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WPROWADZENIE 

„Woda nie jest produktem handlowym takim jak każdy inny, ale raczej dziedzictwem, które musi 
być chronione, bronione i traktowane jako takie” – motto Ramowej Dyrektywy Wodnej 

 
Ochrona wód, w tym w szczególności wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem jest 

głównym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, która jak wynika z przytoczonego 
powyżej motta, traktuje wody jako dziedzictwo wymagające szczególnej troski, które musi być  
w dobrym stanie, tak by mogły się nim cieszyć przyszłe pokolenia. 

Dyrektywa, na potrzeby diagnozy stanu wód, tworzy system monitoringu i oceny, który jest 
podstawowym narzędziem, mającym zapewnić osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód. 
System ten ma m.in. wskazywać trendy długoterminowych zmian zachodzących w środowisku 
wodnym i monitorować spełnianie celów środowiskowych określonych dla jednolitych części wód,  
w szczególności w częściach wód zagrożonych nieosiągnięciem ustalonych dla nich celów. Wyniki 
monitoringu i oceny mają pozwolić na identyfikację obszarów problemowych, wymagających 
podjęcia stosownych działań naprawczych. 

Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie działań przeprowadzonych przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie monitoringu i oceny stanu wód 
powierzchniowych w województwie podkarpackim w cyklu gospodarowania wodami 2010-2015. 

Celem pracy była identyfikacja najważniejszych zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych  
w województwie poprzez szczegółową analizę presji punktowych źródeł zanieczyszczeń wód  
i poprzez szczegółową prezentację i analizę wyników oceny stanu wód w odniesieniu do zlewni 
głównych rzek regionu (rzeki: Wisła, Wisłoka, Wisłok, San) oraz zlewni rzek Bug i Dniestr. 

W rozdziale I pracy przedstawiono szereg zagadnień prawnych dotyczących ochrony wód przed 
zanieczyszczeniami, monitoringu wód i oceny ich jakości. 

Rozdział II stanowi omówienie głównych dokumentów strategicznych z zakresu ochrony wód, 
min. Planów gospodarowania wodami. 

Przedmiotem rozdziału III jest szczegółowa charakterystyka sieci hydrograficznej województwa, 
zawierająca bardzo bogatą dokumentację fotograficzną monitorowanych cieków. 

W rozdziale IV dokonano identyfikacji punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych  
i przemysłowych w zlewniach głównych rzek regionu. 

Rozdział V omawia i prezentuje system monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych 
w województwie ze wskazaniem najważniejszych założeń i statystyk. 

Tematem rozdziału VI jest ocena stanu wód w województwie przedstawiona w podziale na 
zlewnie głównych rzek. W tej części opracowania przedstawiono najważniejsze informacje o systemie 
oceny stanu wód w Polsce oraz szczegółową analizę wyników oceny stanu wód w województwie wraz 
z podsumowaniem. 

W rozdziale VII w sposób szczegółowy omówiono i zaprezentowano wyniki oceny stanu wód  
w zbiornikach zaporowych Solina, Besko i Rzeszów. 

Rozdział VIII prezentuje analizę wyników monitoringu jakości wód rzek granicznych Wisznia  
i Szkło, przeprowadzonego w ramach współpracy dwustronnej z Ukrainą. 

W rozdziale IX w sposób szczegółowy omówiono zagrożenie wód zjawiskiem eutrofizacji 
komunalnej oraz dokonano szczegółowej analizy występowania w wodach województwa substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Rozdział X stanowi studium wybranego przypadku złego stanu wód. W tej części pracy 
przedstawiono wyniki monitoringu badawczego przeprowadzonego w 2015 roku w jednolitej części 
wód powierzchniowych „Markówka” oraz podsumowano działania kontrolne WIOŚ przeprowadzone 
w związku ze zidentyfikowanym zanieczyszczeniem. 

Opracowanie „Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych 
zagrożeń” jest pierwszą publikacją Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, 
która w tak szerokim zakresie prezentuje wyniki monitoringu i oceny stanu wód powierzchniowych  
w województwie i identyfikuje najważniejsze ich zagrożenia.  
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Informacje zebrane w tym kompleksowym opracowaniu mogą stanowić cenne źródło danych dla 
organów administracji rządowej, samorządowej, służb ochrony środowiska w regionie, instytucji 
naukowych i jednostek oświatowych, przedsiębiorców, a także dla młodzieży szkolnej i akademickiej. 

Publikacja została opracowana w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. 
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PODSTAWA OPRACOWANIA 

Podstawą sporządzenia niniejszego opracowania jest art. 2, ust.1., pkt.2. ustawy z dnia 20 lipca 
1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 77 poz. 335). 

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska w art. 2 precyzuje zakres w jakim prowadzi się 
Państwowy Monitoring Środowiska i wskazuje w nim m.in. zadanie wykonywania ocen stanu 
środowiska i opracowywania raportów o stanie środowiska. 

Ponadto podstawą opracowania jest dokument pn.: „Plan Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska w Rzeszowie w 2016 roku”, w którym zaplanowano przygotowanie 
syntetycznego i przekrojowego opracowania, zawierającego przyczynowo – skutkową analizę stanu 
wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w cyklu wodnym 2010-
2015 w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska w odniesieniu do głównych presji 
działających na środowisko wodne. 

Jako podstawę publicznego udostępnienia opracowania należy wskazać art. 28, ust.1. w/w 
Ustawy, który wskazuje, że Inspekcja Ochrony Środowiska zapewnia informowanie społeczeństwa  
o stanie środowiska. 

W latach 2010-2015 monitoring wód powierzchniowych został przeprowadzony na podstawie 
rozporządzenia 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 z późn. zm.), na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska 
oraz w wybranych częściach wód, na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. 2002 r. nr 204 
poz. 1728). 

Badania wykonano zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 
Podkarpackiego na lata 2010-2012” wraz z Aneksem Nr 1 oraz zgodnie z „Programem Państwowego 
Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-2015” wraz z Aneksem Nr 2. 

Badania zostały wykonane przez Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Rzeszowie, które posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 
447, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji z dnia 8 października 2015 r., potwierdzający 
spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie akredytowanej działalności. 

Ocena stanu wód powierzchniowych przedstawiona w niniejszym opracowaniu, została 
wykonana na podstawie rozporządzenia 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), na podstawie wytycznych 
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz w wybranych częściach wód na podstawie przepisów 
w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z 2002 roku. 
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1. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY I MONITORINGU WÓD POWIERZCH -
NIOWYCH W POLSCE 

1.1. Zasady i cele ochrony wód 

Podstawowym dokumentem ustanawiającym cele i zasady gospodarowania wodami na obszarze 
Unii Europejskiej jest Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2000) tzw. Ramowa 
Dyrektywa Wodna (RDW) [68]. Dyrektywa określa ramy prawne wspólnotowych działań w dziedzi-
nie polityki wodnej, w tym ochrony śródlądowych wód powierzchniowych. Wśród tych działań wy-
mienić należy m.in. monitoring stanu wód powierzchniowych, który ma za zadanie dostarczyć wiedzy 
dla zaplanowania odpowiednich działań zachowawczych lub naprawczych w jednolitych częściach 
wód powierzchniowych. Transpozycja zaleceń Ramowej Dyrektywy Wodnej do polskiego ustawo-
dawstwa poprzez ustawę Prawo wodne (2001) [84] i wdrożenie ich na obszarze poszczególnych do-
rzeczy w kraju, ma zapewnić osiągnięcie dobrego stanu wszystkich części wód do końca 2015 roku. 
Zapewnienie dobrego stanu wód zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju ma na celu przede 
wszystkim zaspokojenie zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i przemysłu, promowanie 
zrównoważonego korzystania z wód, ochronę wód i ekosystemów znajdujących się w dobrym stanie 
ekologicznym oraz poprawę jakości wód i stanu ekosystemów zdegradowanych działalnością czło-
wieka. Dyrektywa wprowadza obowiązek sporządzenia zintegrowanych dokumentów planistycznych, 
programu wodno-środowiskowego kraju oraz tzw. planów gospodarowania wodami (patrz rozdz. 2),  
uwzględniających m.in. w/w działania dla każdego z obszarów dorzeczy.  W Polsce obowiązek opra-
cowania w/w dokumentów spoczywa na Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej (KZGW), który 
jest centralnym organem do spraw gospodarowania wodami, w szczególności do spraw zarządzania 
wodami i korzystania z wód. 

Ogólne zapisy dotyczące ochrony wód zawarte są w podstawowym dokumencie regulującym za-
gadnienia ochrony środowiska w Polsce, to jest w ustawie Prawo ochrony środowiska (2001) [83], 
zgodnie z którą ochrona wód polega na zapewnieniu ich jak najlepszej jakości i ilości na poziomie 
zapewniającym ochronę równowagi biologicznej przez utrzymywanie jakości wód powyżej lub co 
najmniej na poziomie określonym w przepisach, a w przypadku, gdy poziom ten nie jest dotrzymany, 
ochrona polega na doprowadzeniu jakości wód co najmniej do wymaganego poziomu. Poziom jakości 
wód jest określany z uwzględnieniem ilości substancji i energii (ciepło) w wodach oraz stopnia zdol-
ności funkcjonowania ekosystemów wodnych. 

Szczegółowe regulacje prawne dotyczące gospodarowania wodami, ochrony zasobów wodnych, 
korzystania z wód i zarządzania zasobami wodnymi, zawarte są w ustawie Prawo wodne (2001) [84], 
zwanej dalej Ustawą. 

Zgodnie z Ustawą, wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin, 
podlegają ochronie bez względu na to czyją stanowią własność. 

Celem ochrony wód powierzchniowych jest osiągnięcie celów środowiskowych dla jednolitych 
części wód oraz dla obszarów chronionych, a także poprawa jakości wód oraz biologicznych stosun-
ków w środowisku wodnym i na terenach podmokłych. 

Jednolite części wód powierzchniowych są to jednostki hydrograficzne wydzielone na potrzeby 
gospodarowania wodami jako oddzielne i znaczące elementy wód powierzchniowych. W odniesieniu 
do śródlądowych wód powierzchniowych, jednolitą częścią wód może być: 
1. struga, strumień, potok, rzeka, kanał lub ich części, 
2. jezioro lub inny naturalny zbiornik wodny, 
3. sztuczny zbiornik wodny. 

Wśród jednolitych części wód powierzchniowych wyróżnia się cieki naturalne, silnie zmienione 
części wód i sztuczne części wód. Poprzez cieki naturalne rozumie się rzeki, strugi, strumienie i potoki 
oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami. 
Silnie zmieniona jednolita część wód powierzchniowych, to taka cześć wód, której charakter został  
w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych przeobrażeń, będących wynikiem działalno-
ści człowieka. Sztuczna jednolita część wód powierzchniowych to cześć wód powstała w wyniku dzia-
łalności człowieka. 

Wśród obszarów chronionych wyróżnia się: 
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1. jednolite części wód, przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia,  

2. obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym,  
3. jednolite części wód przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych,  
4. obszary wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komu-

nalnych i rolniczych,  
5. obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa 

stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 
W ramach ochrony wód powierzchniowych należy zapewnić, aby wody nadawały się do zaopa-

trzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, rekreacji oraz uprawiania sportów wodnych, do 
kąpieli i bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umożliwiających 
ich migrację. 

Celem środowiskowym dla jednolitych części wód powierzchniowych jest osiągnięcie dobrego 
stanu ekologicznego (cieki naturalne), dobrego potencjału ekologicznego (sztuczne i silnie zmienione 
części wód) oraz dobrego stanu chemicznego, a także zapobieganie ich pogorszeniu, szczególnie  
w odniesieniu do ekosystemów wodnych i od wody zależnych.  

Celem środowiskowym dla obszarów chronionych jest osiągnięcie norm i celów wynikających  
z przepisów szczególnych, na podstawie których te obszary zostały utworzone. W przypadku braku 
dodatkowych norm i celów, w obszarach chronionych muszą być spełnione wymagania ogólne, okre-
ślone dla dobrego stanu wód. W jednolitych częściach wód, w których spełniona musi być większa 
liczba celów środowiskowych, realizuje się cel dla którego określone zostały bardziej rygorystyczne 
wymagania.  

Jednolite części wód, przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia, obejmują jednolite części wód wykorzystywane do poboru wody przezna-
czonej do spożycia, dostarczające średnio więcej niż 10 m3 na dobę lub służące więcej niż 50 osobom 
oraz jednolite części wód, które są przewidywane do takich celów w przyszłości. Wymagania szczegó-
łowe dla tych części wód określone zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wyma-
gań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności  
w wodę przeznaczoną do spożycia (2002) [93]. W rozporządzeniu uwzględniono podział wód  
na 3 kategorie w odniesieniu do standardowych procesów uzdatniania, jakim wody z uwagi na ich 
zanieczyszczenie muszą być poddane w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia. 

Wymagania szczegółowe dla jednolitych części wód przeznaczonych do bytowania ryb i innych 
organizmów zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie wymagań, jakim 
powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 
(2002) [94]. Wymagania dla obszarów ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodar-
czym nie zostały dotychczas określone. 

Dla jednolitych części wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych wy-
magania określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością 
wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (2001) [100]. 

Cele środowiskowe dla wszystkich części wód powierzchniowych powinny być zawarte w pla-
nach gospodarowania wodami i weryfikowane co 6 lat. 

Cele realizowane są poprzez podejmowanie działań zawartych w programie wodno-
środowiskowym kraju. Działania te polegają na ograniczaniu emisji do wód ze źródeł punktowych  
i obszarowych, w szczególności na stopniowej redukcji, eliminowaniu lub całkowitym zaniechaniu 
zanieczyszczeń powodowanych emisją substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego.   

W rozumieniu Ustawy substancje priorytetowe są to substancje lub grupy substancji, których 
emisje do wód należy stopniowo ograniczać, a w przypadku priorytetowych substancji niebezpiecz-
nych – stopniowo usuwać ze środowiska wodnego w celu ich wyeliminowania.  

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego są to substancje lub grupy substancji, 
które są toksyczne, trwałe oraz zdolne do bioakumulacji, a także inne substancje lub grupy substancji, 
które należy traktować równoważnie. 

Lista substancji priorytetowych została określona w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  
w sprawie wykazu substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (2016) [95]. 
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Wykaz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego powodujących zanieczysz-
czenie wód, które należy eliminować (wykaz I) lub ograniczać (wykaz II), został zawarty w rozporzą-
dzeniu Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków 
do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(2014) [96].  

