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Monitoring wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2004 - 2007 
 
W związku z procesem wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE model 

monitoringu wód powierzchniowych w krajach członkowskich, w tym w Polsce uległ w 2004 roku 
zasadniczej modyfikacji i jest w dalszym ciągu dostosowywany do wymogów Dyrektywy. 

 Dyrektywa uzależnia zakres i sposób prowadzenia monitoringu 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. Wszelkie działania mające na celu ochronę wód 
prowadzone mają być dla określonych części 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. 

Ramowa Dyrektywa Wodna dopuszcza scalanie jednolitych części wód powierzchniowych w 
oparciu o ustalone kryteria. Na potrzeby planowania w gospodarowaniu wodami scaloną część wód 
identyfikuje się jako obszar obejmujący kilka sąsiadujących ze sobą zlewni jednolitych części wód 
powierzchniowych o podobnej charakterystyce.  

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. 
Bardzo dobry stan ekologiczny definiowany jest jako nieznaczne odchylenie od stanu referencyjnego, 
czyli stanu naturalnego, niezakłóconego działalnością człowieka, natomiast zły stan ekologiczny jako 
stan silnie zmieniony w stosunku do stanu referencyjnego. Warunki referencyjne określane są 
odrębnie dla każdego typu hydromorfologicznego wód. 

 
Zalecenia Ramowej Dyrektywy Wodnej znalazły swoje odzwierciedlenie w ustawie 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 
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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.  

Podstawą dla wykonania ogólnej oceny jakości wód jest 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.  

Rozporządzenie obowiązywało do 31 grudnia 2004 roku, jakkolwiek w wyniku braku nowych 
regulacji prawnych monitoring w latach 2005 - 2007 prowadzony był w oparciu o w/w akt. 

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 wynika z kolei ze zróżnicowania zadań, 
które przed nimi postawiono. 

Monitoring diagnostyczny dostarczy danych i informacji niezbędnych dla oceny ogólnego 
stanu wód w ramach jednostek bilansowych, oceny długoterminowych zmian stanu wód oraz 
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 dostarczy 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 będą w punktach 
kontrolnych przez 2 lata w cyklu badawczym 2007-2009. Zakres i częstotliwość badań 
poszczególnych elementów oceny stanu wód powierzchniowych w monitoringu operacyjnym ustala 

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI SAN W LATACH 2004 - 2007 6 



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

się indywidualnie dla każdego punktu kontrolnego, przy uwzględnieniu wskaźników najbardziej 
reagujących na występujące presje. 
 

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 największej zlewni, jaką jest zlewnia rzeki San.  

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. 

 
Przeprowadzono 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 punkcie pomiarowym, to znaczy, że stan wody określony został w określonych punktach, nie zaś na 
odcinkach, jak we wcześniejszym sposobie oceny. 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.  

Sieć monitoringowa ze względów praktycznych i ekonomicznych, została założona w ten 
sposób, aby na podstawie badań prowadzonych na każdym z wyznaczonych punktów, możliwa była 
jak największa liczba ocen. 

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

 
San – ogólna charakterystyka zlewni 
 

San - największy karpacki dopływ Wisły posiada długość 443,4 km i  zlewnię o powierzchni 
16861,3 km2. W granicach Polski znajduje się ponad 85% zlewni. Źródła Sanu znajdują się w 
Bieszczadach Zachodnich, na terytorium Ukrainy. Do km 388,2 San jest rzeką graniczną. Źródłowa 
część zlewni to górzyste tereny Bieszczadów pokryte lasami, praktycznie niezamieszkałe lub z 
nieliczną zabudową. W dolinie Sanu i Solinki położone są dwa zbiorniki zaporowe: Solina 
(największy w Polsce) i Myczkowce. Dolina Sanu od ujścia Wołosatego do ujścia Solinki stanowi 
granicę morfologiczną między Bieszczadami Zachodnimi a Pogórzem Przemyskim. San opuszcza 
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Kotlinę Sanocką poniżej ujścia Sanoczka i wpływa na obszar Pogórza Dynowskiego, a następnie 
przepływa przez Kotlinę Sandomierską. W środkowej części zlewni dno doliny Sanu jest podmokłe, 
występuje gęsta sieć starorzeczy, liczne rowy melioracyjne, podmokłe łąki. W dolnym biegu rzeka na 
znacznym odcinku jest obwałowana. Rzeka uchodzi do Wisły w km 279,7.   

Głównymi lewostronnymi dopływami Sanu są: Wołosaty, Solinka, Hoczewka, Osława, 
Sanoczek, Łęg Rokietnicki, Wisłok, Trzebośnica, Rudnia i Barcówka. Największym wśród nich jest 
rzeka Wisłok (21% zlewni Sanu). Południową granicą lewostronnej zlewni Sanu jest granica 
państwowa ze Słowacją i Ukrainą. Obszar prawostronnej zlewni przecina od wschodu granica 
państwowa z Ukrainą. Do głównych prawostronnych dopływów Sanu należą: Czarny, Olszanka, 
Tyrawka, Stupnica, Wiar, Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Złota, Tanew i Bukowa, a największe z nich 
to Lubaczówka i Tanew. Obszary źródłowe Wiszni, Szkła i Lubaczówki znajdują się po stronie 
ukraińskiej.  

 
Znaczny procent powierzchni zlewni zajmują tereny objęte ochroną prawną ze względu na 

duże walory przyrodnicze i krajobrazowe, m.in. Bieszczadzki Park Narodowy oraz osiem parków 
krajobrazowych. Znajdują się tutaj 3 obszary specjalnej ochrony ptaków Natura 2000: „Bieszczady”, 
„Pogórze Przemyskie” i fragment „Lasów Janowskich”. Wyznaczono także specjalny obszar ochrony 
siedlisk „Bieszczady” oraz obszar ochrony siedlisk „Rzeka San” proponowane do sieci Natura 2000.  
 

Identyfikacja presji w zlewni rzeki San 
 

 
Wstępna analiza oddziaływań i wpływów antropogenicznych na obszarze 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. znaczące presje na wody powierzchniowe ze strony punktowych i rozproszonych 
źródeł zanieczyszczeń, znaczące pobory wody dla celów komunalnych, przemysłowych  
i rolniczych, regulacje przepływu wód oraz zmiany morfologiczne części wód. Analiza oddziaływań i 
wpływów jest aktualnie weryfikowana. 

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

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

 

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

 
 jednolite części wód niezagrożone -  80,3%, 
 jednolite części wód potencjalnie zagrożone - 9,6%, 
 jednolite części wód zagrożone -  10,1%. 
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Wśród jednolitych części wód zagrożonych niespełnieniem celów Ramowej Dyrektywy 
Wodnej, 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 Sanu presje wywierane są 
zarówno poprzez zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, jak również poprzez znaczące 
pobory wód do celów komunalnych i przemysłowych. 

W zlewni Sanu położony jest największy zbiornik zaporowy w województwie podkarpackim - 
zbiornik Solina, którego wody wykorzystywane są do celów energetycznych, rekreacyjnych oraz do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ujęcie w Solinie). 

Największym komunalnym ujęciem wód powierzchniowych w zlewni jest ujęcie dla miasta 
Przemyśla. 

Spośród wszystkich zlewni województwa podkarpackiego, zlewnia Sanu obciążona jest 
największym ładunkiem zanieczyszczeń zarówno pochodzenia komunalnego jak i przemysłowego. 
Duży udział w emisji ścieków mają ścieki przemysłowe, m.in. z Sanoka, Przemyśla, Leżajska i  ze 
Stalowej Woli.  

