś, pstrąg, lipień oraz ryb z 
rodziny Coregonidae. 

 Wody dla ryb karpiowatych to takie wody, które stanowią lub mogą stanowić środowisko 
życia populacji ryb należących do rodziny karpiowatych lub innych gatunków, takich jak szczupak, 
okoń oraz węgorz. 

Woda, która stanowi lub może stanowić naturalne środowisko życia ryb łososiowatych i 
karpiowatych powinna spełniać określone wymagania co do temperatury, odczynu, zawartości tlenu 
rozpuszczonego, BZT5, azotu amonowego, niejonowego amoniaku, azotynów, fosforu ogólnego, 
całkowitego chloru pozostałego, cynku ogólnego i miedzi rozpuszczonej. Nie może zawierać 
związków fenolowych i węglowodorów ropopochodnych w ilościach powodujących pogorszenie 
smaku ryb, tworzenie widocznej warstwy na powierzchni i szkodliwe skutki dla ryb.  

Zgodnie z ustawą Prawo wodne, dla każdego regionu wodnego opracowane zostały wykazy 
wód powierzchniowych przeznaczonych do bytowania ryb w warunkach naturalnych oraz 
umożliwiających migrację ryb. Według wykazów sporządzonych przez Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie, rzeki województwa podkarpackiego, w tym rzeki w zlewni Sanu 
przeznaczone są do bytowania ryb łososiowatych i karpiowatych.  

W latach 2004 - 2007 ocenie przydatności wód do bytowania ryb, w oparciu o obowiązujące 
przepisy, poddano w zlewni Wisłoka 16 rzek (12 jednolitych części wód)  w 27 przekrojach 
pomiarowo – kontrolnych. 

Badania wykazały, że tylko w jednym punkcie (Wisłok „powyżej Zb. Besko”) w latach 2004 - 
2006 były spełnione standardy jakości określone dla ryb karpiowatych. W 2007 roku jakość wód w 
tym punkcie uległa poprawie i odpowiadała warunkom określonym dla ryb łososiowatych.  

W pozostałych przekrojach pomiarowo - kontrolnych woda nie spełniała kryteriów 
określonych w rozporządzeniu i oceniono ją jako nieprzydatną do bytowania ryb w warunkach 
naturalnych. Negatywna prawie we wszystkich przekrojach pomiarowo – kontrolnych ocena 
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przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych, spowodowana była niedotrzymaniem 
dopuszczalnych wartości wskaźników jakości określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 
dnia 4 października 2002 roku. Wskaźnikami degradującymi wody we wszystkich przekrojach 
pomiarowo - kontrolnych były azotyny. O wyniku oceny wód zadecydowały również wysokie 
stężenia azotu amonowego, fosforu ogólnego, BZT5, niejonowego amoniaku oraz natlenienie wód.  

Badaniom przydatności wód do bytowania ryb poddano również wody Zb. Rzeszów (2005 r.) 
oraz wody Zb. Besko (2007 r.) i ich wody oceniono jako nieprzydatne do bytowania ryb.  

 
 
 
 

Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w zlewni rzeki Wisłok w latach 2004 - 2007 
 
 

Punkt pomiarowy Lp Rzeka nazwa km 2004 2005 2006 2007 

        ZLEWNIA RZEKI WISŁOK 
1. Wisłok Powyżej  

zbiornika Besko 178,6 karpiowate karpiowate karpiowate łososiowate 

2. Wisłok Besko 167,6 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 

3. Wisłok Bratkówka 128,3 nb nb nb nieprzydatne 

4. Wisłok Poniżej Krosna 127,9 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 

5. Wisłok Powyżej Strzyżowa 100,2 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 

6. Wisłok Poniżej Strzyżowa 91,7 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
7. Wisłok Powyżej Rzeszowa 67,9 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
8. Wisłok Poniżej Rzeszowa 55,0 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
9. Wisłok Powyżej Łańcuta  36,8 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
10. Wisłok Poniżej Łańcuta 27,8 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
11. Wisłok Ujście do Sanu 5,8 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
12. Pielnica Ujście do Wisłoka 2,2 nb nieprzydatne nb nb 
13. Morwawa Ujście do Wisłoka 1,0 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
14. Lubatówka Ujście do Wisłoka 0,8 nb nieprzydatne nb nieprzydatne 
15. Wysoka Ujście do Wisłoka 0,8 nb nieprzydatne nb nb 
16. Stobnica Poniżej Brzozowa 30,4 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
17. Stobnica Ujście do Wisłoka 0,3 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
18. Gwoźnica Ujście do Wisłoka 0,2 nb nieprzydatne nb nb 
19. Lubenia Ujście do Wisłoka 0,6 nb nieprzydatne nb nb 
20. Lubcza Ujście do Wisłoka 0,4 nb nieprzydatne nb nb 
21. Strug  Ujście do Wisłoka 1,6 nb nieprzydatne nb nb 
22. Czarna Ujście do Wisłoka 0,8 nb nieprzydatne nb nb 