 
1.2. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami zawartymi w ściekach 

Wśród najważniejszych regulacji prawnych z zakresu ochrony wód powierzchniowych przed za-
nieczyszczeniami zawartymi w ściekach należy wymienić: 
1. zakaz wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych (a także do ziemi), jeżeli byłoby to 

sprzeczne z warunkami wynikającymi z istniejących form ochrony przyrody, utworzonych stref 
ochrony zwierząt łownych albo ostoi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochro-
nie przyrody [85], a także stref ochronnych oraz obszarów ochronnych ustanowionych przez dy-
rektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej; 

2. zakaz wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych w obrębie kąpielisk, plaż publicznych 
nad wodami oraz w odległości mniejszej niż 1 kilometr od ich granic;  

3. zakaz wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych stojących, 
4. zakaz wprowadzania do ziemi ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla śro-

dowiska wodnego, jeżeli byłoby to niezgodne z warunkami określonymi na podstawie w/w roz-
porządzenia Ministra Środowiska (2014) [96]; 

5. zakaz wprowadzania ścieków do ziemi w odległości mniejszej niż 1 kilometr od granic kąpielisk 
oraz plaż publicznych nad wodami; 

6. zakaz wprowadzania do wód odpadów, w rozumieniu ustawy o odpadach (2001) [86] oraz cie-
kłych odchodów zwierzęcych; 

7. spławiania do wód śniegu wywożonego z terenów zanieczyszczonych, a w szczególności z cen-
trów miast, terenów przemysłowych, terenów składowych, baz transportowych, dróg o dużym na-
tężeniu ruchu wraz z parkingami; 

8. zakaz składowania śniegu na terenach położonych między wałem przeciwpowodziowym a linią 
brzegu wody lub w odległości mniejszej niż 50 m od linii brzegu wody; 

9. zakaz lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, 
środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególności ich składowania; 

10. zakaz mycia pojazdów w wodach powierzchniowych oraz nad brzegami tych wód; 
11. zakaz pobierania z wód powierzchniowych wody bezpośrednio do opryskiwaczy rolniczych oraz 

ich mycia w tych wodach; 
12. zakaz używania farb produkowanych na bazie związków organiczno-cynowych (TBT) do kon-

serwacji technicznych konstrukcji podwodnych. 
Ustawa formułuje istotne zapisy dotyczące warunków wprowadzania ścieków do wód lub do 

ziemi. Ścieki odprowadzane do w/w komponentów środowiska w ramach zwykłego albo szczególnego 
korzystania z wód powinny być oczyszczone w stopniu wymaganym przepisami ustawy i nie mogą 
zawierać: odpadów oraz zanieczyszczeń pływających, dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT), 
polichlorowanych bifenyli (PCB), polichlorowanych trifenyli (PCT), aldryny, dieldryny, endryny, 
izodryny, heksachlorocykloheksanu (HCH), chorobotwórczych drobnoustrojów pochodzących  
z obiektów, w których leczeni są chorzy na choroby zakaźne. Ponadto odprowadzane ścieki nie mogą 
powodować w wodach zmian w naturalnej, charakterystycznej dla nich biocenozie, zmian naturalnej 
mętności, barwy, zapachu, formowania się osadów lub piany. Ustawa zabrania ponadto rozcieńczania 
ścieków wodą w celu uzyskania ich stanu, składu oraz minimalnego procentu redukcji zanieczyszczeń 
zgodnego z przepisami. 

Warunki wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określane są w pozwoleniu wodnopraw-
nym wydawanym przez właściwy organ (najczęściej jest to starosta, w wybranych przypadkach mar-
szałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej (RZGW). Pozwolenie 
wodnoprawne wymagane jest przede wszystkim w przypadku: 
1. szczególnego korzystania z wód, 
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2. regulacji wód oraz zmiany ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mających 
wpływ na warunki przepływu wody; 

3. wykonania urządzeń wodnych; 
4. rolniczego wykorzystania ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód; 
5. długotrwałego obniżenia poziomu zwierciadła wody podziemnej; 
6. piętrzenia wody podziemnej; 
7. gromadzenia ścieków oraz odpadów w obrębie obszarów górniczych utworzonych dla wód leczni-

czych; 
8. odwodnienia obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych; 
9. wprowadzania do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów; 
10. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków 

przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. 
Wykaz substancji, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do kanalizacji wymaga uzy-

skania pozwolenia jest określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie substancji szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do 
urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (2005 z późn. zm.) [98]. 

Zgodnie z Ustawą podmiot wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi jest zobowiązany zapew-
nić ochronę wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń 
służących tej ochronie, a tam, gdzie jest to celowe, powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków. 
Wybór miejsca i sposobu wykorzystania albo usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne 
oddziaływania na środowisko. Zakłady odprowadzające ścieki mają obowiązek prowadzić pomiary ich 
ilości i jakości. Mogą zostać także obowiązane do prowadzenia pomiarów jakości wód powierzchnio-
wych powyżej i poniżej miejsca zrzutu ścieków. 

Obiekty budowlane lub zespoły takich obiektów, których użytkowanie jest związane z wprowa-
dzaniem ścieków do wód lub do ziemi, mogą być oddane do użytkowania, jeżeli nie spełniają stosow-
nych wymagań ochrony środowiska (m.in. w zakresie rozwiązań technologicznych i standardów emi-
syjnych). 

Budowa urządzeń służących do zaopatrzenia w wodę powinna być realizowana jednocześnie  
z rozwiązaniem zagadnień gospodarki ściekowej (budowa systemów kanalizacji zbiorczej i oczysz-
czalni ścieków). W przypadkach gdy budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie przyniosłaby korzy-
ści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, Ustawa nakazuje stosowanie systemów in-
dywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska co systemy 
kanalizacji zbiorczej. 

Ustawa w zakresie spraw związanych z gospodarka ściekową wprowadza zagadnienie aglomera-
cji. Aglomeracja w świetle zapisów ustawy, jest to teren, na którym zaludnienie lub działalność go-
spodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do 
oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków (miejsce przyłączenia systemu 
kanalizacji w aglomeracji bez oczyszczalni do systemu kanalizacji w aglomeracji posiadającej oczysz-
czalnię). Ustawa wymaga aby aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców większej od 2000 
były wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zgodnie z ustaleniami 
krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Przez równoważna liczbę mieszkańców 
(RLM) należy rozumieć ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych, wyrażonych 
jako wskaźnik pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu 
na dobę. 

Aglomeracje wyznaczane są przez sejmik województwa w drodze uchwały, po wcześniejszym 
zasięgnięciu przez Marszałka Województwa opinii zainteresowanych gmin oraz po uzgodnieniu przez 
Marszałka z właściwym dyrektorem RZGW i z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środo-
wiska (w przypadku gdy aglomeracja wkracza na teren objęty co najmniej jedną formą ochrony przy-
rody lub na obszar NATURA2000). Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub 
więcej województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na te-
renie którego będzie się znajdować największa część aglomeracji. Aglomeracje wyznaczane są na 
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia w sprawie sposobu wyznaczania 
obszaru i granic aglomeracji (2014) [97]. 

Jednym z kluczowych programów naprawczych w zakresie ochrony wód powierzchniowych jest 
aktualizowany co kilka lat Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) [42], 
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którego integralną część stanowi wykaz aglomeracji oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w zakre-
sie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych (sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków). 
Obowiązek sporządzenia Programu wynika wprost z zapisów Ustawy i jest realizowany przez Prezesa 
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W Programie określony jest zakres rzeczowo-finansowy 
planowanych inwestycji wraz z terminem ich zakończenia. Marszałek województwa corocznie przed-
kłada Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, sprawozdanie z realizacji KPOŚK w woje-
wództwie, zawierające wykaz aglomeracji oraz informację o stanie wyposażenia aglomeracji w syste-
my kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków komunalnych, a także informacje o postępie realiza-
cji określonych przedsięwzięć i o ilości wytworzonych w ciągu roku osadów ściekowych w oczysz-
czalniach ścieków, a także o sposobie postepowania z tymi osadami. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych realizowany jest w Polsce od 2003 roku. 
Szczegółowe informacje o programie przedstawiono w rozdziale 2. 

Istotną kwestią w zakresie ochrony wód są warunki rolniczego wykorzystywania ścieków. Zgod-
nie z Ustawą ścieki bytowe oraz ścieki komunalne lub przemysłowe o składzie zbliżonym do ścieków 
bytowych, a także ścieki z hodowli ryb łososiowatych mogą być oczyszczane przez ich rolnicze wyko-
rzystanie. Rolnicze wykorzystanie ścieków polega na ich wykorzystaniu do nawadniania oraz nawo-
żenia użytków rolnych oraz stawów wykorzystywanych do chowu lub hodowli ryb. 

Ustawa zakazuje rolniczego wykorzystania ścieków w następujących przypadkach: 
1. gdy grunt jest zamarznięty do głębokości 30 cm lub przykryty śniegiem, z wyjątkiem dna stawów 

ziemnych wykorzystywanych do chowu i hodowli ryb; 
2. na gruntach wykorzystywanych do upraw roślin, przeznaczonych do spożycia w stanie surowym; 
3. na gruntach, w których zwierciadło wód podziemnych znajduje się płycej niż 1,5 m od powierzch-

ni ziemi lub od dna rowu rozprowadzającego ścieki; 
4. na obszarach o spadku terenu większym niż 10% dla gruntów ornych i 20% dla łąk, pastwisk oraz 

plantacji drzew leśnych. 
 
1.3. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa 

W zakresie ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego przepisy Ustawy na-
kazują prowadzenie produkcji rolnej w sposób ograniczający i zapobiegający zanieczyszczaniu wód 
związkami azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomocnym narzędziem w realizacji tego celu 
jest tzw. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej opracowany w 2002 roku na podstawie delegacji ustawo-
wej dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

W celu efektywnej ochrony wód przed zanieczyszczeniami rolniczymi dyrektorzy regionalnych 
zarządów gospodarki wodnej określili wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczysz-
czenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz tzw. obszary szczególnie narażone (OSN), z których 
odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć. W roku 2011 Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Krakowie (właściwy m.in. dla wód woj. podkarpackiego) przeprowadził wery-
fikację stanu zanieczyszczenia i zagrożenia zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych 
związkami azotu pochodzenia rolniczego na właściwym do niego obszarze działania, zgodnie z zasa-
dami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych (2002) [99] oraz w Dyrektywie 
Rady 91/676/EWG [70]. Weryfikacja opierała się na analizie wyznaczenia presji rolniczych wskaza-
nych w opracowaniu pn.: „Wyznaczenie obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azota-
nami pochodzenia rolniczego” wykonanym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Pań-
stwowy Instytut Badawczy w Puławach. Wyniki przeprowadzonej analizy były podstawą do niewy-
znaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów 
szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć 
na terenie działania RZGW w Krakowie, w tym na obszarze województwa podkarpackiego. 

W przypadku wyznaczenia obszarów szczególnie narażonych, dla każdego z tych obszarów  dy-
rektor RZGW ma obowiązek opracowania programu działań mających na celu ograniczenie odpływu 
azotu ze źródeł rolniczych. 

Wody powierzchniowe w obszarach szczególnie narażonych powinny być objęte badaniami przez 
Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach monitoringu obszarów chronionych narażonych na zanie-
czyszczenie azotanami ze źródeł rolniczych. 
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1.4. Strefy i obszary ochronne 

Jedną z form ochrony wód przed zanieczyszczeniem są strefy oraz obszary ochronne. Strefy 
ochronne ujęć wody i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych ustanawia się w celu zapew-
nienia odpowiedniej jakości wody ujmowanej do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spo-
życia oraz zaopatrzenia zakładów wymagających wody wysokiej jakości, a także ze względu na 
ochronę zasobów wodnych. 

Według zapisów Ustawy strefa ochronna ujęcia wody, jest to obszar, na którym obowiązują zaka-
zy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody. Strefę ochronną 
dzieli się na teren ochrony bezpośredniej i pośredniej. Dopuszczalne jest ustanowienie strefy ochron-
nej obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej, jeżeli jest to uzasadnione lokalnymi warun-
kami hydrogeologicznymi, hydrologicznymi i geomorfologicznymi oraz zapewnia konieczną ochronę 
ujmowanej wody. 

Podstawą do ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody powierzchniowej są wyniki przeprowa-
dzonych badań hydrologicznych, hydrograficznych i geomorfologicznych. Istotnym zapisem w Usta-
wie jest regulacja, która w przypadku ujęcia wody z potoku górskiego lub z górnego biegu rzeki, do-
puszcza ustanowienie strefy ochronnej obejmującej całą zlewnię cieku powyżej ujęcia wody. 

Zgodnie z Ustawą obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych są to obszary, na których ob-
owiązują zakazy, nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów lub korzystania z wody 
w celu ochrony zasobów tych wód przed degradacją. Na obszarach ochronnych może obowiązywać 
zakaz wznoszenia obiektów budowlanych oraz wykonywania robót lub innych czynności, które mogą 
spowodować trwałe zanieczyszczenie gruntów lub wód (w szczególności inwestycje zaliczane do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko). 

 
1.5. Monitoring i ocena stanu wód powierzchniowych 

Jednym z kluczowych narzędzi służącym ochronie wód przed zanieczyszczeniem jest stały moni-
toring ich stanu, prowadzony w ramach systemu państwowego monitoringu środowiska. 

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (1991) [87] ustala zasady prowadzenia w Polsce pań-
stwowego monitoringu środowiska (PMŚ), stanowiącego system pomiarów, ocen i prognoz stanu śro-
dowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Zadanie or-
ganizowania, koordynowania, prowadzenia badań jakości środowiska, w tym wód powierzchniowych 
powierzono organom Inspekcji Ochrony Środowiska. Koordynatorem systemu PMŚ w Polsce jest 
Główny Inspektor Ochrony Środowiska (GIOŚ), zaś zadania na szczeblu województw prowadzą wo-
jewódzkie inspektoraty ochrony środowiska (WIOŚ).  

Państwowy monitoring środowiska realizowany jest na podstawie wieloletnich programów opra-
cowywanych na poziomie krajowym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zatwierdza-
nych przez Ministra Środowiska. Na poziomie wojewódzkim programy monitoringu środowiska spo-
rządza wojewódzki inspektor ochrony środowiska i zatwierdza Główny Inspektor Ochrony Środowi-
ska. 

Monitoring wód powierzchniowych ma na celu pozyskanie informacji o stanie wód powierzch-
niowych oraz obszarów chronionych (stanie i potencjale ekologicznym i stanie chemicznym) na po-
trzeby planowania w gospodarowaniu wodami oraz oceny osiągania celów środowiskowych przez 
jednolite części wód. 

Wojewódzki inspektor ochrony środowiska wykonuje badania i oceny stanu wód powierzchnio-
wych oraz obszarów chronionych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i biolo-
gicznych.  

Badania w zakresie elementów hydrologicznych i morfologicznych prowadzone są przez pań-
stwową służbę hydrologiczno-meteorologiczną, a wyniki tych badań przekazywane są do wojewódz-
kich inspektorów ochrony środowiska (WIOŚ) na potrzeby oceny stanu wód powierzchniowych oraz 
oceny obszarów chronionych. 

Dodatkowo na potrzeby oceny stanu ekologicznego, wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
prowadzi obserwacje elementów hydromorfologicznych. 

Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych dla obszaru województwa wykonywana 
jest przez WIOŚ, natomiast dla obszarów dorzeczy ocenę stanu wód wykonuje Główny Inspektor 
Ochrony Środowiska (GIOŚ).  
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Podstawą prowadzenia monitoringu wód powierzchniowych w latach 2010-2015 było rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
wód powierzchniowych i podziemnych z 2011 roku ze zmianą w 2013 roku [89]. Badania monitorin-
gowe jakości śródlądowych wód powierzchniowych na terenie województwa, o których mowa w roz-
dziale 5, zostały przeprowadzone zgodnie z w/w rozporządzeniem. 

W roku 2016 w/w rozporządzenie zostało zastąpione nowym rozporządzaniem Ministra Środowi-
ska [90].  

W rozporządzeniu określone zostały m.in. rodzaje monitoringu i cele ich ustanowienia, kryteria 
wyboru jednolitych części wód do monitorowania, rodzaje punktów pomiarowo-kontrolnych i kryteria 
ich wyznaczania, zakres i częstotliwość prowadzonych badań dla poszczególnych elementów klasyfi-
kacji stanu i potencjału ekologicznego oraz stanu chemicznego jednolitych części wód z uwzględnie-
niem typologii wód, a także metodyki referencyjne oraz warunki zapewnienia jakości pomiarów  
i badań. 