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

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

wody 
Ujęcia komunalne 

1 MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych (ujecie wody „Solina-Zapora” ) Zb. Solina na Sanie 
2 MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych (ujecie wody „Ropienka” ) p. Ropienka 
3 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (ujęcie wody „Zasław”) San 
4 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (ujęcie wody „Trepcza”) San 
5 PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu (ujęcie wody na rz. San) San 
6 PWiK w Jarosławiu San 

Ujęcia przemysłowe 
1 SZPG „Stomil Sanok” S.A. San 
2 „Fibris” S.A. Przemyśl Wiar 
3 Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” San 
4 Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” Trzebośnica 
5 Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej „Ceramika Harasiuki” Sp. z o.o. Tanew 
6 Elektrownia „Stalowa Wola” S.A. San 

 
 

Zaznaczyć należy, że duży wpływ na jakość wód dolnego odcinka Sanu, ma jego największy 
lewobrzeżny dopływ, to jest rzeka Wisłok, która wprowadza do wód Sanu znaczące ładunki 
zanieczyszczeń antropogenicznych. W zlewni rzeki Wisłok zlokalizowane są największe komunalne 
oczyszczalnie ścieków województwa podkarpackiego: oczyszczalnia w Rzeszowie oraz oczyszczalnia 
w Krośnie. 

Zlewnia rzeki Wisłok wydzielona została przez WIOŚ w Rzeszowie  
w celu odrębnej oceny z uwagi na jej dużą powierzchnię oraz ze względu na duże znaczenie wód 
zlewni w gospodarce wodnej województwa. Jakość wód w zlewni rzeki Wisłok będzie przedmiotem 
osobnego opracowania.  
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Mapa 1. Lokalizacja komunalnych i przemysłowych ujęć wód powierzchniowych w zlewni rzeki San 
 

 

 
 
 

 
 
W zlewni rzeki San działa największa liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym 2 o 

RLM większym od 100000 i 6 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 – 2007 w zlewni 
rzeki San oddano do eksploatacji 11 oczyszczalni ścieków. W 2007 roku oddano do eksploatacji dwie 
komunalne oczyszczalnie ścieków: w Żurawicy i w Trójczycach (powiat przemyski). 

Zestawienie znaczących źródeł emisji ścieków komunalnych i przemysłowych w zlewni rzeki 
San oraz wykaz projektowanych w zlewni komunalnych oczyszczalni ścieków ujętych 
w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych przedstawiono w tabelach. 
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Lp. Podmiot eksploatujący oczyszczalnię, lokalizacja oczyszczalni Odbiornik 
ścieków 

Projektowane 
obciążenie 

RLM 
Oczyszczalnie ścieków komunalnych 

1 Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oczyszczalnia 
w Trepczy San 55570 

2 PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu, oczyszczalnia w Przemyślu San 101833 
3 PWiK w Jarosławiu, oczyszczalnia w Jarosławiu San 92480 
4 MZK Sp. z o.o. w Leżajsku  San 185450 
5 PGK w Wierzawicach, oczyszczalnia w Wierzawicach San 19900 
6 Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., 

oczyszczalnia w Sarzynie San 41667 
7 MZK Nisko Sp. z o.o. w Nisku, oczyszczalnia w Nisku San 40000 
8 MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli, oczyszczalnia w Stalowej Woli San 97000 
9 Administracja Budynków Komunalnych i Wodociągów w Lesku San 13400 
10 Zakład Usług Technicznych Zagórz Sp. z o.o. San 7150 
11 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sieniawie San 6138 
12 Gmina Lubaczów, oczyszczalnia w Załużu Sołotwa 2085 

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych 
1 Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego „Stomil” Sanok S.A. San 1658 
2 Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Sanoku San 10333 
3 Elektrownia „Stalowa Wola” S.A. Barcówka - 
4 Huta Stalowa Wola Wodociągi Sp. z o.o. San 3049 

 

Projektowane oczyszczalnie ścieków ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalych 
1 Oczyszczalnia w m. Szczawne Osława 2000-15000 
2 Oczyszczalnia w m. Obarzym San 2000-15000 
3 Oczyszczalnia w m. Nozdrzec San 2000-15000 
4 Oczyszczalnia w. Bircza Stupnica 2000-15000 
5 Oczyszczalnia w m. Baligród Hoczewka 2000-15000 
6 Oczyszczalnia w m. Olszanica Olszanka 2000-15000 
7 Oczyszczalnia w m. Michałówka Wisznia 2000-15000 
8 Oczyszczalnia w m. Młyny Szkło 2000-15000 
9 Oczyszczalnia w m. Narol Tanew 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 San 

 

 
Mapa 3. Lokalizacja projektowanych w zlewni rzeki San komunalnych oczyszczalni ścieków  

ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
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Warunki klimatyczne i sytuacja hydrologiczno – meteorologiczna w zlewni rzeki San  
w 2007 r. oraz jej następstwa 

 
 Klimat doliny Sanu związany jest z ukształtowaniem powierzchni terenu i podziałem 
fizjograficznym. Rzeka San przepływa przez całą wschodnią część obszaru województwa 
podkarpackiego i jej zlewnia położony jest w trzech zasadniczych rejonach klimatycznych 
województwa: 
 

• nizinnym: obejmujący północną część województwa – Kotlina Sandomierska, 
• podgórskim: obejmujący środkową część województwa – Pogórze Środkowobeskidzkie, 
• górskim: obejmujący południową część województwa – Bieszczady. 

 
 Nizinny klimat północnej części województwa charakteryzuje się długim upalnym latem, 
ciepłą zimą i stosunkowo niedużą ilością opadów. Przeciętna suma opadów jest tu najniższa w 
województwie i wynosi od 565 mm w okolicach Tarnobrzega do 700 mm na Płaskowyżu 
Kolbuszowskim. 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 niektórych partiach 
Bieszczadów ilość opadów wzrasta nawet do 1150 – 1200 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 góry, 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 stacjach METEO, będących 
własnością Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, zlokalizowanych m.in. 
w miejscowościach Przemyśl i Nisko, 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 – lipiec 2007 r. na stacjach monitoringowych w miejscowościach Przemyśl 
i Nisko 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 Sanu, 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 Sanu). 

Obniżenie się przepływów wody w rzekach województwa, w tym w Sanie 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 (rzeka Osława). 

Analiza wyników badań jakości wód głównych rzek województwa podkarpackiego, (również 
Sanu i części jego dopływów), 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 Sanu. 

W stosunku do wyników z 2006 roku, znaczące pogorszenie się jakości wody pod kątem 
spełniania wymagań jakości wody przeznaczonej do spożycia, odnotowano  
w przekroju pomiarowo – kontrolnym zlokalizowanym w górnym odcinku rzeki San w m. Rajskie.  

W wyniku wzrostu zanieczyszczenia mikrobiologicznego wód na niektórych odcinkach rzek 
(San, Osława), Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie zamknęła w miesiącu 
lipcu 2007 roku trzy kąpieliska. 
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Ocena jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki San 
 

Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną ocena jakości wód powierzchniowych prowadzona jest 
w jednolitych częściach wód. 

W zlewni rzeki San  występuje 10 typów jednolitych części wód (mapa 4): 
 

• Typ 6 - Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym, 
• Typ 7 - Potok wyżynny węglanowy z substratem gruboziarnistym, 
• Typ 9 – Mała rzeka wyżynna węglanowa 
• Typ 12 – potok fliszowy, 
• Typ 14 – mała rzeka fliszowa, 
• Typ 15 – średnia rzeka wyżynna wschodnia, 
• Typ 16 – potok nizinny lessowo – gliniasty, 
• Typ 17 – potok nizinny piaszczysty, 
• Typ 19 – rzeka nizinna piaszczysto - gliniasta, 
• Typ 21 – wielka rzeka nizinna. 

 
Najliczniejszą grupę stanowią jednolite części zaliczone do typu 12 (potok fliszowy) oraz do 

typu 17 (potok nizinny piaszczysty). 
 

Mapa 4. Typologia jednolitych części wód w zlewni rzeki San 
 

 
 

OCENA JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH W ZLEWNI RZEKI SAN W LATACH 2004 - 2007 15



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie badaniami monitoringowymi  
w zlewni rzeki San, objął w 2007 roku 14 cieków, wśród których wyróżnić można 16 jednolitych 
części wód. Zaprojektowano sieć monitoringową składającą się z 22 punktów pomiarowo-
kontrolnych. Monitoringiem objęto również zbiornik Solina, 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 22 przekrojów pomiarowo – kontrolnych (w 2006 roku 
w sieci było 36 ppk), z uwagi na konieczność zaplanowania badań na 3 letni okres badawczy 2007 – 
2008. 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 San oraz na rzekach granicznych 
w latach 2004 - 2006 
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W 2007 roku sieć monitoringowa w podziale na poszczególne rodzaje prowadzonego 
monitoringu przedstawiała się następująco: 

• monitoring diagnostyczny – 19 punktów, przede wszystkim na Sanie i ważniejszych 
dopływach, głównie powyżej i poniżej większych miejscowości, 

• monitoring operacyjny - 7 punktów,  

• 7 punktów objętych jest siecią EIONET - Waters, 

• monitoring graniczny - 2 punkty, 

• monitoring związków biogennych (eutrofizacja) –  19 punktów, 

• monitoring rybny – 20 punktów, w tym mniejsze dopływy Sanu, 

• monitoring ujęciowy – 2 punkty; 1 punkt przy zaporze na zbiorniku solińskim, 1 punkt na 
Sanie. 