23. Świrkowiec Ujście do Wisłoka 1,6 nb nieprzydatne nb nb 

24. Sawa Ujście do Wisłoka 0,9 nb nieprzydatne nb nb 

25. Mleczka Ujście do Wisłoka 2,0 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

26. Markówka Ujście do Mleczki 1,9 nb nieprzydatne nb nb 

27. Mleczka 
Wschodnia Ujście do Mleczki 0,4 nb nieprzydatne nb nb 

 
nb – nie badano 
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Mapa 8. Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w zlewni rzeki Wisłok  

w latach 2004 - 2007 
 

 

 
Źródłem danych hydrograficznych jest Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wykonana przez Ośrodek Zasobów Wodnych Instytutu 
Meteorologii  i Gospodarki Wodnej  na zamówienie Ministra Środowiska i sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
 

5.2.3. Ocena przydatności wód do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
 
  

Wymagania jakościowe, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane 
do celów wodociągowych, określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 
listopada 2002 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody wykorzystywane do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.  
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W rozporządzeniu określono trzy kategorie jakości wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do celów pitnych: 

 
1. kategoria A1 - woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w 

szczególności filtracji i dezynfekcji,  
2. kategoria A2 - woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i 

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

3. kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego 
i chemicznego, w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, 
adsorpcji na węglu aktywnym oraz dezynfekcji. 

 

W województwie podkarpackim eksploatuje się 79 ujęć wód powierzchniowych 
dostarczających średnio powyżej 10 m3/dobę wody lub służących więcej niż 50 osobom.  

W latach 2004 - 2007 roku, zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu, 
przeprowadzono badania i dokonano oceny jakości wód w punktach pomiarowych, 
charakteryzujących wody dopływające do głównych ujęć komunalnych w województwie 
podkarpackim, dostarczających mieszkańcom miast wodę w ilości większej od 100 m3/dobę. 

 W latach 2004 – 2006 badaniami w zlewni Wisłoka objęto: Wisłok w przekrojach pomiarowo 
– kontrolnych: powyżej Zb. Besko, Iskrzynia oraz Zwięczyca. W 2007 roku badania przydatności wód 
Wisłoka do celów wodociągowych badano na ujęciu dla miasta Rzeszowa (Zwięczyca). Badaniu 
poddano również wody Zb. Besko. 

W rozważanym okresie wody w górnym biegu Wisłoka stanowiące źródło zaopatrzenia w 
wodę dla Rymanowa i Iwonicza Zdroju, były przydatne do zaopatrzenia ludności, po zastosowaniu 
typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, czyli odpowiadały kategorii A2. Wody Wisłoka na 
wysokości przekroju w Iskrzyni (ujęcie dla miasta Krosna) w latach 2004 – 2006 kwalifikowały się do 
kategorii A3, a więc wymagały wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego. 

Wody Wisłoka na ujęciu dla miasta Rzeszowa (Zwięczyca) nie odpowiadały wymogom 
stawianym wodzie przeznaczonej do spożycia i klasyfikowane były poza kategorią w całym okresie 
2004 – 2007. Zła jakość wód na ujęciu w Zwięczycy , determinowana złym stanem sanitarnym 
stanowi wciąż jeden z głównych problemów w zlewni rzeki Wisłok i jednocześnie poważny problem 
w skali województwa podkarpackiego. Trwająca modernizacja ujęcia ma zapewnić w 2009 roku dobrą 
jakość wód mieszkańcom Miasta Rzeszowa. 

W latach 2006 – 2007 nie odnotowano znaczących zmian w jakości wód przeznaczonych do 
celów wodociągowych. 

Badania wody w zbiorniku Besko przeprowadzone w latach 2004 – 2007, wykazały, że wody 
zbiornika Besko spełniały wymagania kategorii A2 zarówno według wskaźników fizykochemicznych, 
jak i mikrobiologicznych. Wymagania ustalone dla wód kategorii A2, spełniały wskaźniki: odczyn, 
barwa ogólny węgiel organiczny, liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego 
oraz liczba paciorkowców kałowych. 
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Wyniki badań wykonanych w okresie wiosennym i letnim wskazują, że zasobność wód 
zbiornika w związki azotu i fosforu oraz w substancje organiczne ulegające biodegradacji była 
niewielka. 

Rzeka Wisłok wprowadzała do zbiornika Besko wody kategorii A2, wymagające typowego 
uzdatniania fizycznego i chemicznego. Dopuszczalne normy dla kategorii jakości A1 dotyczyły 
odczynu i wskaźników mikrobiologicznych: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego oraz liczba paciorkowców kałowych. W wodach Czernisławki w grupie badanych 
wskaźników fizykochemicznych zachowane były normy dopuszczalne dla wód kategorii A1.  