Zgodnie z w/w rozporządzeniem monitoring jakości wód powierzchniowych jest prowadzony  
w ramach czterech rodzajów monitoringu: 
1. diagnostycznego realizowanego w celu dostarczenia ogólnej oceny stanu wód powierzchniowych 

i oceny długoterminowych zmian stanu jednolitych części wód w warunkach naturalnych (w tym 
zmian stężeń substancji priorytetowych), a także potwierdzenia oceny wpływu znaczących od-
działywań, w tym oddziaływań antropogenicznych; 

2. operacyjnego realizowanego w celu ustalenia stanu jednolitych części wód uznanych za zagrożo-
ne nieosiągnięciem celów środowiskowych oraz oceny zmian ich stanu następujących w wyniku 
wdrożenia programów działań naprawczych określonych w programie wodno-środowiskowym 
kraju; 

3. badawczego realizowanego dla obserwacji i wyjaśnienia nieznanych przyczyn zagrożenia jednoli-
tych części wód powierzchniowych oraz dla potrzeb zebrania dodatkowych informacji o stanie 
wód; 

4. monitoringu obszarów chronionych realizowanego w celu ustalenia stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych występujących na obszarach chronionych (patrz str. 11-12). 
Badania stanu jednolitych części wód powierzchniowych w ramach monitoringu diagnostycznego 

prowadzone są co 6 lat (1 raz w cyklu wodnym), natomiast badania w monitoringu operacyjnym  
co 3 lata (2 razy w cyklu wodnym). 

Ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych wykonuje się na podstawie wyników kla-
syfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekologicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) 
i stanu chemicznego uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym z uwzględnie-
niem wyników klasyfikacji uzyskanych w punkcie (punktach) monitorowania obszarów chronionych. 

Podstawą oceny stanu wód powierzchniowych w latach 2010-2015 było rozporządzenie Ministra 
Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014) [91].  

W rozporządzeniu określono sposób klasyfikacji elementów fizykochemicznych, biologicznych  
i hydromorfologicznych z uwzględnieniem różnych typów wód powierzchniowych, sposób klasyfika-
cji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz wynikowego stanu jedno-
litych części wód powierzchniowych, sposób interpretacji wyników badań, wartości graniczne wskaź-
ników jakości wód, środowiskowe normy jakości dla substancji priorytetowych, częstotliwość doko-
nywania klasyfikacji oraz sposób prezentacji wyników klasyfikacji. 

W roku 2016 wymienione powyżej rozporządzenie zostało zastąpione nowym rozporządzaniem 
ministra środowiska [92]. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych w cyklu wodnym 
2010-2015, zaprezentowana w rozdziałach 6 i 7, została wykonana zgodnie z rozporządzaniem z roku 
2014. 

Typologia abiotyczna jednolitych części wód powierzchniowych określona jest w rozporządzeniu 
Ministra Środowiska w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych (2011) [88].  

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych (potencjał ekologiczny w przypadku 
wód silnie zmienionych i sztucznych) określa się na podstawie badań elementów biologicznych, cha-
rakteryzujących występowanie w wodach różnych zespołów organizmów oraz na podstawie elemen-
tów wspierających, czyli elementów hydromorfologicznych i fizykochemicznych. 



Podstawy prawne ochrony i monitoringu wód powierzchniowych w Polsce 

18 
 

Elementy biologiczne takie jak fitobentos okrzemkowy (dla większości typów wód) oraz fito-
plankton (głównie dla rzek nizinnych) są podstawowymi elementami biologicznymi przyjętymi do 
klasyfikacji ekosystemów wodnych. Odzwierciedlają działanie dwóch głównych presji na wody po-
wierzchniowe: eutrofizacji i zanieczyszczeń organicznych. Do określenia klasy stanu lub potencjału 
ekologicznego na podstawie fitobentosu okrzemkowego służy indeks okrzemkowy IO. W przypadku 
fitoplanktonu klasyfikowany jest wskaźnik fitoplanktonowy IFPL. Wskaźniki te porównywane są  
z wartościami granicznymi określonymi dla poszczególnych typów abiotycznych wód rzecznych.  

Metoda klasyfikacji wód na podstawie makrofitów opiera się na ilościowej i jakościowej ocenie 
składu gatunkowego roślin występujących w wodach. Wynikiem jest Makrofitowy Indeks Rzeczny 
MIR, który odniesiony do wartości granicznych dla określonego typu rzeki pozwala na klasyfikację 
stanu/potencjału ekologicznego wód. 

W klasyfikacji na podstawie makrobezkręgowców bentosowych, czyli organizmów zwierzęcych 
zasiedlających dno ekosystemów wodnych, w przypadku jednolitych części wód płynących, wykorzy-
stuje się wskaźnik wielometryczny MMI_PL, którego wartości graniczne dla poszczególnych klas są 
zróżnicowane w zależności od typu cieku. W przypadku klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego 
wód zbiorników zaporowych, w metodzie makrobezkręgowców wykorzystuje się wskaźnik MZB. 

Makrobezkręgowce bentosowe są bardzo zróżnicowaną grupą organizmów, o różnej długości ży-
cia i różnym zakresie tolerancji w stosunku do różnego typu zanieczyszczenia i jego intensywności. 
Integralność poszczególnych zespołów organizmów makrozoobentosu z określonymi typami ekosys-
temów wodnych oraz ich szerokie spektrum odpowiedzi na różne presje działające w środowisku 
wodnym, a w efekcie możliwość ich wykorzystania do łącznej oceny tych oddziaływań, decyduje,  
że ta grupa organizmów uważana jest za modelową przy ekologicznej ocenie stanu wód 

Monitoring ichtiofauny realizowany jest przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. 
Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego na podstawie danych o strukturze ichtiofauny wykony-
wana jest z zastosowaniem wskaźnika integralności biotycznej IBI dla dużych rzek nizinnych oraz 
wskaźnika ichtiologicznego EFI+_PL dla pozostałych rzek. Uzupełnieniem zastosowanej metody jest 
wskaźnik diadromiczny IRS_D, związany z występowaniem w badanej rzece ryb wędrownych dwu-
środowiskowych (diadromicznych). Wskaźnik IRS_D bazuje na porównaniu liczby gatunków diadro-
micznych notowanych w badanej rzece historycznie i występujących obecnie. Jeśli w badanej rzece 
obecnie stwierdzono mniej niż 50 % występujących historycznie gatunków dwuśrodowiskowych, 
klasę stanu/potencjału wyznaczoną za pomocą wskaźnika EFI+_PL lub IBI obniża się o jeden stopień.  

Elementy hydromorfologiczne odzwierciedlają cechy środowiska, które wpływają na warunki by-
towania organizmów żywych, między innymi: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki, charakter 
podłoża. Obserwacje i ocenę elementów hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu/potencjału 
ekologicznego wykonuje WIOŚ na podstawie wytycznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wod-
nej – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Elementy fizykochemiczne obejmują wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny wód, warunki tle-
nowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne oraz wskaźniki che-
miczne z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych. Zakres wskaźników uję-
tych w programie monitoringu operacyjnego jest mniejszy, niż w przypadku monitoringu diagno-
stycznego. Dotyczy to głównie grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych, 
ponieważ w monitoringu operacyjnym badane są tylko substancje odprowadzane w zlewni lub sub-
stancje, co do których wyniki monitoringu diagnostycznego wskazały, że występują w ilości przekra-
czającej dopuszczalne stężenia. 

Klasyfikacja wskaźników fizykochemicznych polega na porównaniu wartości średniorocznych 
określonych dla poszczególnych wskaźników jakości wód z wartościami granicznymi ustalonymi dla 
tych wskaźników. Rozporządzenie (2014) [91] ustala wartości graniczne dla dwóch klas jakości:  
I klasa oznacza stan bardzo dobry, II klasa oznacza stan dobry. Wskaźniki, których stężenia średnio-
roczne przekraczają wartości graniczne określone dla II klasy, określone są w klasyfikacji jako poniżej 
stanu/potencjału dobrego.  

Dla wskaźników z grupy syntetycznych i niesyntetycznych substancji specyficznych w rozporzą-
dzeniu (2014) [91] dla stanu bardzo dobrego i dobrego (I i II klasa) został ustalony jeden zakres warto-
ści dopuszczalnych. Według definicji stanu bardzo dobrego, zawartej w rozporządzeniu w sprawie 
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części 
wód powierzchniowych (2011) [88], stan bardzo dobry oznacza stan, w którym stężenia zanieczysz-
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czeń syntetycznych są bliskie zeru lub poniżej poziomów wykrywalności najbardziej zaawansowa-
nych i powszechnie stosowanych technik analitycznych, natomiast stężenia zanieczyszczeń niesynte-
tycznych odpowiadają warunkom niezakłóconym i nie przekraczają stwierdzonego dla nich tła hydro-
geochemicznego. 

Dobry stan ekologiczny w odniesieniu do specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyn-
tetycznych oznacza stan, w którym stężenia tych substancji nie przekraczają poziomów ustanowio-
nych z wykorzystaniem danych o toksyczności ostrej i chronicznej, zarówno w stosunku do taksonów 
właściwych dla danego typu wód powierzchniowych, jak i do innych gatunków wodnych, dla których 
dane są dostępne, w szczególności do glonów i makrofitów oraz ryb. 

Stan ekologiczny jednolitych części wód powierzchniowych klasyfikuje się poprzez nadanie jed-
nolitej części wód jednej z pięciu klas jakości, przy czym klasa pierwsza oznacza bardzo dobry stan 
ekologiczny, klasa druga – dobry stan ekologiczny, zaś klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio – 
stan ekologiczny umiarkowany, słaby i zły.  

W przypadku potencjału ekologicznego, klasa pierwsza oznacza maksymalny potencjał ekolo-
giczny, klasa druga dobry potencjał ekologiczny, natomiast klasy trzecia, czwarta i piąta odpowiednio 
– potencjał ekologiczny umiarkowany, słaby i zły. Zaklasyfikowanie ocenianej jednolitej części wód 
do danej klasy stanu lub potencjału ekologicznego jest determinowane przez wyniki klasyfikacji po-
szczególnych elementów biologicznych, przy czym obowiązuje zasada, że klasa stanu/potencjału eko-
logicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego. Możliwe jest, że o wynikach klasy-
fikacji stanu lub potencjału ekologicznego decyduje klasyfikacja elementów fizykochemicznych 
(przekroczenie wartości granicznych dobrego stanu/potencjału ekologicznego dla grupy fizykoche-
micznej przy dobrym lub wyższym niż dobry stanie/potencjale ekologicznym elementów biologicz-
nych). 

Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określony został na podstawie wyników badań sub-
stancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, przeprowadzonych w reprezentatyw-
nych punktach pomiarowo-kontrolnych, w odniesieniu do środowiskowych norm jakości określonych  
w rozporządzeniu Ministra Środowiska (2014)[91]. 

W jednolitej części wód może być wyznaczonych kilka obszarów chronionych spośród niżej 
wymienionych: 

1. Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do zaopatrzenia ludno-
ści w wodę przeznaczoną do spożycia: Badania i ocena wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia prowadzone są w oparciu o rozporządzenie w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia (2002)[93]. Zakres badań obejmuje wskaźniki fizykochemiczne, chemiczne 
i mikrobiologiczne. Rozporządzenie określa trzy kategorie jakości wód w zależności od stopnia ich 
zanieczyszczenia i związanych z nim procesów uzdatniania, jakim zanieczyszczone wody muszą być 
poddane w celu uzyskania wody przeznaczonej do spożycia: 
• kategoria A1: woda wymagająca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególności filtracji i de-

zynfekcji; 
• kategoria A2: woda wymagająca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w szczególno-

ści 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 ak-
tywnym oraz dezynfekcji. 
Jednolita część wód spełnia wymagania określone dla omawianego obszaru chronionego, jeżeli 

spełnia wymagania ogólne określone dla dobrego stanu wód (co najmniej dobry stan lub potencjał 
ekologiczny i dobry stan chemiczny – wymagania ogólne) oraz  jeżeli spełnia wymagania dodatkowe, 
w których stężenia zanieczyszczeń fizykochemicznych nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla 
kategorii A1 lub A2, a poziom zanieczyszczeń bakteriologicznych nie przekracza wartości dopusz-
czalnych dla kategorii A3. 

2. Obszary przeznaczone do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym  
i obszary przeznaczone do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu 
wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. 

W Polsce nie wyznaczono obszarów przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt wodnych  
o znaczeniu gospodarczym.  
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Jednolita część wód położona w obszarze przeznaczonym do ochrony siedlisk lub gatunków, dla 
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, spełnia wymaga-
nia określone dla tego typu obszaru, jeżeli spełnia wymagania ogólne określone dla dobrego stanu 
wód (co najmniej dobry stan lub potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny). Dla obszarów prze-
znaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie, dotychczas nie ustalono wymagań dodatkowych. 

3. Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi  
ze źródeł komunalnych i rolniczych. 

Zgodnie z definicją podaną w art. 9 pkt 4 ustawy Prawo wodne (2001) [84] eutrofizacja to wzbo-
gacanie wody biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony 
wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłó-
cenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód. 

Ocenę zagrożenia eutrofizacją jednolitych części wód przeprowadza się w oparciu o rozporzą-
dzenie w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowi-
skowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Eutrofizacja występuje w przypadku, gdy klasy-
fikacja wybranych wskaźników jakości wody wskazuje na stan lub potencjał ekologiczny niższy od 
dobrego. Jednolita część wód spełnia wymagania określone dla omawianego obszaru chronionego, 
jeżeli spełnia wymagania ogólne określone dla dobrego stanu wód (co najmniej dobry stan lub poten-
cjał ekologiczny i dobry stan chemiczny) i gdy klasyfikacja wybranych wskaźników eutrofizacji 
wskazuje na co najmniej dobry stan lub potencjał ekologiczny. 

4. Obszary chronione będące jednolitymi częściami wód przeznaczonymi do celów rekreacyj-
nych, w tym kąpieliskowych. 

Ocenę przeprowadza się w oparciu o  rozporządzenie w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jedno-
litych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji prioryteto-
wych. Jednolita część wód spełnia wymagania określone dla omawianego obszaru chronionego, jeżeli 
spełnia wymagania ogólne określone dla dobrego stanu wód (co najmniej dobry stan lub potencjał 
ekologiczny i dobry stan chemiczny) i gdy nie stwierdza się występowania przyspieszonej eutrofizacji 
wywołanej czynnikami antropogenicznymi, wskazującej na możliwość zakwitu glonów. 

W przypadku, gdy jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w jednym lub kilku z w/w 
obszarów chronionych, w ocenie stanu wód wykonanej na podstawie danych uzyskanych w reprezen-
tatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym uwzględnia się ocenę stanu wód wykonaną dla każdego  
z obszarów chronionych na podstawie danych pochodzących z punktów monitorowania obszarów 
chronionych. Na ocenę stanu wód w obszarze chronionym składa się stan lub potencjał ekologiczny i 
stan chemiczny oraz ocena spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego. 
Ocena ostateczna jednolitej części wód położonej w obszarze chronionym polega na porównaniu wy-
ników oceny uzyskanej w punkcie reprezentatywnym oraz oceny wykonanej w punkcie (punktach) 
monitorowania obszarów chronionych. Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód determinowana 
jest zawsze przez gorszy z uzyskanych stanów. 

Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego z ele-
mentów składowych oceny stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny osiągnął stan 
niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronio-
nych. Stan wód oceniany jest wówczas jako zły. 
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2. KRAJOWE I REGIONALNE DOKUMENTY STRATEGICZNE DOTYCZ ĄCE 
OCHRONY WÓD 

Wśród najważniejszych krajowych i regionalnych strategicznych dokumentów planistycznych 
dotyczących bezpośrednio ochrony wód lub ingerujących w środowisko wodne należy wymienić: 
1. „Strategia Gospodarki Wodnej” (2005) [44]; 
2. „Projekt Polityki wodnej państwa do 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)” (2011) [21]; 
3. „Program wodno-środowiskowy kraju” (2010) [23]; 
4. „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” (2003, 2005, 2010, 2015) [42]; 
5. „Plany gospodarowania wodami dla obszarów dorzeczy” (w przypadku województwa podkarpac-

kiego jest to „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2011) wraz z aktualiza-
cją (2016) oraz „Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru” (2011) wraz z ak-
tualizacją (2016) [19], [20]; 

6. „Strategia rozwoju kraju 2020” (2012) [41]; 
7. „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej” (2014) [2]; 
8. „Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 – 2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie” 

(2013) [40]; 
9. „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (2011) [39]; 
10. „Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” (2009) [36]; 
11. „Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 roku.” (2014) [37]; 
12. „Strategia rozwoju energetyki odnawialnej” (2001) [45];  
13. „Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020” (2014) [38]; 
14.  „Strategia rozwoju województwa – podkarpackie 2020” (2006) [55]; 
15. „Program ochrony środowiska województwa podkarpackiego na lata 2012-2015 z perspektywą do 

2019 r.” (2013) [66]; 
16. „Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2014-2020” (2015) [67]; 
17. „Wojewódzki Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych województwa podkarpackiego w 

zakresie przywrócenia możliwości migracji oraz restytucji ryb dwuśrodowiskowych” (2006) [53]; 
18. Plany ochrony dla obszarów NATURA 2000 [52]. 
 

Wszystkie z w/w opracowań we właściwym sobie zakresie regulują sprawy związane z gospo-
darką wodną i ochroną wód w Polsce, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Realizacja postula-
tów zawartych w tych dokumentach ma zapewnić osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, głów-
nego celu Ramowej Dyrektywy Wodnej [68]. 

W dalszej części rozdziału omówiono cztery zasadnicze dokumenty, opracowane na potrzeby go-
spodarowania wodami, w tym ochrony wód przed zanieczyszczeniem w Polsce, to jest „Projekt Poli-
tyki wodnej państwa do 2013 (z uwzględnieniem etapu 2030)”, „Program wodno-środowiskowy kra-
ju”, „Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych” oraz „Plany gospodarowania wodami 
dla obszarów dorzeczy”. 

2.1. Projekt Polityki wodnej państwa do 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) 

Na etapie sporządzania niniejszego opracowania „Polityka wodna państwa do roku 2030” była na 
etapie zatwierdzania. Dokument określa podstawowe kierunki i zasady działania umożliwiające reali-
zację trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami wodnymi w Polsce i zakłada 
zbudowanie sprawnie działającego systemu, który poprzez mechanizmy prawne i ekonomiczne za-
pewni osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód, a w szczególności ekosystemów wodnych i od 
wody zależnych. System ten ma pozwolić także na zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i przemy-
słu, zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego kraju i ochronę przed skutkami suszy. Zgodnie  
z polityką wodną ochrona i zrównoważona gospodarka wodna musi być zintegrowana z innymi dzie-
dzinami polityk wspólnotowych takich jak energetyka, transport, rolnictwo, rybołówstwo, polityka 
regionalna i turystyka. Celem nadrzędnym Polityki wodnej państwa jest zapewnienie powszechnego 
dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń wywoływanych przez 
powodzie i susze. Cele te maja zostać osiągnięte w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód  
i związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki  
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i dążeniu do wyrównania dysproporcji regionalnych. Cele strategiczne dla osiągnięcia celu nadrzędne-
go polityki to:  
1. osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych z nimi ekosystemów;  
2. zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb ludności, środowiska natu-

ralnego oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki; 
3. ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowanie ryzyka wystąpienia 

sytuacji nadzwyczajnych;  
4. wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania wodami. 

Wdrożenie Polityki wodnej państwa w zakresie wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej [68] 
obejmuje następujące działania: 
1. wdrożenie zmodernizowanego systemu monitoringu wód powierzchniowych  

i podziemnych; 
2. opracowanie krajowego programu udrożnienia rzek; 
3. opracowanie programu wodno-środowiskowego kraju oraz projektów planów gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy; 
4. opracowanie i wdrożenie polityk opłat za wodę; 
5. publikacja planów gospodarowania wodami wraz z przeprowadzeniem procesu konsultacji spo-

łecznych oraz ich aktualizacja i weryfikacja; 
6. wdrażanie ustaleń planów gospodarowania wodami i kontrola efektów. 

Polityka wodna przewiduje realizację innych priorytetowych działań w zakresie ochrony wód, 
m.in. wdrożenie programu interwencyjnego dla powstrzymania najbardziej szkodliwych działań pro-
wadzących do pogorszenia stanu wód, podjęcie działań na rzecz zapobiegania i skutecznego zwalcza-
nia wycieków substancji ropopochodnych i innych substancji niebezpiecznych do wód, a także opra-
cowanie metodyki określania przepływów nienaruszalnych w rzekach. 

2.2. Program wodno-środowiskowy kraju  

Program wodno-środowiskowy kraju (PWŚK) jest jednym z podstawowych dokumentów plani-
stycznych w gospodarce wodnej i stanowi realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie 
Wodnej (RDW) [68] w zakresie konieczności opracowania programów działań. 

Program wymienia szereg działań, których realizacja pozwoli na osiągnięcie przez wody celów 
środowiskowych w perspektywie do 2015 roku.  

Zgodnie z art. 4 RDW, cele sformułowano w następujący sposób: 
1. niepogarszanie stanu części wód; 
2. osiągnięcie dobrego stanu wód: dobrego stanu ekologicznego i chemicznego dla wód powierzch-

niowych, dobrego stan chemicznego i ilościowego dla wód podziemnych; 
3. spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i polskim pra-

wie, w odniesieniu do obszarów chronionych (w tym wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanie-
czyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, narażonych na zanieczyszczenia związkami 
azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do poboru 
wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, przeznaczonych do ochrony 
gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla 
których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie); 

4. zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji priorytetowych do środowiska 
wodnego lub ograniczenie zrzutów tych substancji. 
Działania wymienione w omawianym Programie dla poszczególnych jednolitych części wód, 

uwzględniają podział na działania podstawowe i uzupełniające, w zależności od wyników oceny za-
grożenia nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zaproponowane programy stanowią zbiór efektyw-
nych, skutecznych i realnych do wykonania działań w obszarach dorzeczy. Celem PWŚK jest zatem 
przedstawienie listy działań dla realizacji założonych celów środowiskowych, których wypełnienie  
w określonym czasie pozwoli uzyskać wymierne efekty w postaci lepszego stanu wód. Analiza moż-
liwości technicznych, finansowych oraz czasowych wykazała, że niektóre z części wód nie osiągną do 
2015 roku założonych dla nich celów środowiskowych. W przypadku niemożliwości osiągnięcia ce-
lów środowiskowych w określonym terminie, ustawa Prawo wodne (2001 z późn. zm.) [84], a także 
RDW dopuszczają możliwość przedłużenia terminów osiągnięcia celów środowiskowych lub ustale-
nia mniej rygorystycznych celów dla jednolitych części wód. Wszystkie przypadki odstępstw musza 
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być jednak szczegółowo opisane i uzasadnione. Ustalenia zawarte w PWŚK powinny zostać uwzględ-
nione w innych dokumentach szczebla krajowego i regionalnego, takich jak strategie, programy ope-
racyjne i rozwojowe, plany zagospodarowania przestrzennego oraz studia uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Ponadto ustalenia PWŚK powinny zostać uwzględnione w planach 
i programach tematycznych związanych w sposób bezpośredni bądź pośredni z gospodarką wodną. 
Dzięki takiemu zintegrowanemu podejściu powinno być możliwe pełne wdrożenie zaplanowanych 
działań. 

Działania podstawowe zawarte w PWŚK przewidziane są do realizacji prawie we wszystkich 
częściach wód na terenie całego kraju i podzielone zostały na działania podstawowe grupy A i B. 

Działania podstawowe grupy A wynikają z następujących programów i działań: 
1. Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK); 
2. programu wyposażenia aglomeracji poniżej 2000 RLM w oczyszczalnie ścieków i systemy kana-

lizacji zbiorczej; 
3. programu wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości nie mniejszej niż 

4000 RLM odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód w urządzenia zapewniające wymagane 
przez polskie prawo standardy ochrony wód; 

4. programów przyjętych dla obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego; 
5. działań zapobiegających zanieczyszczeniu wód substancjami zanieczyszczającymi lub grupami 

substancji zanieczyszczających, stanowiących poważne zagrożenie dla środowiska wodnego lub 
za jego pośrednictwem środowiska przyrodniczego. 
Wśród działań podstawowych grupy B wymienić należy: 

1. działania dla silnie zmienionych i sztucznych części wód pozwalające na osiągnięcie przez te czę-
ści wód dobrego potencjału; 

2. działania wymagane na mocy części A załącznika VI RDW (działania wymagane w pozostałych 
dyrektywach); 

3. pozostałe działania podstawowe wymagane na mocy art. 11 ust. 3 RDW. 
Działania podstawowe wynikają z zapisów aktów prawa krajowego oraz wspólnotowego i pozwa-

lają na wypełnienie zobowiązań następujących dyrektyw: 
1. dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotycząca oczyszczania ścieków komu-

nalnych [69]; 
2. dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 roku dotycząca ochrony wód przed zanie-

czyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego [70]; 
3. dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 roku dotycząca 

zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG [71]; 
4. dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi [72]; 
5. dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 roku w sprawie ochrony środowiska,  

w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie [73]; 
6. dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodni-

czych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa) [74]; 
7. dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa 

(tzw. dyrektywa ptasia) [75]; 
8. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli 

zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a na-
stępnie uchylająca dyrektywę Rady 96/82/WE [76]; 

9. dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 roku dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli [77]; 

10. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca 
dyrektywę 2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 
publiczne i prywatne na środowisko [78]; 

11. dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku  
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę 
90/313/EWG [79]; 
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12. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1107/2009 z dnia 21 października 
2009 roku dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy 
Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG [105]. 
W PWŚK zawarto również działania, wynikające z zapisów następujących dyrektyw: 

1. dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2002 roku  
w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom 
wyrządzonym środowisku naturalnemu [80]; 

2. dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku  
w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu [81]. 
Program wodno-środowiskowy kraju oprócz działań wynikających z w/w dyrektyw wymienia 

działania dodatkowe realizujące cele wymienione w RDW i są to: 
1. działania służące spełnieniu wymogów art. 9, służące wdrożeniu zasady zwrotu kosztów usług 

wodnych (ponoszenie opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków); 
2. działania służące propagowaniu skutecznego i zrównoważonego korzystania z wody w celu nie-

dopuszczenia do zagrożenia realizacji celów środowiskowych (racjonalizacja zużycia wody w za-
kładach przemysłowych; propagowanie idei zrównoważonego rozwoju i upowszechnienie infor-
macji o podejmowanych działaniach); 

3. działania służące zabezpieczeniu jakości wody w celu zredukowania poziomu uzdatniania wyma-
ganego przy produkcji wody do picia; 

4. działania służące kontroli poboru wody słodkiej powierzchniowej i podziemnej oraz retencja wo-
dy słodkiej powierzchniowej, w tym wykazy poborów wód i wymagane uprawnienia dla poboru  
i retencji; 

5. działania służące ograniczeniu zanieczyszczeń; 
6. działania służące kontroli zrzutów ze źródeł punktowych mogących przyczynić się do zanieczysz-

czenia (działania wynikające z konieczności porządkowania systemu gospodarki ściekowej, np. 
prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, kon-
trola przestrzegania warunków określonych w pozwoleniach wodno-prawnych i zintegrowanych; 

7. działania służące zapobieganiu lub kontroli wprowadzania zanieczyszczeń ze źródeł rozproszo-
nych; 

8. działania służące kontroli nad innymi znaczącymi niekorzystnymi oddziaływaniami na stan wody, 
a w szczególności oddziaływania hydromorfologiczne; 

9. działania służące eliminowaniu zanieczyszczenia wód powierzchniowych substancjami prioryte-
towymi; 

10. inne działania służące zapobieganiu stratom zanieczyszczeń z technicznych instalacji oraz służą-
cych zapobieganiu i/lub redukcję przypadkowych wydarzeń mogących zanieczyszczać wodę  
(z liczby ok. 1200 obiektów niebezpiecznych na terytorium kraju). 
Drugi rodzaj działań wskazanych przez RDW oraz przetransponowanych do polskiego systemu 

prawnego poprzez ustawę - Prawo wodne to działania uzupełniające, opracowane i wdrażane w uzu-
pełnieniu do działań podstawowych dla realizacji celów środowiskowych. 

Dyrektywa zawiera otwartą listę działań uzupełniających, natomiast ustawa Prawo wodne wska-
zuje następujące działania: 
1. środki prawne, administracyjne i ekonomiczne niezbędne do zapewnienia optymalnego wdrożenia 

przyjętych działań; 
2. wynegocjowane porozumienia dotyczące korzystania ze środowiska; 
3. działania na rzecz ograniczenia emisji; 
4. zasady dobrej praktyki; 
5. działania służące efektywnemu korzystaniu z wody i ponownemu jej wykorzystaniu, 
6. przedsięwzięcia techniczne, badawcze, rozwojowe, demonstracyjne i edukacyjne. 

2.3. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) 

Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do wypełnienia wymogów dyrektywy 
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych [69], 
zgodnie z warunkami określonymi w Traktacie Akcesyjnym. 

Program [42] jest podstawowym narzędziem służącym wdrożeniu wymogów dyrektywy 
91/271/EWG [69], dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych [69], transponowanych do ustawy 
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Prawo wodne (2001). Głównym celem Programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczysz-
czanych ścieków komunalnych z aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców większej od 2000 
(redukcja związków azotu i fosforu). KPOŚK został opracowany w 2003 roku na podstawie danych  
o stanie wyposażenia terenów gmin w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunal-
nych. W Programie uwzględniono zamierzenia gmin dotyczące realizacji przedsięwzięć w zakresie 
gospodarki ściekowej. Program przewiduje realizację zadań w zakresie budowy, rozbudowy i moder-
nizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz infrastruktury kanalizacyjnej w celu osiągnięcia od-
powiedniego efektu ekologicznego. 

Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych został zatwierdzony w dniu 16 grudnia 
2003 roku. Dokument zawiera wykaz aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) więk-
szej od 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbu-
dowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych 
systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 
roku. KPOŚK opracowany w 2003 roku dotyczył 1068 aglomeracji i przewidywał budowę, rozbudo-
wę i/lub modernizację 1163 oczyszczalni ścieków komunalnych, a także budowę około 21 tys. km 
sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach. Koszt zadania oszacowano na ok. 35 mld zł, w tym na budowę, 
rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej ok. 24 mld zł, a na budowę, rozbudowę 
lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych ok. 11 mld zł. 

W dniu 7 czerwca 2005 roku Rada Ministrów zatwierdziła pierwszą Aktualizacja KPOŚK 
(AKPOŚK 2005), która obejmowała 1577 aglomeracji. Aktualizacja z 2005 roku zakładała budowę 
ok. 37 tys. km sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach, budowę, rozbudowę i/lub modernizację ok. 1734 
oczyszczalni ścieków. Koszt realizacji AKPOŚK 2005 oszacowano na ok. 42,6 mld zł, w tym na bu-
dowę, rozbudowę lub modernizację systemów kanalizacji zbiorczej ok. 32 mld zł, a na budowę, roz-
budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych ok. 10,6 mld zł. 