 
 

 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 San oraz na rzekach 
transgranicznych  w 2007 r. 

 

 

 

Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki San, monitoring diagnostyczny 

 
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. 

.  
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 nowej klasyfikacji wód powierzchniowych są wartości biologicznych wskaźników 
jakości. Rozporządzenie wymienia następujące klasy: 
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• klasa I - wody bardzo dobrej jakości   
• klasa II - wody dobrej jakości   
• klasa III - wody zadowalającej jakości  
• klasa IV - wody niezadowalającej jakości  
• klasa V - wody złej jakości  
 

Podstawą określenia klas jakości wody były graniczne wartości wskaźników jakości wody, 
określone dla każdej z klas.  

 
31,8%

63,7%

4,5%

I klasa II klasa III klasa
IV klasa V klasa

 
 
Klasyfikacja ogólna wód w zlewni Sanu  
w 2007 roku (% punktów pomiarowych  
w poszczególnych klasach jakości) 

W 2007 roku dla potrzeb klasyfikacji ogólnej 
przeprowadzono badania jakości wód w zlewni rzeki San 
w 22 punktach pomiarowo – kontrolnych. Na Sanie, na 
odcinku od dopływu do zbiornika Solina do ujścia do 
Wisły, rozmieszczono 5 punktów pomiarowych, 
natomiast na badanych 13 dopływach Sanu, tj.: rzekach 
granicznych – Wiar, Wisznia, Szkło i Lubaczówka oraz 
na Trzebośnicy, Wirowej, Tanwi, Bukowej, Tyrawce, 
Łukawicy, Jodłówce, Szewni oraz Potoku Olchowiec 
zlokalizowano łącznie 16 punktów pomiarowych. 
Badaniom poddano również jakość wód Zbiornika Solina 
(1 ppk), a także rzeki graniczne nie leżące w zlewni Sanu, 
to jest Strwiąż i Ratę. 

Wyniki badań kontrolowanych wód wykazały, że 
wśród nich brak jest wód bardzo dobrej jakości (klasa I) 
oraz brak wód dobrej jakości (II klasa). 

 
  
Klasę III, określającą wody zadowalającej jakości, stwierdzono w 7 przekrojach pomiarowo -  
kontrolnych (31,8 % punktów): „Rajskie”, „Powyżej Leska”, i „Krasiczyn” na rzece San, „Leżachów 
– Osada” na rzece Szewnia, „Gaje” na rzece Wisznia oraz „Sierakośce” i „Przemyśl” na rzece Wiar. 
Jako wody złej jakości (klasa V) oceniono wody rzeki Jodłówka (ppk Wola Rzeczycka). 
W pozostałych przekrojach pomiarowo – kontrolnych badane wody zakwalifikowano do klasy IV 
(wody niezadowalającej jakości – 63,7 %) i charakteryzowały one wody ujściowego odcinka Sanu 
oraz większości kontrolowanych dopływów.  

Wyniki klasyfikacji wód w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych 
zlokalizowanych na rzece San w latach 2004-2007 wskazują, że jakość badanych wód w tym okresie 
ulegała zmianom. 

W rzece San nie stwierdzono wód w V klasie. W górnym biegu rzeki, na dopływie do 
zbiornika zaporowego Solina, jakość wód utrzymywała się w II klasie z pogorszeniem jakości w roku 
2007, natomiast w kolejnych 2 punktach pomiarowo-kontrolnych zmieniała z II klasy na III. 

W roku 2007 na odcinku pomiędzy Sanokiem a Przemyślem San był badany w 2 przekrojach 
pomiarowo – kontrolnych: Mrzygłód i Krasiczyn, w których stwierdzono wody III klasy.  W okresie 
2004 – 2006 w punktach zlokalizowanych na odcinku poniżej Sanoka wody Sanu klasyfikowano na 
poziomie III klasy oraz rzadziej IV klasy. W 2006 roku odnotowano zmianę klasy z III na IV  
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w punkcie położonym poniżej Przemyśla oraz na odcinku Sanu od Sarzyny do ujścia do Wisły. W 
2007 roku jakość wód na ujściowym odcinku Sanu, w odniesieniu do roku 2006, nie uległa znaczącym 
zmianom i zakwalifikowana została do tej samej, IV klasy jakości.  

W 2007 roku badaniom w ocenie ogólnej poddano również wody Zbiornika Solińskiego  
i oceniono je jako wody dobrej jakości (klasa II). 

W niektórych dopływach Sanu odnotowano niekorzystne zmiany jakości wód i wystąpiły one 
na ujściowym odcinku Lubaczówki oraz na ujściowym odcinku Wiszni (zmiana z klasy III na klasę 
IV). W granicznych przekrojach pomiarowo – kontrolnych na rzekach Wiar i Wisznia w 2007 roku nie 
odnotowano znaczących zmian jakości w stosunku do 2006 roku. Jakość wód w tych przekrojach 
odpowiadała III klasie.  

Poprawę jakości wód z klasy V na klasę IV odnotowano również na ujściowym odcinku rzeki 
Trzebośnica. 

Pozostałe monitorowane dopływy Sanu zaliczono do III klasy (Szewnia) lub IV klasy jakości. 
 
W bezpośrednim sąsiedztwie zlewni rzeki San przepływają rzeki transgraniczne Strwiąż, 

leżąca w zlewni rzeki Dniestr oraz rzeka Rata, leżąca w zlewni rzeki Bug. Cieki te z uwagi na to, że 
przecinają granicę polsko – ukraińską, włączone zostały do sieci monitoringu wód powierzchniowych 
(Rata w 2007 r.). 

Jakość wód rzeki Strwiąż badana była w przekroju pomiarowo – kontrolnym „Krościenko”  
i w okresie 2004 – 2007 utrzymywała się ona na poziomie III klasy. Rzeka Rata badana była  
w przekroju pomiarowo – kontrolnym zlokalizowanym w m. Prusie i jakość jej wód oceniono jako 
niezadowalającą (klasa IV). 

Na wykresach przedstawiono wartości średnioroczne podstawowych wskaźników jakości wód 
(BZT5, fosforanów) badanych w wodach rzeki San 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 Sanu  w latach 1992 - 2007 
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Wykres 2. Zmiany średniorocznych wartości stężeń fosforanów w wodach Sanu  w latach 1992 - 2007 
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Wykres 3. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów oraz średniorocznych wartości BZT5 w wodach 
górnego odcinka rzeki San w latach 2004 - 2007 
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Wykres 4. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów oraz średniorocznych wartości BZT5 w przekroju 

poniżej 
 ujścia rzeki Wisłok w latach 2004 – 2006 (w 2007 odstąpiono od badań w tym przekroju) 
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Wykres 5. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów oraz średniorocznych wartości BZT5 w wodach 
ujściowego odcinka rzeki San w latach 2004 – 2007 
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Ocena jakości wód głównych dopływów rzeki San 
 
Ocena jakości wód rzeki Wiar 

Wiar - rzeka jest prawobrzeżnym dopływem Sanu, uchodzi w km 160,0. Długość Wiaru 
wynosi 70,4 km, a powierzchnia zlewni 798,2 km2. Źródłowa i środkowa część zlewni leży w obrębie 
Pogórza Przemyskiego, dolna w południowo-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej. Rzeka 
przecina granicę państwową z Ukrainą w pobliżu miejscowości Sierakośce, po stronie ukraińskiej 
płynie na długości około 11 km wzdłuż granicy w kierunku północnym, następnie zawraca w kierunku 
północno-zachodnim i powraca na stronę polską w rejonie miejscowości Stanisławczyk. Prawie 50% 
zlewni Wiaru znajduje się na terytorium Ukrainy. 

