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1. Wstęp 

  
W dniu 30 grudnia 2015 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska zatwierdził 

opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Rzeszowie pięcioletni „Program 
Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020”.  

 Podstawę prawną do monitorowania wód powierzchniowych w ramach Państwowego 
Monitoringu Środowiska stanowi ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne  
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590,1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250 z późn. zm.). Powodem 
opracowania niniejszego Aneksu były zmiany prawne w zakresie monitoringu wód 
powierzchniowych, jakie dokonały się w 2016 r. Jest to wydanie rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1178) na 
podstawie art. 155b ustawy Prawo wodne. Rozporządzenie to zmieniło wcześniejsze 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych oraz rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form  
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  
i podziemnych. Do opracowania niniejszego Aneksu w części dotyczącej monitoringu wód 
powierzchniowych posłużono się „Wytycznymi do planowania monitoringu wód 
powierzchniowych na potrzeby aneksowania wojewódzkich programów monitoringu 
środowiska na lata 2016-2020”, zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska w dniu 30 listopada 2016 r. 
   

Aneks Nr 2 został sporządzony dla bloku tematycznego „STAN”, dla podsystemu 
monitoringu jakości wód, w części dotyczącej wód powierzchniowych. Aktualizacja 
wojewódzkiego programu monitoringu wód powierzchniowych dotyczy przede wszystkim 
weryfikacji sieci pomiarowej i weryfikacji programów badawczych. Modyfikacja sieci 
zapewnia ocenę stanu wód powierzchniowych w zakresie realizowanego przez WIOŚ  
w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska podsystemu monitoringu jakości wód 
zgodną z obowiązującymi przepisami prawa.  
  

Aneksem Nr 2 uzupełniono także treść rozdziału 7. „Uwarunkowania finansowe 
realizacji programu PMŚ”, uwzględniając dodatkowe koszty prowadzenia monitoringu wód 
powierzchniowych związane z wejściem w życie rozporządzenia w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2016).  
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2. Zakres zmian w „Programie Państwowego Monitoringu 
Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016 – 
2020” 

 
 W Aneksie Nr 2 zawarto zmiany w stosunku do zatwierdzonego przez GIOŚ 
„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska województwa podkarpackiego na lata 
2016-2020”, w związku z czym zachowana została numeracja podrozdziałów oraz tabel  
i rysunków, przyjęta w tym dokumencie. 
  

3. Badania stanu środowiska 

3.2. Podsystem monitoringu jakości wód 

3.2.1. Monitoring wód powierzchniowych – wody śródlądowe 
Ze względu na zmiany w zapisach prawnych dotyczących form i sposobu prowadzenia 

monitoringu wód powierzchniowych oraz zatwierdzonych przez Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska „Wytycznych”, niniejszym Aneksem zostały wprowadzone następujące 
zmiany w stosunku do zatwierdzonego w dniu 30 grudnia 2015 r. „Programu Monitoringu 
Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020”, w rozdziale dotyczącym 
podsystemu monitoringu jakości wód, w punkcie 3.2.1. Podsystem monitoringu jakości wód 
powierzchniowych: 

1. Zapis na stronie 39 o treści: 
„Zakres i sposób badań oraz kryteria oceny stanu wód określają rozporządzenia do 
ustawy – Prawo wodne:  
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form 

i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 
i podziemnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1550);  

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1558); 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482); 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części 
wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549); 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych 
(Dz.U. Nr 241, poz. 2093).” 

zastępuje się poniższym zapisem: 

„Zakres i sposób badań oraz kryteria oceny stanu wód określają rozporządzenia do ustawy 
– Prawo wodne:  
− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu 

prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1178);  
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− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187); 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji 
stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części 
wód powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549); 

− rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz. 2093).” 