W dniu 2 marca 2010 roku została zatwierdzona druga Aktualizacja KPOŚK (AKPOŚK 2009). 
Aktualizacja Programu z 2009 roku obejmuje łącznie 1635 aglomeracji, które umieszczono w dwóch 
załącznikach: 
1. załącznik 1 - obejmuje 1313 aglomeracji priorytetowych dla wypełnienia wymogów Traktatu Ak-

cesyjnego o łącznym RLM 44 161 819 (dostępne środki finansowe powinny być kierowane  
w pierwszej kolejności na realizację inwestycji wymienionych w załączniku 1); 

2. załącznik 2 – obejmuje 322 aglomeracje niestanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów 
Traktatu Akcesyjnego o łącznym RLM  1 360 434.  
W Aktualizacji wskazano także 104 aglomeracje (tzw. „pozostałe”) o łącznym RLM wynoszącym 

474 956, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 lub 2. Aglomeracji 
tych nie wliczono do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK 2009. 

Największe znaczenie we wdrożeniu postanowień dyrektywy 91/271/EWG ma osiągnięcie odpo-
wiednich standardów oczyszczania ścieków w aglomeracjach o RLM większym od 15000.  

Zgodnie z Aktualizacją z 2009 roku powstający w nich ładunek zanieczyszczeń biodegradowal-
nych wynosi blisko 87%. 

W związku z ograniczoną ilością środków finansowych efekty realizacji Programu odniesiono tyl-
ko do aglomeracji wymienionych w załączniku 1, które stanowią priorytet dla wypełnienia wymogów 
Traktatu Akcesyjnego. Realizacja inwestycji zapisanych w załączniku 1, AKPOŚK 2009 obejmuje: 
1. budowę 30 641 km sieci kanalizacyjnej; 
2. modernizację 2 883 km sieci kanalizacyjnej; 
3. modernizację lub rozbudowę 569 oczyszczali ścieków; 
4. budowę 177 nowych oczyszczalni. 

Nakłady finansowe na realizację zakresu rzeczowo-finansowego przedsięwzięć zestawionych  
w załączniku 1 AKPOŚK 2009 oszacowano są na kwotę 31,9 mld zł. 
  Trzecia Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(AKPOŚK2010) została zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 1 lutego 2011 roku. 

Celem trzeciej Aktualizacji Programu było ustalenie realnych terminów zakończenia inwestycji  
w aglomeracjach, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie zrealizują zaplanowanych zadań 
do końca 2010 roku. W związku z powyższym AKPOŚK2010 swoim zakresem objęło wyłącznie 
zmiany dotyczące terminów realizacji inwestycji wskazanych w AKPOŚK2009. Analiza KPOŚK 
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przeprowadzona w zakresie stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz przyczyn zaistniałych 
opóźnień wykazała, że zmiana terminów dotyczy 126 aglomeracji.  

Dla potrzeb wypełnienia pozostałych wymagań dyrektywy 91/271/EWG [69] w uzupełnieniu 
Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych opracowano: 
1. Program wyposażenia w oczyszczalnie ścieków i systemy kanalizacji sanitarnej aglomeracji  

o RLM < 2000, posiadających w dniu przystąpienia Polski do UE systemy kanalizacji sanitarnej. 
2. Program wyposażenia zakładów przemysłu rolno-spożywczego o wielkości RLM nie mniejszej 

niż 4000, odprowadzających ścieki bezpośrednio do wód, w urządzenia zapewniające wymagane 
przez polskie prawo standardy ochrony wód. 
W 2015 roku, w związku z potrzebą w pełni zgodnego z Traktatem akcesyjnym wdrożenia posta-

nowień dyrektywy 91/271/EWG [69], opracowano tzw. Master Plan, który dokonuje weryfikacji dzia-
łań związanych z wdrażaniem Dyrektywy i dokonuje kolejnej (IV) aktualizacji KPOŚK. 

Jest to dokument, który uwzględnia potrzeby i plany inwestycyjne samorządów dotyczące gospo-
darki ściekowej w aglomeracjach, w tym inwestycji planowanych do realizacji przez aglomeracje po 
2015 roku, które stały się oficjalnie integralnym elementem dokumentu. Master Plan eliminuje z Kra-
jowego programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (projekt IV aktualizacji) wszystkie te aglome-
racje, które do końca lutego 2015 roku nie zostały wyznaczone stosownym aktem prawa miejscowego 
(rozporządzeniem wojewody lub uchwałą sejmiku województwa). Ponadto uwzględnienie wartości 
rzeczywistego RLM, pozwoliło wyeliminować z KPOŚK aglomeracje, w których wielkość RLM była 
mniejsza od 2 000. Master Plan zredukował także mało ekonomiczne plany inwestycyjne w zakresie 
budowy sieci kanalizacyjnych w aglomeracjach. Uwzględniono wyłącznie plany inwestycyjne zgodne 
z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie sposobu wyzna-
czania obszaru i granic aglomeracji [86].  

Do najważniejszych i najpilniejszych działań pozainwestycyjnych związanych z wypełnieniem 
wymogów Dyrektywy było wydanie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 
roku. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, które wprowadziło do 
polskiego prawa zobowiązania wynikające z art. 5.2. Dyrektywy. Zgodnie z zapisami dyrektywy 
91/271/EWG [69] efekt ekologiczny jest w aglomeracji osiągnięty gdy spełnione są w niej następujące 
warunki: 
1. wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada przynajmniej ładunkowi generowa-

nemu przez całą aglomerację; 
2. jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna z wymagania-

mi Prawa wodnego [84] i rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie nale-
ży spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegól-
nie szkodliwych dla środowiska wodnego [96] (standardy oczyszczania ścieków w oczyszczal-
niach uzależnione są od wielkości aglomeracji); 

3. w każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 10 000 RLM wymagane 
jest podwyższone usuwanie biogenów; 

4. aglomeracja musi być wyposażona w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące  
blisko 100% poziom obsługi. 
Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w formule odpowiadającej 

IV aktualizacji, przyczyni się ogólnie do poprawy środowiska, a w szczególności do poprawy jakości 
wód powierzchniowych, w tym wód Morza Bałtyckiego, co pozytywnie wpłynie również na funkcjo-
nowanie ekosystemów wodnych oraz ekosystemów od wód zależnych. Zakłada się, że w związku  
z rozbudową sieci kanalizacyjnej, zwiększy się dostępność ludności do usług kanalizacyjnych i po-
prawie ulegną warunki sanitarne ludności. Pomimo pozytywnych efektów, realizowane przedsięwzię-
cia będą mogły mieć negatywny wpływ na niektóre elementy środowiska, w tym obszary Natura 2000 
i powinny być rozwiązywane indywidualnie. 

2.4. Plany gospodarowania wodami 

Obowiązek sporządzenia planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (PGW) wynika 
z art. 13 Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW) [68], zgodnie z którym każde państwo członkowskie 
zapewnia opracowanie planów gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy, które leżą 
całkowicie w granicach danego kraju (a także dla dorzeczy międzynarodowych). Wymóg przygoto-
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wania planów gospodarowania wodami został transponowany do polskiego prawa poprzez art. 90 
ustawy Prawo wodne (2001 z późn.zm.) [84]. 

Zgodnie z Ustawą na terytorium Polski wyznaczono 10 obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Jarftu, 
Świeżej, Dunaju, Dniestru, Łaby, Pregoły, Ücker, Niemna. Dla każdego z obszarów dorzeczy ko-
nieczne jest opracowanie planu gospodarowania wodami. Obszar województwa podkarpackiego poło-
żony jest w dorzeczu Wisły oraz w niewielkiej części w dorzeczu Dniestru (głównie rzeka Strwiąż). 

Plany gospodarowania wodami dla wszystkich obszarów dorzeczy w Polsce zostały po raz pierw-
szy opracowane w 2009 roku, a następnie zatwierdzone przez Radę Ministrów 22 lutego 2011 roku. 
Zgodnie z RDW, plany gospodarowania wodami muszą być poddawane przeglądowi i uaktualnianie 
najpóźniej w ciągu 15 lat, licząc od wejścia w życie przytoczonej powyżej Dyrektywy, czyli do 22 
grudnia 2015 roku, a następnie aktualizowane co 6 lat. Aktualizacja planów gospodarowania wodami 
jest przyjmowana przez Radę Ministrów na drodze rozporządzenia. Najnowsze aktualizacje Planów 
zostały sporządzone w 2016 roku. 

Plan gospodarowania wodami jest podstawowym dokumentem planistycznym, stanowiącym pod-
stawę do podejmowania decyzji z zakresu gospodarowania wodami w tym dorzeczu. Jego głównym 
celem jest usprawnienie procesu osiągania lub utrzymania dobrego stanu wód oraz ekosystemów za-
leżnych od wód. 

Plan gospodarowania wodami wraz z aktualizacją uwzględnia zintegrowane podejście w zakresie 
zarządzania wodami, a także powiązania pomiędzy zarządzaniem wodami a celami środowiskowymi 
ustalonymi zgodnie z RDW. 

Zakres planu gospodarowania wodami określony jest w załączniku VII Ramowej Dyrektywy 
Wodnej. Zgodnie z postanowieniami RDW i zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne (2011 z późn. 
zm.) [84] plan gospodarowania wodami obejmuje następujące zagadnienia:  
1. ogólną charakterystykę obszaru dorzecza (wraz z zestawieniami jednolitych części wód po-

wierzchniowych i podziemnych); 
2. podsumowanie zidentyfikowanych znaczących oddziaływań antropogenicznych, oceny ich wpły-

wu na stan wód powierzchniowych i podziemnych; 
3. wyszczególnienie obszarów chronionych; 
4. mapę sieci monitoringu wód powierzchniowych i podziemnych; 
5. wykaz ustalonych celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych;  
6. podsumowanie wyników analizy ekonomicznej związanej z korzystaniem z wód;  
7. podsumowanie działań zawartych w Programie wodno-środowiskowym kraju;  
8. wykaz innych aktualnych programów i planów gospodarowania dla obszaru dorzecza, dotyczą-

cych zlewni;  
9. podsumowanie działań realizowanych w celu informowania społeczeństwa i konsultacji publicz-

nych;  
10. wykaz właściwych władz w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza; 
11. informację o sposobach i procedurach pozyskiwania informacji i dokumentacji źródłowej wyko-

rzystanej do sporządzenia planu;  
12. informacje o spodziewanych wynikach realizacji planu; 
13. podsumowanie wszystkich zmian lub uaktualnień dokonanych od dnia ogłoszenia poprzedniego 

planu; 
14. ocenę postępu w osiąganiu celów środowiskowych; 
15. prezentację wyników monitoringu w okresie objętym poprzednim planem oraz wyjaśnieniem 

przyczyn nieosiągnięcia celów środowiskowych w niektórych częściach wód; 
16. charakterystykę i wyjaśnienie wszystkich działań przewidzianych we wcześniejszej wersji planu, 

które nie zostały zrealizowane; 
17. charakterystykę wymaganych dodatkowych działań ustalonych w trakcie realizacji planu. 

Wymieniony powyżej zakres planu gospodarowania wodami został uszczegółowiony w rozpo-
rządzeniu Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu opracowania planów gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy (2013)[101].  

Rozporządzenie wskazuje, że plan powinien zawierać m.in.: 
1. ogólną charakterystykę obszaru dorzecza dla wód powierzchniowych i podziemnych wraz z gra-

ficznym przedstawieniem granic jednolitych części wód; 
2. wyniki państwowego monitoringu środowiska wraz z przedstawieniem ich na mapie; 
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3. informacje o poziomach niepewności pomiaru dla elementów fizykochemicznych i chemicznych 
oraz szacowanych poziomów ufności i dokładności wyników dla elementów biologicznych; 

4. informacje o wodach śródlądowych powierzchniowych i podziemnych, z ich wstępną oceną prze-
prowadzoną przy uwzględnieniu kryterium wody przeznaczonej do spożycia; 

5. analizę trendów wykrytych zanieczyszczeń w jednolitych częściach wód podziemnych, na których 
obszarze znajdują się punktowe źródła zanieczyszczeń lub skażenia powierzchni terenu będących 
zagrożeniem w osiągnięciu celów środowiskowych, 

6. podsumowanie działań zawartych w programie wodno-środowiskowym kraju; 
7. dane dotyczące prognozowanych zmian klimatu z uwzględnieniem wpływu tych zmian na zasoby 

wodne. 
W aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Wisły [103] i Dniestru 

[104] uwzględniono wyniki uszczegółowionej identyfikacji oddziaływań antropogenicznych  
i ich wpływu na wody. Uwzględniono także analizę presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicz-
nych w szczególnym ujęciu wszystkich kategorii wód. W aktualizacji planu dla obszaru dorzecza Wi-
sły uwzględniono także znacznie szerszy zakres informacji dotyczący wyznaczania silnie zmienionych 
(SZCW) i sztucznych części wód (SCW). Wykaz silnie zmienionych części wód został zweryfikowa-
ny na podstawie bardziej szczegółowego rozpoznania zmian hydromorfologicznych. W ramach aktua-
lizacji planów wykorzystano także ustalone w obecnym cyklu planistycznym (2010-2015) cele środo-
wiskowe, zarówno dla jednolitych części wód powierzchniowych jak i dla obszarów chronionych. 
Syntetyczne podsumowanie danych, zebranych w ramach aktualizacji planów gospodarowania woda-
mi, zawierają opracowane dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych i podziem-
nych, karty charakterystyk.  

W kartach przedstawiono następujące dane: 
1. kod, nazwę, powierzchnię jednolitej części wód; 
2. nazwę obszaru dorzecza i regionu wodnego; 
3. województwo, powiat, gminę; 
4. nazwę właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej, Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska oraz wojewódzkiego zarządu melioracji i urządzeń wodnych; 
5. typ części wód; 
6. informację o warunkach referencyjnych; 
7. status części wód; 
8. informacje o powiązaniach pomiędzy jednolitymi częściami wód powierzchniowych i podziem-
nych; 
9. informacje o stanie/potencjale ekologicznym, stanie chemicznym i ilościowym (odpowiednio dla 
jednolitych części wód powierzchniowych i jednolitych części wód podziemnych) – na podstawie 
wyników Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), za lata 2010-2012, z odniesieniem, czy  
w danej jednolitej części wód powierzchniowych znajduje się punkt pomiarowo – kontrolny i czy 
ocena stanu jednolitej części wód powstała w wyniku ekstrapolacji; 
10. aktualny stan jednolitej części wód na podstawie PMŚ za lata 2010-2012; 
11. informacja o rodzaju użytkowania części wód; 
12. informacja o rodzajach presji/oddziaływań i zagrożeniach antropogenicznych dla wszystkich kate-
gorii części wód powierzchniowych i podziemnych; 
13. informacje o występowaniu obszarów chronionych; 
14. ocenę ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych; 
15. cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód; 
16. informacje dotyczące odstępstw od realizacji celów wraz z uzasadnieniem; 
17. działania uwzględniające podział na działania podstawowe i uzupełniające, w tym dane dotyczące 
kosztów, wskazanie źródeł finansowania i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację; 
18. inne informacje, które odnoszą się do jednolitych części wód. 
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3. CHARAKTERYSTYKA SIECI HYDROGRAFICZNEJ WOJEWÓDZTWA P ODKAR-
PACKIEGO – TYPOLOGIA ABIOTYCZNA JEDNOLITYCH CZ ĘŚCI WÓD  
POWIERZCHNIOWYCH 

 Województwo podkarpackie położone jest w dorzeczu Wisły, w regionie wodnym górnej Wisły 
(z wyjątkiem zlewni rzeki Strwiąż, lewobrzeżnego dopływu Dniestru w zlewisku Morza Czarnego 
oraz zlewni rzeki Raty, która jest dopływem Bugu w regionie wodnym Środkowej Wisły). 

Obszar dorzecza Wisły położony jest we wschodniej część kraju i stanowi największą część tery-
torium Polski spośród wszystkich wydzielonych obszarów dorzeczy. Jego powierzchnia wynosi  
ok. 183 tys. km2, co stanowi ok. 59% powierzchni kraju. 

 Region wodny Górnej Wisły ma powierzchnię ok. 43 109,3 km2 i obejmuje zlewnię Wisły od 
przekroju poniżej ujścia Przemszy do ujścia Sanny ze zlewnią Sanny włącznie. 