Górną część zlewni stanowią głównie tereny leśne i użytkowane rolniczo. W dolnym biegu 
rzeka płynie przez obszary zabudowane. Głównym źródłem zanieczyszczenia w polskiej części zlewni 
były ścieki z biologicznej oczyszczalni w Przemyślu, wprowadzane do wód Wiaru na odcinku 
ujściowym. Od kwietnia 2006 roku ścieki z przemyskiej oczyszczalni odprowadzane są do Sanu, w 
punkcie znajdującym się powyżej ujścia Wiaru. 

Badania jakości wód w latach 2004 – 2006 wykonano w trzech punktach, przy czym dwa z 
nich położone są przy granicy z Ukrainą (wody wpływające na terytorium Ukrainy i powracające na 
terytorium Polski) oraz na ujściu do Sanu. Jakość wód na odcinku ujściowym (ppk „Przemyśl”) 
poprawiła się w roku 2006 i zaliczona została do IV klasy (wody niezadowalającej jakości). Wartości 
badanych wskaźników jakości wskazywały na zmniejszający się wpływ zanieczyszczeń pochodzenia 
antropogenicznego. W przygranicznych punktach pomiarowych stwierdzono III klasę jakości wód. 

W 2007 roku jakość wód Wiaru badano na odcinku ujściowym oraz w przekroju granicznym 
„Sierakośce”, to jest w przekroju, w którym Wiar wypływa z Polski na teren Ukrainy. Jakość wód na 
ujściowym odcinku rzeki poprawiła się w stosunku do 2006 roku i zakwalifikowana została do klasy 
III (wody zadowalającej jakości). W przekroju przygranicznym „Sierakośce” nie odnotowano 
znaczących zmian, jakość wód Wiaru utrzymała się w tym przekroju na poziomie klasy III. 

Należy zwrócić uwagę na istotną poprawę jakości ujściowego odcinka rzeki Wiar (z klasy V 
na klasę IV oraz z klasy IV na klasę III), która nastąpiła w ostatnich dwóch latach  
w związku z zaprzestaniem zrzutu do wód rzeki ścieków ze zmodernizowanej komunalnej 
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oczyszczalni w Przemyślu. Od kwietnia 2006 roku ścieki z przemyskiej oczyszczalni odprowadzane 
są do rzeki San w punkcie znajdującym się powyżej ujścia Wiaru. 

Na poniższych wykresach przedstawiono wartości średnioroczne BZT5 w wodach dopływów 
rzeki San badanych w latach 2004 – 2007.  

 
 

Rzeka Wiar, przekrój pomiarowo – kontrolny w m. Sierakośce 
 
 

 

 
 
 
 

Wykres 6. Zmiany średniorocznych wartości BZT5 w wodach rzeki Wiar w latach 2004 – 2007 
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Ocena jakości wód rzeki Wisznia 

Wisznia jest prawobrzeżnym dopływem Sanu o długości 98 km i powierzchni zlewni 1228,3 
km2. Jest rzeką transgraniczną. Źródła położone są na Roztoczu, na terytorium Ukrainy, natomiast  
w granicach Polski znajduje się krótki ujściowy odcinek rzeki i około 14% powierzchni jej zlewni. 
Główne źródła zanieczyszczenia wód Wiszni położone są po stronie ukraińskiej. Są to ścieki z 
terenów miejskich i zabudowań wiejskich i z przejścia granicznego w Szegini. Zagrożeniem dla wód 
mogą być duże bazy produktów ropopochodnych w Mościskach i Sudowej Wiszni oraz awarie 
rurociągów ropy naftowej znajdujących się w zlewni.  

Jakość wód rzeki Wisznia oceniono na podstawie badań wykonanych w 2 punktach 
pomiarowych położonych: przy granicy z Ukrainą (zmiana lokalizacji przekroju granicznego na ppk 
„Gaje” w 2007 roku) i na ujściu do Sanu (zmiana lokalizacji przekroju ujściowego na „Michałówka” 
w 2007 roku). W okresie 2004 – 2007 wody wpływające na terytorium Polski klasyfikowano jako 
wody klasy III, to jest wody o zadowalającej jakości.  

Jakość wód ujściowego odcinka Wiszni uległa pogorszeniu w 2007 roku i zakwalifikowana 
została do klasy IV (wody niezadowalającej jakości). 
 

Przepust na rzece Wisznia 
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Wykres 7. Zmiany średniorocznych wartości BZT5 w wodach rzeki Wisznia w latach 2004 – 2007 
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Ocena jakości wód rzeki Szkło 

Szkło jest rzeką transgraniczną płynącą przez obszar województwa podkarpackiego. Długość 
rzeki wynosi 70 km, a powierzchnia zlewni 785,5 km2. Szkło wypływa na Roztoczu, po stronie 
ukraińskiej. W Polsce znajduje się dolny odcinek rzeki o długości około 34 km. Szkło uchodzi do 
Sanu w km 130,2. Dolina rzeki jest podmokła, występują liczne starorzecza. 

Zagrożeniem dla Szkła po stronie ukraińskiej są zdegradowane tereny związane  
z  odkrywkową eksploatacją złóż siarki w Jaworowie, usytuowane w pobliżu granicy oraz prowadzone 
tam prace rekultywacyjne. Wody Szkła wykorzystano do wypełnienia wyrobiska pokopalnianego, co 
powodowało drastyczne obniżenie przepływu wody w rzece i wzrost jej zanieczyszczenia. Na jakość 
wód polskiego odcinka rzeki mają także wpływ ścieki odprowadzane z miejscowości przygranicznych 
na Ukrainie. Do zlewni Szkła po stronie polskiej wprowadzane są ścieki z biologicznej oczyszczalni  
w Laszkach. 

 W 2007 roku wody rzeki Szkło kontrolowane w punkcie pomiarowym w miejscowości 
Budzyń przy granicy polsko-ukraińskiej, sklasyfikowano jako wody klasy IV i jakość ich nie uległa 
zmianie w stosunku do 2006 roku. W 2007 roku nie oceniano jakości wód ujściowego odcinka rzeki 
Szkło. Ocena wykonana w 2006 roku zakwalifikowała wody tego odcinka do IV klasy jakości, 
podobnie jak w roku 2005. 

 
Rzeka Szkło, przekrój pomiarowo – kontrolny w m. Budzyń 
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Wykres 8. Zmiany średniorocznych wartości BZT5 w wodach rzeki Szkło w latach 2004 – 2007 
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Ocena jakości wód rzeki Lubaczówka 

 
Lubaczówka jest jednym z większych prawobrzeżnych dopływów Sanu, uchodzi do niego w 

km 105,4. Wypływa na terytorium Ukrainy. Długość rzeki wynosi 88,2 km, z czego górny odcinek o 
długości ponad 20 km znajduje się po stronie ukraińskiej. Znaczna część zlewni położona jest w 
obrębie Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Dolina Lubaczówki jest podmokła, w wielu miejscach 
zabagniona, liczne są starorzecza i rowy melioracyjne. Zlewnia ma charakter rolniczy ze znacznym 
udziałem lasów. Położone są tutaj miasta: Lubaczów i Oleszyce. Głównym źródłem zanieczyszczenia 
wód Lubaczówki są ścieki komunalne i przemysłowe z terenu Lubaczowa.  

 Rzekę w latach 2004 – 2006 poddano ocenie na podstawie badań wykonanych w trzech 
punktach pomiarowych, położonych: przy granicy z Ukrainą, poniżej Lubaczowa oraz na ujściu do 
Sanu. W 2006 roku wody wpływające z terenu Ukrainy zaliczono do III klasy jakości, podobnie jak 
wody poniżej Lubaczowa, natomiast na odcinku ujściowym wody Lubaczówki zakwalifikowano do 
IV klasy. Nie odnotowano znaczących zmian w stosunku do roku 2005. W roku 2007 jakość wód 
rzeki Lubaczówki badano w dwóch przekrojach pomiarowo – kontrolnych, zlokalizowanych poniżej 
Lubaczowa oraz na odcinku ujściowym. Jakość wód w tych punktach oceniono jako niezadowalającej 
jakości (klasa IV). Wskaźnikami, które znacząco wpłynęły na wynik klasyfikacji, zaliczyć należy 
wskaźniki zanieczyszczeń organicznych, wskaźniki fizyczne oraz wskaźniki mikrobiologiczne. 
 