2. Zapis na stronie 42 o treści: 
„Sieć pomiarowa monitorowania wód powierzchniowych, ustalona na lata 2016-2020  
będzie liczyła ogółem 183 punkty pomiarowo-kontrolne, w tym 178 punktów 
zlokalizowanych na rzekach i 5 punktów pomiarowo-kontrolnych na zbiornikach 
zaporowych.” 

zastępuje się poniższym zapisem: 

„Sieć pomiarowa monitorowania wód powierzchniowych, ustalona na lata 2017-2020  
będzie liczyła ogółem 174 punkty pomiarowo-kontrolne, w tym 169 punktów 
zlokalizowanych na rzekach i 5 punktów pomiarowo-kontrolnych na zbiornikach 
zaporowych.” 

Zapis na stronie 43 o treści: 
„W okresie objętym niniejszym Programem, w ramach przynajmniej jednego pełnego roku 
zrealizowany zostanie program monitoringu diagnostycznego lub operacyjnego 
(dwukrotnie w cyklu wodnym) we wszystkich 150 reprezentatywnych punktach 
monitorowania stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego położonych  
w 150 jednolitych częściach wód rzecznych, w tym 3 zbiornikach zaporowych, oraz 
wykonane zostaną badania we wszystkich 181 punktach pomiarowo-kontrolnych 
ustanowionych w 155 jednolitych częściach wód wyznaczonych jako obszary chronione.” 

zastępuje się poniższym zapisem: 

„W latach 2017-2020, w ramach przynajmniej jednego pełnego roku zrealizowany 
zostanie program monitoringu diagnostycznego lub operacyjnego (dwukrotnie w cyklu 
wodnym) we wszystkich 155 reprezentatywnych punktach monitorowania 
stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego położonych w 155 jednolitych 
częściach wód rzecznych, w tym 3 zbiornikach zaporowych, oraz wykonane zostaną 
badania we wszystkich 172 punktach pomiarowo-kontrolnych ustanowionych  
w 155 jednolitych częściach wód wyznaczonych jako obszary chronione.” 

Powyższych zmian dokonano na podstawie przeglądu, analizy i weryfikacji 
lokalizacji punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych,  
w wyniku których: 
- usunięto z sieci pomiarowej 9 punktów monitoringu obszarów chronionych 

przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (zaplanowanych jako dodatkowe 
punkty w JCWP, obok punktów reprezentatywnych); realizację monitoringu obszarów 
chronionych zaplanowano w punktach reprezentatywnych dla jednolitych części wód 
rzecznych, 

- dokonano zmiany lokalizacji 5 punktów monitoringu obszarów chronionych 
przeznaczonych do ochrony siedlisk i gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 



- 8 - 

 

stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie tak, aby lokalizacja punktu 
spełniała wymagania określone dla punktu reprezentatywnego dla części wód, 

- usunięto z sieci pomiarowej jeden punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu obszarów 
chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych, 
planując monitoring obszarów chronionych w punkcie reprezentatywnym dla części 
wód, 

- odstąpiono od realizacji programu monitorowania wód przeznaczonych do 
zaopatrzenia ludności w wodę pitną w jednolitej części wód rzecznych   
„Osława do Rzepedki” w związku z likwidacją ujęcia wody powierzchniowej 
dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia,  

- w 2 jednolitych częściach wód rzecznych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności  
w wodę do spożycia ustanowiono nowe punkty monitoringu obszarów chronionych, 

- zaktualizowano programy monitoringu w punktach reprezentatywnych dla jednolitych 
części wód rzecznych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, 
dodając program monitoringu diagnostycznego w częściach wód nieobjętych takimi 
badaniami. 

3. Zapis na stronie 43 o treści: 
„Częstotliwość i zakres badań będą zróżnicowane i zależeć będą od rodzaju punktu 
pomiarowo-kontrolnego oraz celu, dla którego dany punkt został wyznaczony. Ustalone 
będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r.  
w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 r. Nr 258, poz. 1550) wraz ze zmianami 
wprowadzonymi przez rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1558).” 

zastępuje się poniższym zapisem: 

„Częstotliwość i zakres badań będą zróżnicowane i zależeć będą od rodzaju punktu 
pomiarowo-kontrolnego oraz celu, dla którego dany punkt został wyznaczony. Ustalone 
będą zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie 
form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych  
i podziemnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1178).” 