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Kondrackiego, region wodny Górnej Wisły położo-
ny jest w obrębie 8 podprowincji: Centralnych Karpat Zachodnich, Zewnętrznych Karpat Zachodnich, 
Beskidów Wschodnich, Podkarpacia Wschodniego, Podkarpacia Północnego, Wyżyny Śląsko – Kra-
kowskiej, Wyżyny Małopolskiej oraz Wyżyny Lubelsko – Lwowskiej. 

Największymi prawobrzeżnymi dopływami Wisły w województwie podkarpackim są rzeka San 
(powierzchnia zlewni: ok. 16876 km2) i rzeka Wisłoka (powierzchnia zlewni: ok. 4100 km2). Pozosta-
łe ważniejsze podkarpackie dopływy Wisły to Łęg, Trześniówka i Babulówka. 

Ważniejszymi dopływami rzeki San są cieki Solinka, Hoczewka, Osława, Stupnica, Wiar, Wisz-
nia, Szkło, Lubaczówka, Złota I, Złota II, Trzebośnica, Rudnia, Tanew oraz rzeka Wisłok). Ważniej-
szymi dopływami rzeki Wisłok są cieki: Pielnica, Morwawa, Lubatówka, Stobnica, Lubcza, Strug, 
Mrowla, Sawa i Mleczka. Zlewnie rzek Wisłoka oraz San (wraz z Wisłokiem) stanowią ok. 90% po-
wierzchni województwa. Ważniejszymi dopływami rzeki Wisłoka są cieki: Ropa, Jasiołka, Kamieni-
ca, Grabinka, Brzeźnica (Wielopolka) i Tuszymka.  

Znaczna ilość cieków z obszaru województwa podkarpackiego przepływa przez tereny objęte 
różnymi formami ochrony przyrody, m.in. przez wodozależne obszary chronione NATURA 2000 
(rys. 3.2.) 

Największymi zbiornikami zaporowymi w województwie podkarpackim, są zlokalizowane na 
rzece San zbiorniki Solina (pełniący funkcję ochrony przed powodzią, rekreacyjną oraz hydroenerge-
tyczną) i Myczkowce (pełniący funkcję wyrównawczą dla zespołu elektrowni wodnych Solina – 
Myczkowce), a także zlokalizowany na rzece Wisłok, zbiornik Besko. 

Organem właściwym w sprawach gospodarowania wodami na obszarze województwa jest Re-
gionalny Dyrektor Gospodarki Wodnej w Krakowie, a w przypadku mniejszych cieków Podkarpacki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

Na potrzeby gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, cieki zostały wydzielone jako jed-
nostki hydrograficzne zwane jednolitymi częściami wód powierzchniowych. Rzeczne jednolite części 
wód powierzchniowych na obszarze Polski zostały przyporządkowane do 26 typów abiotycznych, 
głównie w zależności od geologii terenu, przez który przepływają oraz z uwagi na kryterium wysoko-
ści bezwzględnej. Na obszarze województwa podkarpackiego występuje 12 typów abiotycznych jed-
nolitych części wód rzecznych (rys. 3.1.). Na obszarze województwa nie występują jeziora. W zależ-
ności od stopnia antropogenicznego przekształcenia cieków, wyróżnia się naturalne, silnie zmienione  
i sztuczne jednolite części wód rzecznych (rys. 3.2.). 

Cechą charakterystyczną rzek województwa podkarpackiego jest duża zmienność przepływów  
w czasie, która wynika ze zróżnicowania warunków hydrologicznych w poszczególnych miesiącach  
i latach oraz górskiego charakteru większości cieków. Na większości obszaru regionu wodnego Górnej 
Wisły występuje przewaga zasilania powierzchniowego.  

W obszarze Karpat udział zasilania powierzchniowego stanowi ponad 65% odpływu całkowitego, 
a w kierunku północnym przewaga zasilania powierzchniowego jest coraz mniejsza. Na niewielkim 
obszarze, w północno – zachodniej i północno – wschodniej części regionu wodnego występuje prze-
waga zasilania podziemnego.  

Maksymalne odpływy w rzekach regionu obserwuje się w miesiącach marzec-kwiecień, nato-
miast odpływy minimalne występują najczęściej we wrześniu.  

W regionie wodnym Górnej Wisły wyróżniono pięć typów reżimu rzecznego: 
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1. typ śnieżny silnie wykształcony – średni odpływ miesiąca wiosennego (marca lub kwietnia) prze-
kracza 180% średniego odpływu rocznego, 

2. typ śnieżny średnio wykształcony – średni odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130 – 180% 
średniego odpływu rocznego, 

3. typ śnieżny słabo wykształcony – średni odpływ miesiąca wiosennego nie przekracza 130% śred-
niego odpływu rocznego, 

4. typ śnieżno – deszczowy – średni odpływ miesiąca wiosennego wynosi 130 – 180% średniego 
odpływu rocznego i wyraźnie zaznacza się wzrost odpływu w miesiącach letnich, wynoszący  
co najmniej 110% średniego odpływu rocznego, 

5. typ deszczowo – śnieżny – średni odpływ miesiąca letniego jest wyższy lub prawie równy śred-
niemu odpływowi miesiąca wiosennego. 
W tabeli 3.1. przedstawiono podstawowe dane hydro-meteorologiczne i hydrologiczne, charakte-

ryzujące główne regiony hydrograficzne województwa podkarpackiego w latach 2010 – 2014. 
W tabeli 3.2. przedstawiono wielkości przepływów charakterystycznych dla głównych rzek wo-

jewództwa w wybranych profilach  (posterunkach) wodowskazowych. 
Na rys. 3.3. przedstawiono układ sieci hydrograficznej w województwie podkarpackim w podzia-

le na główne zlewnie wraz z rozmieszczeniem posterunków wodowskazowych. 
 

 
 

Rys. 3.1. Typologia abiotyczna jednolitych części wód powierzchniowych w województwie podkarpackim na tle jednostek 
podziału fizjograficznego Polski wg Kondrackiego [3], [15], [47], [48] 
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Rys. 3.2. Rozmieszczenie obszarów chronionych NATURA 2000 na tle naturalnych, silnie zmienionych i sztucznych części 
wód powierzchniowych w województwie podkarpackim [3], [15], [47], [51] 
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Rys. 3.3. Rozmieszczenie posterunków wodowskazowych na tle sieci hydrograficznej w głównych zlewniach rzecznych  

w województwie podkarpackim [3], [24], [47] 
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Tab. 3.1.  Sumy opadów i odpływy w głównych regionach hydrograficznych województwa podkarpackiego w latach 2010-
2014 [6], [7], [8], [9], [10], [47] 

 Powierzchnia 
(wg MPHP 

2007) 

Suma opadów w latach Odpływy w latach 

Regiony hydrograficzne 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

 
 

km 2 mm mln m 3 

Dorzecze (zlewnia) górnej 
Wisły do ujścia Sanu 

33404,0 1134,3 733,2 660,5 738,2 930,3 20276,7 10370,2 6046,5 9807,0 10469,6 

Dorzecze (zlewnia) Sanu 16876,0 1017,7 722,8 705,8 695,8 831,4 7870,0 4740,9 3169,3 4298,5 3539,9 

Dorzecze (zlewnia) Wisłoki 4100,0 1094,2 744,9 689,8 700,6 944,3 2503,8 1365,1 542,6 1062,1 1275,2 

Dorzecze (zlewnia) Wisłoka 3538,4 1110,0 708,1 662,0 651,4 825,7 1870,2 974,7 727,8 778,5 629,7 

Dorzecze (zlewnia) Bugu 89,6 - - - - - - - - - - 

Dorzecze (zlewnia) Dniestru 233,1 1166,9 878,5 893,2 751,3 1049,5 166,3 93,5 104,8 83,2 130,8 

 
Tab. 3.2. Przepływy charakterystyczne dla głównych rzek województwa podkarpackiego w wybranych profilach wodowska-
zowych [14]  

Nazwa rzeki oraz nazwa wodowskazu okres 
obserw. 

Przepływy charakterystyczne m 3/s 

WWQ SWQ SSQ SNQ NNQ 

Wisła Szczucin 2006-2010 5010 2320 282 79,7 68,2 

Wisłoka Krempna Kotań 2006-2010 115 67,9 3,1 0,26 0,15 

Wisłoka Żółków 2006-2010 464 244 9,14 0,62 0,18 

Wisłoka Krajowice 2006-2010 1370 766 29,9 4,41 3,23 

Wisłoka Łabuzie 2006-2010 1370 716 35 4,05 3,14 

Grabinka Głowaczowa 2006-2010 94,6 42,7 1,56 0,27 0,15 

Brzeźnica  Brzeźnica 2006-2010 233 119 4,47 0,78 0,59 

Wisłoka Pustków 2006-2010 1380 706 42 6,41 4,6 

Wisłoka Mielec 2 2006-2010 1360 689 45,2 7,54 5,63 

Ropa Topoliny 2006-2010 837 436 13,7 3,03 2,45 

Jasiołka Zboiska 2006-2010 220 127 4,33 0,3 0,15 

Jasiołka Jasło 2006-2010 378 199 7,35 0,48 0,16 

San Stuposiany 2006-2010 118 83,2 4,09 0,4 0,21 

San Dwernik  2006-2010 240 156 10,6 0,83 0,6 

San Zatwarnica 2006-2010 364 220 13,1 1,12 0,8 

San Lesko 2006-2010 728 374 34,5 8,47 6,7 

San Olchowce 2006-2010 905 507 45,5 8,64 6,69 

San Dynów 2006-2010 887 580 54,4 9,41 7,04 

San Przemyśl 2006-2010 884 596 60,5 12,1 10,9 

San Jarosław 2006-2010 915 706 81,4 18,8 16 

San Leżachów 2006-2010 924 711 91,5 22,7 19,6 

San Rzuchów 2006-2010 1420 887 122 29,9 23,6 

San Nisko 2006-2010 1640 933 145 40,8 29,6 

San Radomyśl 2006-2010 1560 942 160 44,5 35,7 

Czarny, Polana 2006-2010 111 52,2 1,9 0,28 0,21 

Solinka Cisna 2006-2010 57,1 51,9 2,58 0,28 0,22 

Solinka Terka 2006-2010 176 153 9,32 0,95 0,9 

Hoczewka Hoczew 2006-2010 129 92,8 3,22 0,39 0,33 

Osława Szczawne 2006-2010 236 154 5,92 0,58 0,42 

Osława Zagórz 2006-2010 447 253 9,01 0,87 0,43 

Wiar Rybotycze 2006-2010 137 78,1 2,28 0,35 0,21 

Wiar Krówniki 2006-2010 331 272 8,6 1,1 0,39 

Wisznia Nienowice 2006-2010 199 138 8,04 0,87 0,47 

Szkło Budzyń 2006-2010 37 27,8 3,63 0,92 0,5 

Lubaczówka Zapałów 2006-2010 46,7 29,5 5,31 1,49 1,2 

Wisłok Puławy 2006-2010 117 70,1 2,39 0,15 0,08 

Pielnica Nowosielce 2006-2010 53,6 31,7 0,55 0,041 0,02 

Morwawa Iskrzynia 2006-2010 65,2 45,5 1,54 0,1 0,07 

Wisłok Krosno 2006-2010 211 133 8,11 1,11 0,81 

Stobnica Godowa 2006-2010 123 64,7 3,59 0,55 0,24 

Wisłok Żarnowa 2006-2010 436 221 17,5 2,54 1,65 

Wisłok Rzeszów 2006-2010 533 288 24 2,38 1,52 

Mleczka Gorliczyna 2006-2010 112 66,5 3,85 0,63 0,19 
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Wisłok Tryńcza 2006-2010 589 299 34,4 6,44 4,33 

Trzebośnica Sarzyna 2006-2010 96,8 33,1 1,76 0,29 0,18 

Bukowa Ruda Jstkowska 2006-2010 43,4 20,8 3,83 1,23 0,99 

Tanew Harasiuki 2006-2010 139 68,3 13,1 5,16 4,2 
WWQ – największy przepływ z wielolecia,  
SWQ – średnia z największych przepływów rocznych (WQ) z wielolecia, 
SSQ – średnia z przepływów średnich rocznych (SQ) z wielolecia, 
SNQ – średnia z najmniejszych przepływów rocznych (NQ) z wielolecia,  
NNQ – najmniejszy przepływ z wielolecia 

 
3.1. Zlewnia rzeki Wisła 

Rzeka Wisła przepływa wzdłuż północno-zachodniej granicy administracyjnej województwa 
podkarpackiego na odcinku o długości ok. 77,7 km (rzeka na tym odcinku wyznacza granicę woje-
wództw podkarpackiego i świętokrzyskiego). Zgodnie z typologią abiotyczną wód powierzchniowych, 
na tym odcinku Wisła ma charakter wielkiej rzeki nizinnej (typ 21), i podzielona została na 3 jednolite 
części wód powierzchniowych o statusie silnie zmienionych JCWP: JCWP Wisła od Dunajca do Wi-
słoki (PLRW20002121799 – monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w miejscowości Gliny Male – 
rys.3.1.1.), JCWP Wisła od Wisłoki do Sanu (PLRW20002121999 – monitorowana przez WIOŚ  
w Kielcach) i JCWP Wisła od Sanu do Sanny (PLRW2000212319 – monitorowana przez WIOŚ  
w Lublinie). 
 W dolinie rzeki znajdują się liczne rowy melioracyjne, niewielkie stawy i starorzecza. Koryto 
Wisły jest obwałowane. W rejonie Tarnobrzega dolina rzeki uległa znaczącym przekształceniom  
w związku z eksploatacją złóż siarki. W ostatnich latach w zlewni rzeki utworzono duży sztuczny 
zbiornik wodny – Jezioro Tarnobrzeskie. Głównymi prawobrzeżnymi dopływami Wisły w podkarpac-
kiej części zlewni są: Wisłoka, Babulówka, Trześniówka, Łęg oraz San (scharakteryzowane w dalszej 
części pracy). Spośród bezpośrednich dopływów 
Wisły, oprócz Wisłoki i Sanu, największym jest 
rzeka Łęg. W zlewni Wisły na obszarze woje-
wództwa podkarpackiego położone są miasta: 
Tarnobrzeg, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba 
i Kolbuszowa. 
 Wisła jest bezpośrednim odbiornikiem ście-
ków z oczyszczalni w Tarnobrzegu oraz ścieków 
z: Zakładu Produkcji Wody Pitnej Sp. z o.o.  
w Baranowie Sandomierskim i Zakładów Che-
micznych „Siarkopol” Sp. z o.o. w Tarnobrzegu. 
Do wód rzeki Wisły wprowadzane są także ścieki 
z terenu województwa świętokrzyskiego, m.in.: 
wody chłodnicze z Elektrowni „Połaniec” w Po-
łańcu oraz ścieki komunalne i przemysłowe  
z Sandomierza. 

Babulówka, zgodnie z typologią abiotyczną 
jest potokiem nizinnym piaszczystym (typ 17). 