O ostatecznej klasyfikacji jakości wody – kategorii A2, zadecydowały wskaźniki 
mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli, liczba bakterii grupy coli typu kałowego i liczba 
paciorkowców kałowych. 

 

Ocena jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki Wisłok,  wykorzystywanych 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w latach 2004 - 2007 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny 

Kategoria jakości 
wód Lp. Rzeka 

nazwa km 2004 2005 2006 2007 

1.  Wisłok Powyżej Zb. 
Besko 178,6 A2 A2 A2 nb 

2.  Wisłok Iskrzynia 150,0 A3 A3 A3 nb 

3.  Wisłok Zwięczyca 67,9 non non non non 

4.  Czernisławka Ujście do Zb. 
Besko 2,2 A2 A2 nb nb 

5.  w. powierzchniowa A2 A2 nb A2 

6.  
Zb. Besko 

w. naddenna 
- 

A3 A2 nb nb 

 
 
 

5.3. Ocena jakości wód na podstawie badań makrobezkręgowców bentosowych 

 

Według Ramowej Dyrektywy Wodnej, monitoring biologiczny rzek powinien obejmować 
badania następujących zespołów organizmów: 

 
• florę wodną (fitoplankton – drobne organizmy roślinne przemieszczające się w zależności od 

prądów wodnych, makrofity – rośliny porastające brzegi i dno rzek oraz fitobentos – drobne 
organizmy roślinne zamieszkujące dno rzek), 

• makrobezkręgowce bentosowe (denne)  
• ryby.  

 
W krajach europejskich do oceny rzek najpowszechniej stosowane są makrobezkręgowce 

bentosowe. 
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 Badania tego zespołu organizmów ukazują długotrwałe skutki oddziaływań 
antropogenicznych, których nie jest w stanie wykryć rutynowa analiza chemiczna wody. O wyborze 
tej grupy organizmów jako organizmów wskaźnikowych zadecydowało kilka ich cech 
charakterystycznych. Denne bezkręgowce są zwykle w ciekach grupą dominującą. Praktycznie stale 
zasiedlają dany odcinek rzeki, są mało ruchliwe. Ich cykl życiowy jest długi, a więc zmiany w 
składzie gatunkowym lub w liczebności odzwierciedlają długookresowe zmiany w środowisku. 
Makrofauna jest też w porównaniu z innymi grupami organizmów, stosunkowo łatwa do analizy 
systematycznej. 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, na obszarze zlewni Wisłoka, 

wykonał w latach 2004 – 2007 badania makrobezkręgowców bentosowych w 11 przekrojach 
pomiarowo - kontrolnych. Badaniami objęto Wisłok oraz rzekę Mleczka. 

 
Wyniki klasyfikacji jakości badanych wód na podstawie makrobezkręgowców bentosowych  

w większości punktów pomiarowych różniły się o jedną klasę, w stosunku do wyników monitoringu 
diagnostycznego. W górnym odcinku Wisłoka ocena jakości wód wg makrobezkręgowców 
przedstawia się korzystniej, tzn. o klasę wyżej niż w monitoringu diagnostycznym, na pozostałym 
odcinku natomiast ocena ta jest zbieżna lub kształtuje się o klasę niżej. W obu zastosowanych 
systemach klasyfikacyjnych zauważa się jednak podobną prawidłowość, w której następuje obniżenie 
jakości wód w punktach położonych poniżej większych miejscowości, z których do wód 
odprowadzane są zanieczyszczenia pochodzenia komunalnego.  

 

 
 

Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu biologicznego  
(makrobezkręgowce bentosowe) w zlewni rzeki Wisłok w latach 2004-2007 

Punkty pomiarowo-kontrolne Lata badań Lp. 
rzeka nazwa punktu km miejscowość - gmina 2004 2005 2006 2007 

ZLEWNIA RZEKI WISŁOK 
1.  Wisłok Powyżej zbiornika Besko 178,6 Rudawka Rymanowska – gm. Rymanów   -  
2.  Wisłok Besko 167,6 Besko – gm. Besko - - -  
3.  Wisłok Iskrzynia 150,0 Iskrzynia – gm. Korczyna - -  - 
4.  Wisłok Bratkówka 128,3 Bratkówka – gm. Wojaszówka - - -  
5.  Wisłok Poniżej Krosna 127,9 Odrzykoń – gm. Wojaszówka - -  - 
6.  Wisłok Poniżej Strzyżowa 91,7 Żarnowa – gm. Strzyżów -  - - 
7.  Wisłok Powyżej Rzeszowa 67,9 Zwięczyca – gm. Boguchwała - -   
8.  Wisłok Powyżej Łańcuta 36,8 Dąbrówki, gm. Czarna - - -  
9.  Wisłok Poniżej Łańcuta 27,8 Białobrzegi – gm. Białobrzegi -  - - 
10.  Wisłok Ujście do Sanu 5,8 Tryńcza - gm. Tryńcza   -  
11.  Mleczka Ujście do Wisłoka 2,0 Gorliczyna - gm. Przeworsk - -  - 
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PODSUMOWANIE 
 