W oparciu o zapisy rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2016) 
zaktualizowano zakres i częstotliwość badań wskaźników w programie monitoringu 
diagnostycznego i operacyjnego realizowanego w jednolitych częściach wód rzecznych 
(rzekach i zbiornikach zaporowych). 

4. Zaktualizowano rysunek 3.2.2. przedstawiający rozmieszczenie punktów pomiarowo-
kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych w województwie podkarpackim zgodnie 
ze zmianami dla lat 2017-2020 wprowadzonymi niniejszym Aneksem i zmieniono jego 
tytuł na „Lokalizacja punktów pomiarowo - kontrolnych monitoringu wód 
powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2017-2020”. 
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Rys. 3.2.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu wód powierzchniowych  
w województwie podkarpackim w latach 2017-2020 

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

tła geochemicznego, obszarów emisji i dróg transportu zanieczyszczeń WWA w wodach 
powierzchniowych, na rzecz Inspekcji Ochrony Środowiska, WIOŚ w Rzeszowie zaplanował 
do realizacji w latach 2017-2018 w ramach monitoringu badawczego WWA badania: 
benzo(a)pirenu, benzo(b)fluorantenu, benzo(k)fluorantenu, benzo(ghi)perylenu, indeno(1,2,3-
cd)pirenu, fluorantenu, antracenu w rzekach i zbiornikach zaporowych. Liczba punktów 
przedstawia się następująco:  

− w 2017 r. - 45 punktów pomiarowo-kontrolnych, w tym 37 punktów z programem 
monitoringu diagnostycznego (badania 12 razy w roku), 1 punkt z programem monitoringu 
operacyjnego (badania 12 razy w roku) i 8 punktów z programem monitoringu 
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operacyjnego w jednolitych częściach wód rzecznych niemonitorowanych w zakresie 
WWA (badania 4 razy w roku); 

- w 2018 r. - 35 punktów pomiarowo-kontrolnych, w tym 21 punktów z programem 
monitoringu diagnostycznego (badania 12 razy w roku), 13 punktów z programem 
monitoringu operacyjnego w jednolitych częściach wód rzecznych niemonitorowanych  
w zakresie WWA (badania 4 razy w roku), 1 punkt monitoringu wód przeznaczonych do 
zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (badania 5 razy w roku). 

 
Zmiany wprowadzone do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska 

województwa podkarpackiego na lata 2016-2020” Aneksem Nr 2 zawarte są w tabelach 
3.2.1.1, 3.2.1.2.1, 3.2.1.3.1, 3.2.1.4.1, 3.2.1.5.2, 3.2.1.5.3, 3.2.1.5.4, 3.2.1.5.5, stanowiących 
załącznik nr 4. Tabele zamieszczone są w wersji elektronicznej na płycie CD i stanowią 
integralną część niniejszego Aneksu. 
 

Zmodyfikowano tabelę 3.2.1.6. „Badania i ocena stanu rzek, w tym zbiorników 
zaporowych”, wprowadzając w niej następujące zmiany:   

1. w części „Przepisy prawne” zapis o treści: 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,  

z późn. zm.)  – art. 26; 
- ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) - art. 38a 

ust. 2 i 3, art. 47, art. 155a, art. 155b; 
- rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 258 poz. 1549); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. 2011 r. Nr 258, 
poz. 1550)  

- rozporządzenie MŚ z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form  
i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1558); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1482); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji 
informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241, poz. 
2093).” 

zastępuje się poniższym zapisem: 
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672  

z późn. zm.)  – art. 26; 
- ustawa z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590,1642, 2295,  

z 2016 r. poz. 352, 1250 z późn. zm.) - art. 38a ust. 2 i 3, art. 47, art. 155a, art. 155b; 
- rozporządzenie MŚ z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, 

potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych  
(Dz. U. z 2011 r. Nr 258 poz. 1549); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu 
jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1178);  

- rozporządzenie MŚ z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych 
części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji 
priorytetowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1187); 
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- rozporządzenie MŚ z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie sposobu i częstotliwości aktualizacji 
informacji o środowisku (Dz. U. z 2010 r. Nr 227, poz. 1485); 

- rozporządzenie MŚ z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. Nr 241,  
poz. 2093).” 