Potok Babulówka wydzielony został jako 
silnie zmieniona JCWP Babulówka 
(PLRW200017219299 – JCWP monitorowana 
przez WIOŚ w Rzeszowie w miejscowości Su-
chorzów – rys. 3.1.2.). Do jednolitej części wód 
oprócz Babulówki włączone zostały także jej 
następujące dopływy: Kanał Młodochowski, Po-
tok (wraz z Kanałem Jaślańsko-Chorzelowskim), 
Złotka i Złoty Potok. Długość Babulówki wynosi 
ok. 36,2 km, a powierzchnia jej zlewni ok. 223,2 
km2. W środkowym i dolnym biegu Babulówka 
jest obwałowana. Lasy występują tylko w połu-
dniowej części zlewni, na pozostałym obszarze 
przeważają użytki rolne. Znaczna cześć zlewni 

 
Rys. 3.1.1. Dolina rz. Wisła w JCWP Wisła od Dunajca do 

Wisłoki (typ 21), m. Gliny Małe, 2012 r. [57] 

 
Rys. 3.1.2. Dolina potoku Babulówka w JCWP Babulówka 

(typ 17), m. Suchorzów, 2014 r. [57] 
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potoku położona jest w obszarze chronionym Natura 2000 „Puszcza Sandomierska”, dla którego  
w m. Suchorzów w latach 2016-2021 zaplanowano monitoring). Główne źródła zanieczyszczenia wód 
w zlewni Babulówki to ścieki z biologicznych oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim  
i w miejscowości Padew Narodowa oraz ścieki socjalno-bytowe i przemysłowe ze Specjalnej StrefyE-
konomicznej „EURO-PARK MIELEC” w Mielcu, odprowadzane do Potoku Rów (dopływ Babulów-
ki).  

Trześniówka jest prawobrzeżnym dopływem 
Wisły, uchodzi do niej w km ok. 272,2. Ciek na 
odcinku od źródeł do potoku Karolówka, ma cha-
rakter potoku nizinnego piaszczystego (typ 17)  
i jako ciek główny wraz z dopływami Kozieniec, 
Smarkata, Korzeń i Karolówka włączony został do 
JCWP Trześniówka do Karolówki 
(PLRW200017219634 – JCWP silnie zmieniona, 
monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Durdy – rys. 3.1.3.).  

Trześniówka na odcinku poniżej ujścia Karo-
lówki, to jest od Karolówki do ujścia, przyjmuje 
cechy rzeki nizinnej piaszczysto - gliniastej (typ 
19) i na tym odcinku stanowi ona JCWP Trze-
śniówka od Karolówki do ujścia 
(PLRW200019219699 – JCWP silnie zmieniona, 
monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Trześń – rys. 3.1.4.).  

Źródła rzeki znajdują się na Płaskowyżu Kol-
buszowskim. Długość rzeki wynosi ok. 56,4 km,  
a powierzchnia zlewni ok. 583,3 km2. Koryto 
Trześniówki wyżłobione jest w utworach aluwial-
nych Wisły.  

Południowa część zlewni rzeki oraz zlewnie 
jej prawych dopływów są prawie całkowicie zale-
sione, natomiast w środkowym i dolnym biegu 
Trześniówka przepływa przez tereny rolniczo-
przemysłowe. Znaczna cześć zlewni rzeki położo-
na jest w obszarze chronionym Natura 2000 
„Puszcza Sandomierska”, w którym w m. Durdy 
na lata 2016-2021 zaplanowano monitoring).  

Sieć rzeczna w zlewni Trześniówki składa się 
z licznych rowów, stawów, połączeń cieków  
z sąsiednimi zlewniami. Licznie występują pod-
mokłe łąki. Do zlewni Trześniówki wprowadzane 
są ścieki przemysłowe i komunalne z Nowej Dęby 
oraz komunalne z miejscowości Dąbrowica.  

Główne dopływy Trześniówki to: Mokrzy-
szówka, Żupawka, Koniecpólka i Dąbrówka wy-
znaczone jako odrębne jednolite części wód po-
wierzchniowych typu 17 (potok nizinny piaszczy-
sty). 

Mokrzyszówka to potok o długości ok. 14,2 
km i o powierzchni zlewni ok. 38 km2. Potok Mo-
krzyszówka został wydzielony jako JCWP Mo-
krzyszówka (PLRW2000172196729 – naturalna 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie 
w m. Mokrzyszów – rys. 3.1.5.). 

 
Rys. 3.1.4. Dolina rzeki Trześniówka w JCWP Trześniówka 

od Karolówki do ujścia (typ 19), m. Trześń, 2013 r. [57] 

 
Rys. 3.1.3. Dolina rzeki Trześniówka w JCWP Trześniówka 

do Karolówki (typ 17), m. Durdy, 2013 r. [57] 

 
Rys. 3.1.5. Dolina potoku Mokrzyszówka w JCWP Mokrzy-

szówka (typ 17), m. Mokrzyszszów, 2013 r. [57] 
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Żupawka to potok o długości ok. 16,6 km i o powierzchni zlewni ok. 59 km2. Potok Żupawka 
wraz z kanałem Miętnieńskim został włączony do JCWP Żupawka (PLRW200017219689 – silnie 
zmieniona JCWP, objęta monitoringiem w m. Sobów – rys. 3.1.6.).  

Koniecpólka jest potokiem o długości ok. 11,2 km i o powierzchni zlewni ok. 34,5 km2. Potok 
Koniecpólka wraz z potokiem Dopływ z Krzywi-
cy został włączony do JCWP Koniecpólka 
(PLRW2000172196369 – naturalna JCWP, obję-
ta monitoringiem w m. Ślęzaki – rys.3.1.7.).  

Dąbrówka jest potokiem o długości ok. 14,8 
km i o powierzchni zlewni ok. 201 km2. Potok 
Dąbrówka wraz z potokami Żupawka, Klewiec, 
Dęba, Bystrzyk i Stawidza zostały włączone do 
JCWP Dąbrówka (PLRW200017219669 – silnie 
zmieniona JCWP, niemonitorowana, planowana 
do badań w latach 2016-2021 w ramach monito-
ringu obszarów Natura 2000 „Puszcza Sando-
mierska”).  

Łęg jest ciekiem o długości ok. 82,8 km,  
i o powierzchni zlewni ok. 941,4 km2. Rzeka 
przepływa przez Płaskowyż Kolbuszowski  
i Równinę Tarnobrzeską. Łęg na odcinku od 
źródeł do potoku Turka, ma charakter potoku 
nizinnego piaszczystego (typ 17), i jako ciek 
główny wraz z dopływami Widełka, Kłapówka 
Dopływ spod Zembrzy, Młynówka, Dopływ spod 
Zmysłowa i Turka został włączony do JCWP Łęg 
do Turka (PLRW200017219829 - silnie zmienio-
na JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rze-
szowie w m. Wola Raniżowska – rys. 3.1.8.).  

Łęg na odcinku poniżej dopływu Turka ma 
charakter rzeki nizinnej piaszczysto-gliniastej 
(typ 19) i podzielony został na 3 jednolite części 
wód: Łęg od Turki do Przyrwy (bez Przyrwy) 
(PLRW200019219839 – silnie zmieniona JCWP, 
niemonitorowana, planowana do badań w latach 
2016-2021 w m. Wilcza Wola w ramach monito-
ringu obszaru Natura 2000 „Puszcza Sandomier-
ska”), Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki 
do ujścia) do Murynia (PLRW200019219853 – 
naturalna JCWP, w skład której wchodzi część 
potoku Przyrwa, JCWP monitorowana przez 
WIOŚ w Rzeszowie w m. Spie – rys. 3.1.9.),  Łęg 
od Murynia do ujścia (PLRW200019219899 – 
silnie zmieniona JCWP, monitorowana przez 
WIOŚ w Rzeszowie w m. Gorzyce – rys. 
3.1.10.).  

Na Równinie Tarnobrzeskiej Łęg płynie 
przez duże, zwarte kompleksy leśne – fragmenty 
Puszczy Sandomierskiej, włączone do obszaru 
Natura 2000 „Puszcza Sandomierska”, dla które-
go na lata 2016-2021 zaplanowano monitoring 
także w m. Spie i w m. Gorzyce. 

Od miejscowości Krawce rzeka jest obwa-
łowana, płynie przez tereny podmokłe o zawikła-
nej sieci rzecznej.  

 
Rys. 3.1.6. Dolina potoku Żupawka w JCWP Żupawka  

(typ 17), m. Sobów, 2013 r. [57] 

 
Rys. 3.1.7. Dolina potoku Koniecpólka w JCWP Koniecpólka  

(typ 17), m. Ślęzaki, 2013 r. [57] 

 
Rys. 3.1.8. Dolina rzeki Łęg w JCWP Łęg do Turka (typ 17),  

m. Wola Raniżowska, 2012 r. [57] 
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Łęg uchodzi do Wisły w km 274,0, na północ od Gorzyc. Jednym z większych dopływów Łęgu 
jest lewobrzeżna Przyrwa, która wpada do niego w km 51,6. Powyżej ujścia Przyrwy, w miejscowości 
Wilcza Wola, utworzony został zbiornik wodny 
(Wilcza Wola zwany także Maziarnia), wykorzy-
stywany głównie do celów rekreacyjnych. Łęg jest 
bezpośrednim odbiornikiem ścieków z biologicz-
nych oczyszczalni w Raniżowie, Grębowie, Zale-
szanach i Gorzycach oraz ścieków przemysłowych 
z zakładu „Saria Polska” Sp. z o.o. Oddział  
w Przewrotnem.  

Przyrwa jest ciekiem o długości ok. 34,5 km  
i powierzchni zlewni ok. 274,1 km2. Górna część 
cieku ma charakter potoku nizinnego piaszczyste-
go (typ 17), który jako ciek główny wraz z dopły-
wami Łęg, Dopływ spod Domatkowa, Świer-
czówka, Trześniówka i Dąbrówka został włączony 
do JCWP Przyrwa do Dąbrówki 
(PLRW2000172198432 – silnie zmieniona JCWP, 
monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Dubas – rys. 3.1.11.).  

Na dalszym odcinku Przyrwa (poniżej Dą-
brówki) ma charakter rzeki nizinnej piaszczysto 
gliniastej (typ 19) i z fragmentem Łęgu od ujścia 
Przyrwy do Murynia, Przyrwa włączona została 
do JCWP Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrów-
ki do ujścia) do Murynia (PLRW200019219853).   

Przyrwa wraz z dopływami odwadnia tereny 
leżące w zachodniej części Płaskowyżu Kolbu-
szowskiego. Są to głównie obszary użytkowane 
rolniczo i zabudowy mieszkalno-gospodarczej. 
Głównym źródłem zanieczyszczenia Przyrwy są 
ścieki z komunalnych oczyszczalni w Kolbuszo-
wej, Cmolasie, Dzikowcu, Rusinowie i Trześni 
(gmina Niwiska). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rys. 3.1.11. Dolina potoku Przyrwa w JCWP Przyrwa do 

Dąbrówki (typ 17), m. Dubas, 2014 r. [57] 

 
Rys. 3.1.9. Dolina rzeki Łęg w JCWP Łęg od Przywry (z Przy-

wrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia (typ 19),  
m. Spie, 2012 r. [57] 

 
Rys. 3.1.10. Dolina rzeki Łęg w JCWP Łęg od Murynia do 

ujścia (typ 19), m. Gorzyce, 2012 r. [57] 



Charakterystyka sieci hydrograficznej województwa podkarpackiego  
– typologia abiotyczna jednolitych części wód powierzchniowych 

38 
 

3.2. Zlewnia rzeki Wisłoka 

Rzeka Wisłoka jest jedną z głównych, obok Sanu i Wisłoka, rzek województwa podkarpackiego. 
Długość rzeki wynosi ok. 173,3 km, a powierzchnia jej zlewni ok. 4099,5 km2. Źródła rzeki znajdują 
się w Beskidzie Niskim. Rzeka płynie przez Pogórze Jasielskie, Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, Pogó-
rza: Strzyżowskie i Ciężkowickie do Kotliny Sandomierskiej. Uchodzi do Wisły w rejonie wsi Gawłu-
szowice. Górna część zlewni Wisłoki to górzyste 
tereny leśne. Na obszarze Kotliny Jasielsko - 
Krośnieńskiej i w dalszym biegu rzeka płynie 
między polami uprawnymi i łąkami oraz przez 
tereny zabudowy mieszkaniowej. W dolnym 
biegu koryto rzeki jest obwałowane.  

Rzeka Wisłoka podzielona została na 8 jed-
nolitych części wód reprezentujących 4 typy 
abiotyczne cieków. Wisłoka na odcinku od źródeł 
do potoku Reszówka ma cechy potoku fliszowe-
go (typ 12) i wraz z potokami Ryjak, Zawoja, 
Jasionka, Świerzówka i Reszówka została włą-
czona do JCWP Wisłoka do Reszówki 
(PLRW2000122181334 – naturalna JCWP, mo-
nitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. 
Świątkowa – rys. 3.2.1.).  

Wisłoka na odcinku poniżej potoku Re-
szówka do potoku Ryj, jest małą rzeką fliszową 
(typ 14) i na tym odcinku została wydzielona 
jako JCWP Wisłoka od Reszówki do Ryja 
(PLRW200014218153 – naturalna JCWP, nie-
monitorowana, planowana do badań w latach 
2016-2021, m.in. w ramach monitoringu obsza-
rów NATURA 2000 „Beskid Niski” i „Wisłoka  
z Dopływami”).  

W dalszym biegu, Wisłoka na odcinku od 
potoku Ryj do potoku Dębownica, również re-
prezentuje abiotyczny typ 14 i na tym odcinku 
została wydzielona jako JCWP Wisłoka od Ryja 
do Dębownicy (PLRW2000142181959 – natural-
na JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rze-
szowie w m. Żółków – rys. 3.2.2.). Wisłoka na 
odcinku od potoku Dębownica do rzeki Ropa 
nadal płynie jako mała rzeka fliszowa i wydzie-
lona została jako JCWP Wisłoka od Dębownicy 
do Ropy (PLRW200014218199 – naturalna 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie 
w m. Żółków – rys. 3.2.2. i w m. Gądki – rys. 
3.2.3.).  

Wisłoka na odcinku poniżej rzeki Ropa do 
potoku Chotowskiego, płynie jako średnia rzeka 
wyżynna wschodnia (typ 15) i na tym odcinku 
została wydzielona jako JCWP Wisłoka od Ropy 
do Potoku Chotowskiego (PLRW200015218719 
– silnie zmieniona JCWP, monitorowana przez 
WIOŚ w Rzeszowie w m. Pilzno – rys. 3.2.4.).  

W dalszym biegu, to jest poniżej potoku 
Chotowskiego do ujścia do Wisły, Wisłoka pły-
nie jako rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta (typ 19) i na tym odcinku została podzielona na 3 jedno-

 
Rys. 3.2.1. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka do Ryja 

(typ 12), m. Świątkowa, 2011 r. [57] 

 
Rys. 3.2.2. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Dę-

bownicy do Ropy (typ 14), m. Żółków, 2013 r. [57] 

 
Rys. 3.2.3. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Dę-

bownicy do Ropy (typ 14), m. Gądki, 2013 r. [57] 
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lite części wód: JCWP Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki (PLRW200019218771 – silnie 
zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Podgrodzie – rys. 3.2.5. (monitoring 
przydatności wód do spożycia) i w m. Kozłów – rys. 3.2.6.), JCWP Wisłoka od Rzeki do Potoku Kieł-
kowskiego (PLRW20001921895 – silnie zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie 
w m. Przecław – rys. 3.2.7.), JCWP Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego do ujścia (PLRW20001921899 
– silnie zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Wojsław – rys. 3.2.8. (moni-
toring przydatności wód do spożycia) i w m. Gawłuszowice – rys. 3.2.9.).   