Ujściowy odcinek rzeki Lubaczówka, przekrój pomiarowo – kontrolny w m. Manasterz 
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Wykres 9. Zmiany średniorocznych wartości BZT5 w wodach rzeki Lubaczówka w latach 2004 – 2007 
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Ocena jakości wód rzeki Trzebośnica 

 
Źródła Trzebośnicy znajdują się na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Rzeka jest lewobrzeżnym 

dopływem Sanu, uchodzi w km 68,2. Długość Trzebośnicy wynosi 35,3 km, powierzchnia zlewni 
262,3 km2. Rzeka w górnym i środkowym biegu przepływa przez tereny rolnicze z niewielkimi 
kompleksami leśnymi. W dolnym biegu odwadnia obszary przemysłowo-rolnicze. W zlewni 
Trzebośnicy znajdują się miasta: Sokołów Małopolski i Nowa Sarzyna. Głównym źródłem 
zanieczyszczenia wód są ścieki z terenu Sokołowa Małopolskiego.  

Badania wód Trzebośnicy wykonane w 2006 roku poniżej Sokołowa Małopolskiego, 
wykazały wysokie stężenia związków fosforu oraz duże zanieczyszczenie bakteriologiczne, co 
zadecydowało o złej ich jakości (V klasa). Spowodowane było to presją ścieków odprowadzanych z 
oczyszczalni w Sokołowie Małopolskim. W dwóch punktach pomiarowych, zlokalizowanych w 
dolnym biegu rzeki, stwierdzono również V klasę jakości wód, przy czym wśród wskaźników 
zanieczyszczeń, organicznych i bakteriologicznych, które osiągnęły wysokie wartości, znalazły się 
także fenole.  

Wyniki badań prowadzonych w 2007 roku w przekroju pomiarowo – kontrolnym 
zlokalizowanym na ujściowym odcinku rzeki w miejscowości Grzęba wskazują na poprawę jakości 
wód rzeki Trzebośnicy z klasy V do klasy IV. 
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Ujściowy odcinek rzeki Trzebośnica, przekrój pomiarowo – kontrolny w m. Grzęba 

 

 
 
 
 

 
Wykres 10. Zmiany średniorocznych wartości BZT5 w wodach rzeki Trzebośnica w latach 2004 – 2007 
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Ocena jakości wód rzeki Tanew 
 
Tanew jest największym prawostronnym dopływem Sanu, uchodzi w km 45,8 poniżej 

Ulanowa. Długość rzeki wynosi 113 km, a powierzchnia zlewni 2339 km2. Tanew płynie z Roztocza 
Wschodniego do Kotliny Sandomierskiej przez tereny województwa podkarpackiego i lubelskiego. W 
granicach województwa podkarpackiego znajduje się odcinek źródłowy oraz odcinek ujściowy. Górna 
część zlewni to w znacznym stopniu zalesione obszary ochrony przyrodniczej: 
Południoworoztoczański Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. W dolnym biegu 
rzeka płynie na pograniczu regionów: Równiny Biłgorajskiej na północy i Płaskowyżu 
Tarnogrodzkiego od południa. Dolina rzeki jest rozległa, bagnista lub częściowo piaszczysta, pokryta 
łąkami. Są to tereny z rozproszoną zabudową, bez większych ośrodków miejskich. Brak jest 
przemysłowych źródeł zanieczyszczeń.  

W województwie podkarpackim Tanew jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków  
z biologicznych oczyszczalni w Harasiukach oraz ścieków z Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej 
Sp. z o.o. w Harasiukach. Ścieki z mniejszych biologicznych oczyszczalni ścieków, m.in. w 
Cieszanowie, Nowym Siole, Rudzie Różanieckiej i Starym Dzikowie, wprowadzane są do zlewni 
Wirowej - lewobrzeżnego dopływu Tanwi. 

 Jakość wód badanego w 2006 roku odcinka Tanwi to jest od ppk Harasiuki do ujścia 
odpowiadała IV klasie jakości. W 2007 roku jakość wód Tanwi badano tylko na odcinku ujściowym  
i oceniono ją jako odpowiadającą wodom niezadowalającej jakości (klasa IV). W wodach rzeki 
stwierdzono wysokie wartości wskaźników zanieczyszczeń organicznych (ChZT-Cr, ChZT-Mn), 
barwy oraz wskaźników mikrobiologicznych. Zarówno w 2006 jak i 2007 roku podobne wskaźniki 
charakteryzowały IV klasę jakości wód ujściowego odcinka Bukowej, prawobrzeżnego dopływu 
Sanu. 
 

 
Rzeka Tanew, ujście do Sanu 
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Wykres 11. Zmiany średniorocznych wartości BZT5 w wodach rzeki Tanew latach 2004 – 2007 
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W 2007 roku do badań monitoringowych włączono nowe dopływy Sanu, które przebadano na 

odcinkach ujściowych. Jakość wód tych cieków odpowiadała klasom III do V i przedstawiała się 
następująco: Tyrawka (klasa IV), Potok Olchowiec (klasa IV), Szewnia (klasa III),  
Wirowa (klasa IV), Łukawica (klasa IV), Jodłówka (klasa V). 

 
Zaznaczyć należy, że duży wpływ na jakość wód Sanu, ma jego główny lewobrzeżny dopływ 

- rzeka Wisłok, której wody w 2006 roku w większości punktów zakwalifikowano do klasy IV. W 
punkcie ujściowym jakość wód Wisłoka również została zakwalifikowana do klasy IV, czyli wód 
niezadowalającej jakości. Podobnie w 2007 roku, wstępna ocena jakości ujściowego odcinka rzeki 
Wisłok wskazuje na końcową ocenę w klasie IV. Podstawą zakwalifikowania wód do klasy IV, były 
wartości głównie wskaźników tlenowych, mikrobiologicznych i biogennych. 
 

Przeprowadzone badania i analiza wskaźników jakości wykazały, że wśród monitorowanych 
w 2007 roku rzek w zlewni Sanu jak i pozostałych zlewni województwa podkarpackiego brak jest wód 
o jakości odpowiadającej I klasie. W roku 2007 w zlewni rzeki San nie stwierdzono wód o jakości 
odpowiadającej II klasie. Wody zadowalającej jakości stanowią ok. 30 % całości przebadanych wód 
zlewni. Ponad 60 % przebadanych wód sklasyfikowano jako wody niezadowalającej jakości (klasa 
IV).  

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 San, jak również na obszarze całego 
województwa zauważalny jest trend nieznacznego pogorszenia jakości wód powierzchniowych 
płynących, jakkolwiek w części przekrojów jakość wód nie zmieniła się, a w części uległa poprawie 
(np. ujściowy odcinek rzeki Trzebośnica, ujściowy odcinek rzeki Wiar). Analizując wieloletnie 
średnioroczne wartości podstawowych wskaźników jakości wód rzeki San (wykresy nr 1 i 2) 
zauważamy trend polepszania się ich jakości. Zlewnia rzeki San nadal pozostaje obszarem, w którym 
jakość wód jest najlepsza w województwie podkarpackim. 
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Wykaz punktów pomiarowych monitoringu wód powierzchniowych w zlewni rzeki San wraz 
ze zmianami ogólnej oceny jakości w latach 2004 - 2007 przedstawiono w tabeli. 