2. w części „Zakres przedmiotowy” na stronie 47 zapis o treści: 
„Badania prowadzone będą w 183 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) zlokalizowanych na 
rzekach i zbiornikach zaporowych. Zakres i częstotliwość badań zostaną dobrane zgodnie  
z zapisami ww. rozporządzeń i będą zależały od programu przypisanego do danego ppk 
(monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring obszarów chronionych).” 

zastępuje się poniższym zapisem: 
„W latach 2017-2020 badania prowadzone będą w 174 punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk) 
zlokalizowanych na rzekach i zbiornikach zaporowych. Zakres i częstotliwość badań zostaną 
dobrane zgodnie z zapisami ww. rozporządzeń i będą zależały od programu przypisanego do 
danego ppk (monitoring diagnostyczny, monitoring operacyjny, monitoring badawczy, 
monitoring obszarów chronionych).” 

3. w części „Zakres przedmiotowy” na stronie 48 zapis o treści: 
„Programem monitoringu diagnostycznego będzie objętych 79 reprezentatywnych punktów 
pomiarowo-kontrolnych odpowiadające takiej samej liczbie jednolitych części wód rzecznych  
(w tym 3 zbiorników zaporowych).” 

zastępuje się poniższym zapisem: 
„Programem monitoringu diagnostycznego w latach 2017-2020 będzie objętych  
60 reprezentatywnych punktów pomiarowo-kontrolnych odpowiadające takiej samej liczbie 
jednolitych części wód rzecznych (w tym 3 zbiorników zaporowych).” 

4. w części „Zakres przedmiotowy” na stronie 48 dodaje się zapis o treści: 
„W latach 2017-2018 programem monitoringu badawczego WWA zostaną objęte jednolite 
części wód, w których zaplanowano realizację programu monitoringu diagnostycznego  
i monitoringu operacyjnego w zakresie WWA, a także wybrane części wód objęte 
monitoringiem operacyjnym, dotychczas niebadane w zakresie WWA.” 

7. Uwarunkowania finansowe realizacji programu PMŚ 

 Do treści niniejszego rozdziału zawartego w „Programie Państwowego Monitoringu 
Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020” dodaje się następujący zapis: 
 

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 lipca 
2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód 
powierzchniowych i podziemnych (Dz. U. z 2016, poz. 1178), zakres zadań WIOŚ został 
zwiększony o realizację nowych zadań dotyczących zapewnienia poboru prób i analizy 
laboratoryjnej w zakresie oznaczania substancji priorytetowych wynikających  
w szczególności z transpozycji dyrektywy 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniającej 
dyrektywy 2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie 
polityki wodnej oraz wykonywania obserwacji hydromorfologicznych elementów oceny 
jakości wód w oparciu o nową metodykę i normę EN 14614:2004, wprowadzoną dyrektywą 
2014/201/UE. Działania prowadzone przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska mają 
spowodować, aby środki na realizację ww. zadań przez WIOŚ w Rzeszowie w kwocie 
120 000 zł rocznie, zostały pokryte z budżetu państwa (rezerwa celowa Wojewody 
Podkarpackiego). Natomiast bieżące koszty WIOŚ w Rzeszowie, wynikające z wejścia  
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w życie ww. rozporządzenia, zgodnie z ustaleniami prowadzonymi przez GIOŚ z Ministrem 
Środowiska, powinny zostać zwiększone o następujące kwoty: 467 000 zł w 2017 r.,   
377 000 zł w 2018 r., 158 000 zł w 2019 r. i pokryte ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (pismo Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska z dnia 19.12.2016 r., znak: DM/0703-87/16/16/BF).  

Na etapie sporządzania niniejszego Aneksu, WIOŚ w Rzeszowie nie ma 
zagwarantowanych środków finansowych w otrzymanym projekcie budżetu zadaniowego na 
rok 2017 na realizację nowych zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych. 