  Rzeka Wisłok jest drugą co do wielkości rzeką województwa podkarpackiego. W górnym 

biegu rzeki zlokalizowany jest duży zbiornik zaporowy - zbiornik  Besko. W zlewni rzeki Wisłok 

występują źródła znaczących presji wywieranych na środowisko wodne (m.in. ujęcia wody dla miasta 

Krosna i Rzeszowa, ujęcie wody dla Krośnieńskich Hut Szkła „Krosno” S.A. i WSK „PZL” Rzeszów 

S.A. oraz oczyszczalnie ścieków w Krośnie, Strzyżowie, Rzeszowie i Łańcucie). Jakość wód rzeki 

Wisłok ma znaczący wpływ na jakość ujściowego odcinka rzeki San. 

  Zlewnia Wisłoka jest obszarem odznaczającym się dużym zróżnicowaniem przyrodniczym. 

Znaczna część zlewni objęta jest ochroną prawną (parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu, rezerwaty przyrody). 

  Wieloletnie badania monitoringowe wykazują, że wody górnego odcinka Wisłoka oraz wody 

potoków górskich w jego zlewni odznaczają się dobrą jakością.  

  Na podstawie przeprowadzonych badań monitoringowych, stwierdza się, że jakość wód  

w zlewni Wisłoka w 2007 roku była w przeważającej liczbie przekrojów pomiarowo – kontrolnych 

niezadowalająca (klasa IV). W szczególności dotyczy to środkowego i ujściowego odcinka Wisłoka. 

Zaznaczyć należy jednak, że na przestrzeni ostatnich kilku lat jakość wód w zlewni rzeki nie uległa 

drastycznym negatywnym zmianom.  

  Niepokojące jest pogorszenie się jakości wód rzeki Morwawa z klasy IV w 2006 roku do 

klasy V w 2007 roku. O klasyfikacji zadecydowały wysokie wartości wskaźników 

mikrobiologicznych oraz biogennych (fosforany, azotyny, azot Kjeldahla), co wskazuje na znaczące 

oddziaływanie ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni w Rymanowie i Haczowie lub na 

oddziaływanie ścieków z niedostatecznie skanalizowanych obszarów wiejskich położonych w zlewni 

rzeki. 

  Analiza wieloletnich średniorocznych wartości podstawowych wskaźników jakości wód w 

zlewni Wisłoka wskazuje na stopniową poprawę ich jakości. 

  Poważnym problemem w zlewni rzeki Wisłok i jednocześnie jednym z największych 

problemów w województwie podkarpackim, jest utrzymująca się zła jakość wód powierzchniowych 

na ujęciu dla Miasta Rzeszowa w Zwięczycy. W ocenie przydatności wód Wisłoka do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, od kilku lat stwierdza się ich zły stan sanitarny, który 

powoduje, że w klasyfikacji znajdują się one poza kategorią. 

  W celu poprawy jakości wód rzeki Wisłok w przekroju powyżej Rzeszowa, niezbędne jest 

uporządkowanie gospodarki ściekowej w środkowym biegu rzeki, a głównie w zlewni rzeki Stobnicy 

– prawego dopływu Wisłoka. Celem poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom Rzeszowa  

i okolic, w ramach realizacji „Programu poprawy wody pitnej dla aglomeracji rzeszowskiej…”, 

przeprowadzona została modernizacja stacji uzdatniania wody w Zwięczycy 

  Ocena przeprowadzona w 2007 roku w związku z testowaniem nowego modelu monitoringu 

wód, jest jedną z ocen uzyskanych dla okresu przejściowego 2007 – 2009 i wraz z pozostałymi 

ocenami przeprowadzonymi w tym okresie, będzie miała zasadnicze znaczenie dla przyszłych ocen 
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jakości wód powierzchniowych, to jest ocen, które zostaną wykonane po pełnym wdrożeniu wymagań 

Ramowej Dyrektywy Wodnej i ustaleniu referencyjnych warunków tzw. dobrego stanu ekologicznego 

wód. 

  W celu utrzymania dobrego stanu wód w górnej części zlewni oraz poprawy stanu wód  

w pozostałej jej części, zaplanowane zostały prace związane z realizacją Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych, to jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej (w szczególności na 

obszarach wiejskich) oraz budowa 15 komunalnych oczyszczalni ścieków.  

 

 
 

Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska 
na podstawie badań prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska 
 
Rzeszów, grudzień 2008 r. 
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