Zmiany ogólnej oceny jakości wód powierzchniowych płynących w zlewni rzeki San  w latach 2004-2007 

Punkt 
pomiarowo-kontrolny Klasa jakości wód Punkt 

pomiarowo-kontrolny Klasa jakości wód 

Lp. Rzeka 
nazwa km 20

04
 

20
05

 

20
06

 

20
07

 Lp. Rzeka 
nazwa km 20

04
 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

1. San Rajskie 352,0 II II II III 24. Wiar Sierakośce  22,5 III III III III 
2. San Powyżej Leska 304,0 II II III III 25. Wiar Stanisławczyk  11,5 III III III - 
3. San Zasław 285,2 II III III - 26. Wiar Ujście do Sanu 0,3 V V IV III 
4. San Powyżej Sanoka 282,4 III III III - 27. Wisznia Starzawa  14,2 III III III - 
5. San Poniżej Sanoka 274,0 III III III - 28. Wisznia Gaje 8,2 - - - III 
6. San Mrzygłód 266,8 - - - IV 29. Wisznia Ujście do Sanu 3,5 III IV III IV 
7. San Powyżej Dynowa 234,9 III III III - 30. Szkło Budzyń  32,5 IV IV IV IV 
8. San Poniżej Dynowa 228,0 III III III - 31. Szkło Ujście do Sanu 2,3 IV IV IV - 
9. San Poniżej ujścia 

Stupnicy 201,1 III III III - 32. Lubaczówka Budomierz 62,0 III III III - 

10. San Powyżej Przemyśla, 
m. Krasiczyn 183,9 - - - III 33. Lubaczówka Poniżej Lubaczowa 48,4 IV III IV IV 

11. San Powyżej Przemyśla 168,9 III III III - 34.  Lubaczówka Ujście do Sanu 3,0 IV IV III IV 

12. San Poniżej Przemyśla 156,6 III III IV - 35. Trzebośnica 
Poniżej  Sokołowa 
Młp. 27,8 V IV V - 

13. San Poniżej ujścia Wiszni 134,4 III III III - 36. Trzebośnica Powyżej Sarzyny 5,7 IV IV V - 
14. San Powyżej Jarosławia 124,8 III III III - 37. Trzebośnica Ujście do Sanu 4,0 IV IV V IV 
15. San Poniżej Jarosławia 109,8 III IV III - 38. Tanew Harasiuki 17,8 IV IV IV - 
16. San Powyżej ujścia 

Wisłoka 100,9 III III III - 39. Tanew Ujście do Sanu 0,8 IV III IV IV 
17. San Poniżej ujścia Wisłoka 85,2 III IV IV - 40. Bukowa Ujście do Sanu 4,2 IV IV IV IV 
18. San Powyżej Sarzyny 68,3 III IV III - 41. Tyrawka Tyrawa Solna 0,4 - - - IV 

19. San Poniżej Sarzyny 60,4 III III IV - 42. Potok 
Olchowiec Kąty 4,0 - - - IV 

20. San Powyżej  Niska 39,4 III III IV - 43. Szewnia Leżachów - Osada 0,5 - - - III 

21. San Brandwica 23,3 III III IV - 44. Wirowa Stary Lubliniec 13,4 - - - IV 

22. San Ujście do Wisły 4,0 IV III IV IV 45. Łukawica Kępa Rzeczycka 3,5 - - - IV 
23 Wisłok Ujście do Sanu 5,8 IV IV IV IV 46. Jodłówka Wola Rzeczycka 1,0 - - - V 

 
 
Wyniki ogólnej klasyfikacji jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki San w 2007 roku 

przedstawiono na mapie 7. 
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Mapa 7. Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki San oraz rzek transgranicznych w 2007 roku 
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Ocena jakości wód w zlewni rzeki San – monitoring celowy 

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 przez eliminację 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 Sanu wody 8 rzek w 36 przekrojach pomiarowo - kontrolnych, natomiast 
w 2007 roku w sieci tej przebadano 12 rzek w 19 przekrojach pomiarowo – kontrolnych.  

Do 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 
biogennych stwierdzono jedynie w Trzebośnicy poniżej Sokołowa Małopolskiego oraz na ujściowym 
odcinku Wiszni i w rzece Szkło. Zaznaczyć jednak należy, że związki te nie pochodzą ze źródeł 
rolniczych lecz z punktowych lub obszarowych źródeł emisji ścieków komunalnych. 
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W badaniach prowadzonych latach 2004 - 2007 stwierdza się generalnie spadek poziomu 
wskaźników eutrofizacji w zlewni rzeki San. 

Na poniższych wykresach przedstawiono średnioroczne wartości stężeń azotanów  
w wodach Sanu badanych w latach 1997 – 2007 oraz w wodach dopływów Sanu badanych w latach 
2004 – 2007. 

 
Wartości stężeń podstawowych wskaźników eutrofizacji w zlewni rzeki San 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) 
San 20 - 3,60-6,39 0,81-1,44 1,38-2,86 0,050-0,149 1,02-23,64 
Dopływy Sanu 16 4 0,87-11,98 0,20-1,55 1,20-4,27 0,062-0,131 1,87-40,60 
Wiar 3 - 2,58-4,99 0,58-1,13 1,20-2,26 0,063-0,124 1,87-4,32 
Wisznia 2 1 3,5-3,93 0,79-0,89 1,77-1,85 0,089-0,113 3,85-32,26 
Szkło 2 2 3,96-4,19 0,90-0,95 2,07-2,45 0,073-0,105 26,42-40,60 
Lubaczówka 3 - 0,87-3,57 0,20-0,81 1,24-2,01 0,062-0,108 5,32-7,45 
Trzebośnica 3 1 6,75-11,98 1,52-2,71 4,24-5,38 0,111-0,826 2,77-13,56 
Tanew 2 - 4,4-4,61 0,99-1,04 1,75-1,83 0,096-0,106 3,72-3,96 
Bukowa 1 - 4,91 1,11 2,14 0,093 2,12 

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

 
Wartości stężeń podstawowych wskaźników eutrofizacji w 2007 roku w dopływach Sanu charakteryzujących się 

podwyższonymi wartościami wskaźników eutrofizacji w roku 2006 
 

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) 
Wisznia 2 - 2,841-2,956 0,642-0,668 1,595-1,682 0,072-0,073 5,675-17,07 
Szkło 1 - 3,233 0,731 2,007 0,088 18,075 
Trzebośnica 1 - 7,799 1,763 2,884 0,103 4,275 

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 12. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów  w wodach Sanu  w latach 1997 – 2007 
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Wykres 13. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów w wodach rzeki Wiar w latach 2004 – 2007 

Stężenia średnioroczne azotanów (mg NO3/l) - Wiar
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Wykres 14. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów w wodach rzeki Wisznia w latach 2004 – 2007 

Stężenia średnioroczne azotanów (mg NO3/l) - Wisznia
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Wykres 15. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów w wodach rzeki Szkło w latach 2004 – 2007 

Stężenia średnioroczne azotanów (mg NO3/l) - Szkło
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Wykres 16. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów w wodach rzeki Lubaczówka w latach 2004 – 2007 

 
Stężenia średnioroczne azotanów (mg NO3/l) - Lubaczówka
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Wykres 17. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów w wodach rzeki Trzebośnica w latach 2004 – 2007 

Stężenia średnioroczne azotanów (mg NO3/l) - Trzebośnica
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Wykres 18. Zmiany średniorocznych wartości stężeń azotanów w wodach rzeki Tanew w latach 2004 – 2007 

Stężenia średnioroczne azotanów (mgNO3/l) - Tanew
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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 Sanu 43 rzeki  w 75 przekrojach pomiarowo – kontrolnych. 

Badania wykazały, że tylko w jednym punkcie (San „Rajskie”), w 2006 roku były spełnione 
standardy jakości określone dla ryb łososiowatych. W okresie 2004 – 2007 przydatność wód do 
bytowania ryb karpiowatych stwierdzono tylko w 9 przekrojach pomiarowo – kontrolnych 
zlokalizowanych w górnym odcinku rzeki San (3 przekroje), w potokach będących dopływami Sanu 
lub dopływami Zbiornika Solińskiego (5 przekrojów) oraz w przekroju „Sierakośce” na rzece Wiar.  

W pozostałych przekrojach pomiarowo - kontrolnych woda nie spełniała kryteriów 
określonych w rozporządzeniu i oceniono ją jako nieprzydatną do bytowania ryb w warunkach 
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naturalnych. Negatywna w 88 % przekrojów pomiarowo – kontrolnych ocena 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.  

 
Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w zlewni rzeki San 

w latach 2004 – 2007 
 

Punkt pomiarowy Lp Rzeka nazwa km 2004 2005 2006 2007 

        ZLEWNIA RZEKI SAN 
1. San Rajskie 352,0 karpiowate karpiowate łososiowate i 

karpiowate karpiowate 

2. San Powyżej Leska 304,0 karpiowate karpiowate karpiowate nieprzydatne 

3. San Zasław 285,2 karpiowate karpiowate karpiowate nb 

4. San Powyżej Sanoka 282,4 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

5. San  Mrzygłód 266,8 nb nb nb nieprzydatne 

6. San Poniżej Sanoka 274,0 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

7. San Powyżej Dynowa 234,9 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
8. San Poniżej Dynowa 228,0 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

9. San Poniżej ujścia 
Stupnicy 201,1 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

10. San Krasiczyn 183,9 nb nb nb nieprzydatne 

11. San Powyżej Przemyśla 168,9 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
12. San Poniżej Przemyśla 156,6 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
13. San Poniżej ujścia 

Wiszni 134,4 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

14. San Powyżej Jarosławia 124,8 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
15. San Poniżej Jarosławia 109,8 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
16. San Powyżej ujścia 

Wisłoka 100,9 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

17. San Poniżej ujścia 
Wisłoka 85,2 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

18. San Powyżej Sarzyny 68,3 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
19. San Poniżej Sarzyny 60,4 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
20. San Powyżej Niska 39,4 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
21. San Ujście do Wisły 4,0 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 

22. Wołosaty Ujście do Sanu 1,2 nb karpiowate nb nb 
23. Dwernik Ujście do Sanu 0,3 nb karpiowate karpiowate nb 
24. Solinka Ujście do Zb.Solina 12,4 nb nb karpiowate nb 
25. Czarny Ujście do Sanu 

(zbiornik Solina) 5,8 nb nieprzydatne nb nb 

26. Wetlina Kalnica 0,1 nb nieprzydatne nb nb 
27. Olszanka Ujście do Sanu 1,2 nb nieprzydatne nb nb 
28. Hoczewka Ujście do Sanu 1,5 nb karpiowate nb nb 
29. Osławica Ujście do Osławy 0,8 nb nieprzydatne nb nb 
30. Osława Ujście do Sanu 0,6 nb  nb nb 
31. Tarnawka Ujście do Osławy 0,3 nb nieprzydatne nb nb 
32. Sanoczek Ujście do Sanu 0,4 nb nieprzydatne nb nb 
33. Tyrawka Ujście do Sanu 0,4 nb nieprzydatne nb nieprzydatne 

34. Jabłonka  Ujście do Sanu 1,6 nb nieprzydatne nb nb 

35. Magierka Ujście do Sanu 0,7 nb nieprzydatne nb nb 
36. Baryczka Ujście do Sanu 0,4 nb nieprzydatne nb nb 
37. Jawornik Ujście do Sanu 1,3 nb karpiowate nb nb 
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Punkt pomiarowy Lp Rzeka nazwa 2004 2005 2006 2007 km 
38. Stupnica Ujście do Sanu 0,5 nb nieprzydatne nb nb 
39. Cisowa Ujście do Sanu 0,5 nb nieprzydatne nb nb 
40. Wiar Sierakośce  22,5 karpiowate nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
41. Wiar Stanisławczyk 11,5 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

42. Wiar Ujście do Sanu 0,3 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 

43. Wisznia Starzawa 14,2 nieprzydatne nieprzydatne nb nb 

44. Wisznia  Gaje 8,2 nieprzydatne nb nb nieprzydatne 

45. Wisznia Ujście do Sanu 3,5 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

46. Wisznia Michałówka 0,8 nb nb nb nieprzydatne 

47. Rada Ujście do Sanu 3,0 nb nieprzydatne nb nb 
48. Szkło Budzyń 32,5 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
49. Szkło Ujście do Sanu 2,3 nieprzydatne  nieprzydatne nb 

50. Łęg 
Rokietnicki Ujście do Sanu 2,5 nb nieprzydatne nb nb 

51. Wyrwa Ujście do Sanu 2,0 nb nieprzydatne nb nb 

52. Lubaczówka Budomierz 62,0 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
53. Lubaczówka Poniżej Lubaczowa 48,4 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
54. Lubaczówka Ujście do Sanu 3,0 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 
55. Wirowa Stary Lubliniec 13,4 nb nb nb nieprzydatne 

56. Sołotwa 
Ujście do 
Lubaczówki 0,7 nb nieprzydatne nb nb 

57. Przerwa 
Ujście do 
Lubaczówki 1,5 

nb 
nieprzydatne nb nb 

58. Radawka 
Ujście do 
Lubaczówki 0,5 

nb 
nieprzydatne nb nb 

59. Szewnia Ujście do Sanu 0,5 nb nieprzydatne nb nieprzydatne 

60. Przykopa Ujście do Sanu 0,8 nb nieprzydatne nb nb 

61. Lubienia Ujście do Sanu 1,8 nb nieprzydatne nb nb 

62. Błotnia Ujście do Sanu 1,4 nb nieprzydatne nb nb 

63. Trzebośnica 
Poniżej  

Sokołowa Młp. 27,8 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 

64. Trzebośnica Powyżej Sarzyny 5,7 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
65. Trzebośnica Ujście do Sanu 4,0 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
66. Trzebośnica Grzęba 2,2 nb  nb nieprzydatne 
67. Rudnia Ujście do Sanu 0,8 nb nieprzydatne nb nb 
68. Tanew Harasiuki 17,8 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
69. Tanew Ujście do Sanu 0,8 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne 

70. Barcówka  Ujście do Sanu 0,1 nb nieprzydatne nb nb 

71. Bukowa Ujście do Sanu 4,2 nieprzydatne nieprzydatne nieprzydatne nb 
72. Bukowa Chłopska Wola 1,2 nb nb nb nieprzydatne 
73. Gilówka Ujście do Bukowej 2,1 nb nieprzydatne nb nb 
74. Łukawica Ujście do Sanu 3,5 nb nb nb nieprzydatne 
75. Jodłówka Ujście do Sanu 1,0 nb nieprzydatne nb nieprzydatne 

 
nb – nie badano 
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Ocena przydatności wód do bytowania ryb w warunkach naturalnych w zlewni rzeki San 
w latach 2004 – 2007 
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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.  

W rozporządzeniu określono trzy kategorie jakości wód powierzchniowych 
wykorzystywanych do celów pitnych, a kryterium podziału stanowi stopień złożoności technologii 
uzdatniania niezbędnej do uzyskania wody przeznaczonej do spożycia: 

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

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

w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfekcji,  
• kategoria A3 - woda wymagająca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i chemicznego, 

w szczególności utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, adsorpcji na węglu aktywnym 
oraz dezynfekcji. 

 

W województwie podkarpackim eksploatuje się 79 ujęć wód powierzchniowych 
dostarczających średnio powyżej 10 m3/dobę wody lub służących więcej niż 50 osobom. Z tej liczby 
55% ujęć znajduje się w zlewni Sanu i zapewnia 32% łącznego poboru wody powierzchniowej  
w województwie.  

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 Sanu objęto: San w miejscowości Rajskie, (przed 
zbiornikiem Solińskim), San w Zasławiu i Trepczy (powyżej ujęć wody dla Sanoka) oraz San powyżej 
Przemyśla i Jarosławia, a także zbiornik Solina wraz z głównym ciekiem zasilającym - Solinką.  

W 2007 roku przydatność wód Sanu do zaopatrzenia ludności w wodę pitną badano w dwóch 
przekrojach pomiarowo – kontrolnych, w przekroju zlokalizowanym na Zbiorniku Solińskim oraz  
w przekroju pomiarowo – kontrolnym „Krasiczyn”, w którym oceniana jest jakość wód dla miasta 
Przemyśla. 

W 2006 roku wody w górnym biegu Sanu stanowiące źródło zaopatrzenia w wodę dla miasta 
Sanoka, były przydatne do zaopatrzenia ludności, po zastosowaniu wysokosprawnego procesu 
uzdatniania fizycznego i chemicznego, czyli odpowiadały kategorii A3. O wynikach klasyfikacji 
zadecydował zły stan sanitarny wód. Wody rzeki Solinki zakwalifikowano do kategorii A2, czyli 
kategorii wód wymagających typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, podobnie jak w roku 
2005. 
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Najgorsza sytuacja w zlewni rzeki San zaistniała w 2005 roku, kiedy jakość wód Sanu  
w przekroju pomiarowo – kontrolnym powyżej miasta Jarosławia nie odpowiadała żadnej z kategorii 
jakości wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną. W 2006 roku jakość wód w tym 
punkcie uległa poprawie do kategorii A3. 

W latach  2004 – 2006 pogorszeniu z kategorii A2 do A3 uległa jakość wód w przekrojach 
„Zasław” i „Trepcza”. 

W pozostałych przekrojach nie odnotowano znaczących zmian w jakości wód rzeki San 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę.  

Ocena wykonana w 2007 roku w przekroju pomiarowo – kontrolnym „Krasiczyn” 
zakwalifikowała wody Sanu do kategorii A3. 

Na podstawie analizy podstawowych wskaźników jakości wody, w 2007 roku zaobserwowano 
znaczące pogorszenie się jakości wody pod kątem spełniania wymagań jakości wody przeznaczonej 
do spożycia, odnotowano w przekroju pomiarowo – kontrolnym zlokalizowanym w górnym odcinku 
rzeki San w m. Rajskie.  

 Badania wody w zbiorniku Solina przeprowadzone w latach 2004 – 2006, wykazały, że 
jedynie wskaźniki mikrobiologiczne w warstwie powierzchniowej zbiornika oraz natlenienie  
w warstwie naddennej odpowiadały kategorii A2, pozostałe badane wskaźniki jakości wody spełniały 
kryteria kategorii A1. Rzeka San, (punkt pomiarowo-kontrolny Rajskie), Solinka oraz potok Czarny 
wprowadzały do zbiornika Solina wody kategorii A2, a więc wody wymagające typowego uzdatniania 
fizycznego i chemicznego. Wskaźnikami głównie decydującymi o ocenie były zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne oraz barwa dla Solinki i Czarnego, dla Sanu natomiast zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne i odczyn. 

 Podobnie badania przeprowadzone w 2007 roku wykazały, że jakość wód Zbiornika 
Solińskiego w zakresie ich przydatności do spożycia, nie uległa znaczącym zmianom i odpowiadała 
kategorii A2. 

Ocena jakości wód powierzchniowych województwa podkarpackiego wykorzystywanych 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

Punkt  
pomiarowo-kontrolny 

Kategoria jakości 
wód Lp. Rzeka 

nazwa km 2004 2005 2006 2007 
1.  San Rajskie 352,0 A2 A2 A2 nb 
2.  Zb. Solina Solina - A2 A2 nb A2 
3.  Solinka Ujście do  

zbiornika Solina 12,4 A2 A2 A2 nb 
4.  San Zasław 285,2 A2 A3 A3 nb 
5.  San Trepcza 276,0 A2 A3 A3 nb 

6.  San Krasiczyn (pow. 
Przemyśla) 183,9 nb nb nb A3 

7.  San 
Powyżej 
Przemyśla 168,9 A3 A3 A3 nb 

8.  San 
Powyżej 
Jarosławia 124,8 A3 poza  

kat. A3 nb 

  
  nb – nie badano 
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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. 
 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 Sanu, 

wykonał w latach 2004 – 2006 badania makrobezkręgowców bentosowych w 22 przekrojach 
pomiarowo - kontrolnych. Badaniami objęto San, Wiar, Wisznię, Szkło, Lubaczówkę, Bukową  
i Tanew.  

 
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 Sanu 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.  
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Wykaz punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu biologicznego  
(makrobezkręgowce bentosowe) w latach 2004-2006 

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

ZLEWNIA RZEKI SAN 
1. San Rajskie 352,0 Rajskie - gm. Solina -  - 
2. San Powyżej Leska 304,0 Łączki - gm. Lesko   - 
3. San Powyżej Sanoka 282,4 m.Sanok - -  
4. San Poniżej Sanoka 274,0 Międzybrodzie - gm. Sanok   - 
5. San Powyżej Dynowa 234,9 Bartkówka - m.Dynów   - 
6. San Poniżej ujścia Stupnicy 201,1 Babice – g. Krzywcza - -  
7. San Powyżej Przemyśla 168,9 Prałkowce - gm. Przemyśl   - 
8. San Powyżej Jarosławia 124,8 Sobiecin - gm. Jarosław   - 
9. San Powyżej ujścia Wisłoka 100,9 Leżachów - gm. Sieniawa - -  
10. San Powyżej Sarzyny 68,3 Sarzyna - gm. N.Sarzyna   - 
11. San Powyżej Niska 39,4 Zarzecze - gm. Nisko   - 
12. San Ujście do Wisły 4,0 Wrzawy - gm. Gorzyce   - 
13. Wiar Sierakośce  22,5 Sierakośce - gm. Fredropol -  - 
14. Wiar Ujście do Sanu 0,3 m.Przemyśl  - - 
15. Wisznia Starzawa   14,2 Starzawa - gm. Stubno   - 
16. Wisznia Ujście do Sanu 3,5 Nienowice - gm. Radymno - -  
17. Szkło Budzyń   32,5 Budzyń - gm. Radymno   - 
18. Szkło Ujście do Sanu 2,3 Wysocko - gm. Laszki - -  
19. Lubaczówka Budomierz 62,0 Budomierz - gm. Lubaczów - -  
20. Lubaczówka Ujście do Sanu 3,0 Manasterz - gm. Wiązownica - -  
21. Tanew Ujście do Sanu 0,8 Wólka Tanewska - gm. Ulanów - -  
22. Bukowa Ujście do Sanu 4,2 Jastkowice - gm. Pysznica - -  

 
 
  
PODSUMOWANIE 
 
  Rzeka San jest największą rzeką województwa podkarpackiego. W górnym biegu rzeki 

zlokalizowany jest największy zbiornik zaporowy w Polsce, zbiornik Solina. W zlewni rzeki San 

zlokalizowane są obiekty będące źródłem znaczących presji wywieranych na środowisko wodne 

(m.in. ujęcia wody dla miasta Przemyśla i Jarosławia, ujęcie wody dla Elektrowni „Stalowa Wola” 

oraz oczyszczalnie ścieków w Przemyślu, Jarosławiu i Leżajsku). Jakość wód dolnego odcinka rzeki 

San w dużym stopniu kształtowana jest przez wody rzeki Wisłok, która jest największym dopływem 

Sanu i odbiornikiem znaczących ładunków zanieczyszczeń komunalnych z oczyszczalni ścieków w 

Krośnie i w Rzeszowie. 

  Zlewnia Sanu jest obszarem odznaczającym się wielkim bogactwem przyrodniczym. Znacząca 

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

krajobrazu, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000). 

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

potoków górskich w jego zlewni odznaczają się najlepsza jakością w województwie. 

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

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

niezadowalająca (klasa IV). W szczególności dotyczy to środkowego i ujściowego odcinka Sanu oraz 
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ujściowych odcinków większości dopływów rzeki. Zaznaczyć należy jednak, że na przestrzeni 

ostatnich kilku lat jakość wód w zlewni rzeki nie uległa drastycznym negatywnym zmianom.  

  W większości przekrojów pomiarowo – kontrolnych odpowiadała ona wymaganiom klasy  

III i IV. Zaznaczyć należy, że znaczącej poprawie w ostatnich 2 latach uległa jakość wód ujściowego 

odcinka rzeki Wiar. Widoczne jest tutaj wyeliminowanie zrzutu ścieków komunalnych z oczyszczalni  

w Przemyślu 

.   W miesiącach letnich 2007 roku obserwowano lokalne pogorszenie się jakości wód w zlewni 

rzeki San (m.in. przekrój pomiarowo - kontrolny „Rajskie”) spowodowane niekorzystną sytuacją 

hydrologiczno – meteorologiczną. 

  Analiza wieloletnich średniorocznych wartości podstawowych wskaźników jakości wód rzek 

zlewni Sanu wskazuje na znaczącą poprawę jakości wód w zlewni. 

  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 

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 9 komunalnych oczyszczalni ścieków. 
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