 
Rys. 3.2.4. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Ropy 
do Potoku Chotowskiego (typ 15), m. Pilzno, 2013 r. [57] 

 

 
Rys. 3.2.5. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Potoku 
Chotowskiego do Rzeki (typ 19), m. Podgrodzie, 2013 r. [57] 
 

 
Rys. 3.2.6. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Potoku 

Chotowskiego do Rzeki (typ 19), m. Kozłów, 2013 r. [57] 
 

 
Rys. 3.2.7. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Rzeki 

do Potoku Kiełkowskiego (typ 19), m. Przecław, 2014 r. [57] 
 

 
Rys. 3.2.8. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Potoku 
Kiełkowskiego do ujścia (typ 19), m. Wojsław, 2014 r. [57] 

 

 
Rys. 3.2.9. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Potoku 

Kiełkowskiego do ujścia (typ 19),  
m. Gawłuszowice, 2014 r. [57] 
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W zlewni Wisłoki występują obszary o cennych walorach przyrodniczych, prawnie chronione ta-

kie jak: Magurski Park Narodowy, fragment Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, obszary chronione ze 
względu na walory krajobrazowe (Obszary Chronionego Krajobrazu: Beskidu Niskiego, Pogórza 
Strzyżowskiego i Pogórza Ciężkowickiego, fragmenty Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu i Mielecko-Kolbuszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu), a także obszary ochrony NA-
TURA 2000 (m.in. „Beskid Niski”, „Ostoja Magurska”, „Ostoja Jaśliska”, „Wisłoka z Dopływami”, 
„Jasiołka”, „Dolna Wisłoka z Dopływami”). 

Główne dopływy Wisłoki to: lewobrzeżne - Ropa, Potok Chotowski, Grabinka (Czarna Tarnow-
ska), Stary Breń, prawobrzeżne - Jasiołka, Kamienica, Ostra, Brzeźnica (Wielopolka), Tuszymka  
i Kanał Białoborski. Największą zlewnię wśród dopływów Wisłoki na terenie województwa ma rzeka 
Jasiołka. Charakterystykę głównych dopływów Wisłoki przedstawiono w dalszej części opracowania. 

W zlewni Wisłoki położone są miasta: Jasło, Pilzno, Dębica, Mielec, Dukla, Jedlicze, Ropczyce, 
Sędziszów Małopolski oraz w województwie małopolskim – Gorlice i Biecz. 

Wisłoka jest źródłem zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców dużych miast w regionie - Jasła, 
Dębicy i Mielca. 

Wisłoka jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków komunalnych z dużych biologicznych oczysz-
czalni w Jaśle, Dębicy i Mielcu. Do wód Wisłoki odprowadzane są ścieki przemysłowe z mechanicz-
no-chemicznej oczyszczalni LOTOS Jasło S.A. w Jaśle, ścieki z Zakładów Tworzyw Sztucznych 
„Gamrat” S.A. w Jaśle oraz na terenie Dębicy - z mechanicznej oczyszczalni ścieków Firmy Oponiar-
skiej „Dębica” S.A., z mechaniczno-chemicznej oczyszczalni ścieków Wytwórni Urządzeń Chłodni-
czych Dębica S.A. i z biologicznej oczyszczalni ścieków Tikkurila Polska S.A. W Sędziszowie Mało-
polskim poprzez potok Budzisz wprowadzane są ścieki z chemicznej oczyszczalni Wytwórni Filtrów 
„PZL-Sędziszów” S.A. oraz z biologicznej oczyszczalni PAGED Meble S.A. w Sędziszowie Młp. 

Pozostałe większe punktowe źródła zanieczyszczeń w zlewni Wisłoki to oczyszczalnie ścieków 
komunalnych w: Dukli i w Jedliczu (odbiornik Jasiołka), w Kołaczycach (odbiornik Wisłoka), w Pilź-
nie (odbiornik Dulcza), w Ropczycach (odbiornik Brzeźnica), w Iwierzycach (odbiornik Bystrzyca),  
w Czarnej i w Głowaczowej (odbiornik Grabinka), w Sędziszowie Młp. (odbiornik potok Budzisz),  
w Skrzyszowie (odbiornik Dopływ z Wiktorca), w Jodłowej (odbiornik Jodłówka).  

Rzeka Ropa jest lewobrzeżnym dopływem rzeki Wisłoki. Długość rzeki wynosi ok. 83,8 km,  
a powierzchnia zlewni ok. 978 km2. Źródła Ropy znajdują się w Beskidzie Niskim, przez który rzeka 
płynie na odcinku ok. 30 km. W dalszym biegu rzeka płynie przez Obniżenie Gorlickie do Kotliny 
Jasielsko-Krośnieńskiej i uchodzi do Wisłoki w Jaśle w km ok. 105,0. Na obszarze województwa 
podkarpackiego znajduje się odcinek dolnego biegu Ropy o długości około 17 km i około 14% po-
wierzchni jej zlewni. Obszar podkarpackiej zlewni stanowią głównie użytki rolne z niewielkim udzia-
łem lasów. Ropa płynie w szerokiej dolinie z licznymi, dość gęsto rozmieszczonymi wsiami i przy-
siółkami. Rzeka podzielona została na 4 jednolite części wód reprezentujące 3 typy abiotyczne. Ropa 
na odcinku od źródeł do Zbiornika Klimkówka 
ma charakter potoku fliszowego (typ 12) i wraz z 
potokami Zdynia, Gładyszówka, Regietówka i 
Ropska Woda została włączona do JCWP Ropa 
do Zb. Klimkówka (PLRW200012218219 – silnie 
zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ w 
Krakowie). W dalszym biegu na rzece Ropie 
utworzony został zbiornik zaporowy Klimkówka, 
który wydzielony został jako silnie zmieniona 
JCWP Klimkówka (PLRW20000218239 – JCWP 
monitorowana przez WIOŚ w Krakowie).  
Na odcinku poniżej zbiornika Klimkówka, do 
ujścia do Wisłoki Ropa płynie jako mała rzeka 
fliszowa (typ 14) i na tym odcinku została podzie-
lona na 2 jednolite części wód: JCWP Ropa od 
Zbiornika Klimkówka do Sitniczanki (PLRW2000142182779 – silnie zmieniona JCWP, monitorowa-
na przez WIOŚ w Krakowie) i JCWP Ropa od Sitniczanki do ujścia (PLRW200014218299 – silnie 
zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Topoliny – rys. 3.2.10.).  

 
Rys. 3.2.10. Dolina rzeki Ropa w JCWP Ropa od Sitniczanki 

do ujścia (typ 14), m. Topoliny, 2014 r. [57] 
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Na terenie województwa małopolskiego w zlewni Ropy prowadzona jest eksploatacja złóż ropy 
naftowej (rejon Biecza i Krygu) oraz przetwórstwo ropy naftowej (Gorlice). Na jakość wód Ropy 
wpływ mają głównie zanieczyszczenia dopływające z województwa małopolskiego - ścieki komunal-
ne i przemysłowe z Gorlic, ścieki z oczyszczalni w Bieczu, a w województwie podkarpackim - ścieki 
z oczyszczalni w Skołyszynie. 

Głównymi dopływami rzeki Ropy są: Zdynia włączona do JCWP Ropa do Zb. Klimkówka, Sę-
kówka wydzielona jako naturalna JCWP Sękówka (typ 12) (PLRW200012218269 – JCWP niemonito-
rowana i nie planowana do badań), Moszczanka wydzielona jako silnie zmieniona JCWP Moszczanka 
(typ 12) (PLRW2000122182749 – JCWP niemonitorowana i nie planowana do badań), Libuszanka 
wydzielona jako silnie zmieniona JCWP Libuszanka (typ 12) (PLRW2000122182769 – JCWP moni-
torowana przez WIOŚ w Krakowie), Sitniczanka wydzielona jako naturalna JCWP Sitniczanka (typ 
12) (PLRW2000122182789 – JCWP niemonitorowana, planowana do badań przez WIOŚ w Krakowie 
w latach 2016-2021) i Bednarka wydzielona w 2 jednolitych częściach wód: w naturalnej JCWP Bed-
narka do dopł. z Pogorzyny (bez dopł. z Pogorzyny) (typ 12) (PLRW2000122182943 – JCWP niemo-
nitorowana, planowana do badań przez WIOŚ Rzeszów w latach 2016-2021) i wraz z Dopływem  
z Pogorzyny w JCWP Bednarka od dopł. z Pogorzyny do ujścia (typ 12) (PLRW2000122182949 – 
JCWP niemonitorowana i nie planowana do badań). 

Potok Chotowski jest potokiem wyżynnym 
węglanowym z substratem drobnoziarnistym na 
lessach i lessopodobnych (typ 6). Źródła potoku 
znajdują się w województwie małopolskim w 
rejonie miejscowości Podgórska Wola. Długość 
cieku wynosi ok. 19,6 km natomiast powierzchnia 
jego zlewni ok. 66,5 km2. Potok Chotowski wraz 
z potokami Dopływ z Olszyny i Machowa został 
włączony do JCWP Potok Chotowski 
(PLRW20006218729 – silnie zmieniona JCWP, 
monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Chotowa – rys. 3.2.11.). Potok na znacznej 
długości został włączony do obszaru NATURA 
2000 „Dolna Wisłoka z Dopływami”. Głównymi 
punktowymi źródłami zanieczyszczeń w zlewni 
potoku są oczyszczalnia ścieków komunalnych w 
Podgórskiej Woli oraz oczyszczalnia ścieków 
przemysłowych spółki GAZ SYSTEM Sp. z o. o. 

Grabinka jest potokiem nizinnym piaszczy-
stym (typ 17) o długości ok. 32,9 km i o po-
wierzchni zlewni ok. 219 km2. Źródła potoku 
znajdują się na terenie województwa małopol-
skiego w rejonie wsi Pawęzów. Grabinka (zwana 
także Czarną Tarnowską) wraz z potokami Jabło-
niec, Jastrząbka, Dopływ z Woli Rzędzińskiej, 
Jasionna, Borowa i Wiewiórczanka została włą-
czona do JCWP Grabinka (PLRW200017218769 
– silnie zmieniona JCWP, monitorowana przez 
WIOŚ w Rzeszowie w m. Dębica – rys. 3.2.12.). 
Potok na znacznej długości został włączony do 
obszaru NATURA 2000 „Dolna Wisłoka z Do-
pływami”. Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczeń w zlewni potoku są oczyszczalnie ście-
ków komunalnych w Czarnej, Borowej, Głowaczowej i w Straszęcinie.  

Breń jest potokiem nizinnym piaszczystym (typ 17) o długości ok. 29,8 km i o powierzchni zlew-
ni ok. 155 km2. Breń (inaczej Stary Breń) wraz z potokami Brnik, Wiśnia, Łukawiec i Kanał Kawę-
czyńsko-Wampierzowski został włączony do JCWP Stary Breń (PLRW2000172189899 – silnie zmie-
niona JCWP, niemonitorowana, planowana do badań w latach 2016-2021). Główne punktowe źródła 
zanieczyszczeń w zalewni potoku to oczyszczalnie ścieków komunalnych w Czerminie i w Borowej. 

 
Rys. 3.2.11. Dolina Potoku Chotowskiego w JCWP Potok 

Chotowski (typ 6), m. Chotowa, 2015 r. [57] 

 
Rys. 3.2.12. Dolina potoku Grabinka w JCWP Grabinka 

(typ 17), m. Dębica, 2013 r. [57] 
 



Charakterystyka sieci hydrograficznej województwa podkarpackiego  
– typologia abiotyczna jednolitych części wód powierzchniowych 

42 
 

Rzeka Jasiołka jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Wisłoki. Długość rzeki wynosi ok. 81,2 km, 
a powierzchnia zlewni ok. 513 km2. Źródła Jasiołki znajdują się w Beskidzie Niskim w rejonie wsi 
Jasiel. W górnym biegu płynie doliną o charakterze przełomu. Są to obszary górskie, w 90% pokryte 
lasami i objęte ochroną prawną w ramach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego oraz obszarów NATU-
RA 2000 „Beskid Niski” i „Ostoja Jaśliska”. Jasiołka na odcinku od miejscowości Stasianie do miej-
scowości Jedlicze objęta jest ochroną w ramach obszaru NATURA 2000 „Jasiołka”. Poniżej Dukli 
rzeka przepływa przez obszar z gęsto rozmieszczonymi wsiami, o charakterze rolniczym i rolniczo-
przemysłowym, z niewielką ilością lasów. Rzeka Jasiołka na odcinku od źródeł do potoku Panna ma 
charakter potoku fliszowego (typ 12) i wraz z potokami Jakusztyna, Bielcza, Ostręż, Mszanka, Biały 
potok i Panna została włączona do JCWP Jasiołka do Panny (PLRW200012218449 – silnie zmieniona 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Stasianie – rys. 3.2.13.). Jasiołka na odcinku 
poniżej potoku Panna do ujścia do Wisłoki płynie jako mała rzeka fliszowa (typ 14) i na tym odcinku 
została podzielona na 2 naturalne jednolite części wód: JCWP Jasiołka od Panny do Chlebianki 
(PLRW2000142184599 – JCWP monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Szczepańcowa  
– rys. 3.2.14. (monitoring przydatności wód do spożycia) i w m. Jedlicze - rys. 3.2.15.) oraz Jasiołka 
od Chlebianki do ujścia (PLRW200014218499 – JCWP monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Jasło – rys. 3.2.16.).  

W zlewni Jasiołki położone są miasta: Dukla, Jedlicze i Jasło. Wody Jasiołki ujmowane są do ce-
lów komunalnych oraz przemysłowych. Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczenia wód Ja-
siołki są oczyszczalnia ścieków przemysłowych Rafinerii Nafty Jedlicze S.A. i firmy Nowy Styl  
Sp. z o.o. w Jaśle oraz ścieki z biologicznych oczyszczalni w Dukli, Mszanie, Szklarach, Szebniach  
i Jedliczu. 

 

 

 
Rys. 3.2.13. Dolina potoku Jasiołka w JCWP Jasiołka do 

Panny (typ 12), m. Stasianie, 2013 r. [57] 
 

 
Rys. 3.2.14. Dolina potoku Jasiołka w JCWP Jasiołka od 

Panny do Chlebianki (typ 14), m. Szczepańcowa,  
2013 r. [57] 

 

 
Rys. 3.2.15. Dolina potoku Jasiołka w JCWP Jasiołka od 
Panny do Chlebianki (typ 14), m. Jedlicze, 2013 r. [57] 

 

 
Rys. 3.2.16. Dolina potoku Jasiołka w JCWP Jasiołka od 

Chlebianki do ujścia (typ 14), m. Jasło, 2013 r. [57] 
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Kamienica jest potokiem fliszowym (typ 12) o długości ok. 18,3 km i o powierzchni zlewni ok. 
73 km2. Potok Kamienica wraz z potokami Kamionka i Kujawski Potok został włączony do JCWP 
Kamienica (PLRW200012218569 – naturalna JCWP, niemonitorowana, planowana do badań w latach 
2016-2021 m.in. w ramach monitoringu obszarów NATURA 2000). Zlewnia potoku jest położona  
w Obszarze Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego. Na znacznym odcinku (ok. 5 km), 
potok Kamienica został włączony do obszaru NATURA 2000 „Wisłoka z dopływami”. Zlewnia poto-
ku pozbawiona jest punktowych źródeł zanie-
czyszczeń. 

Brzeźnica nazywana także Wielopolką jest 
prawobrzeżnym dopływem Wisłoki o długości ok. 
57,4 km i o powierzchni zlewni ok. 484 km2. Rze-
ka płynie przez Pogórze Strzyżowskie i w okolicy 
Ropczyc wpływa na teren Kotliny Sandomier-
skiej. Od ujścia prawobrzeżnej Bystrzycy płynie 
szeroką doliną, ma charakter meandrujący. Prze-
pływa przez tereny rolnicze i przemysłowo-
rolnicze. Rzeka Brzeźnica na odcinku od źródeł 
do Dopływu z Łączek Kucharskich ma charakter 
potoku fliszowego (typ 12) i wraz z potokami 
Podliwek, Iwierna, Brzezinka, Niedźwiadka  
i Dopływ z Łączek Kucharskich została włączona 
do JCWP Brzeźnica od źródeł do Dopływu z Łą-
czek Kucharskich (PLRW200012218852 – silnie 
zmieniona JCWP, niemonitorowana, planowana 
do badań w latach 2016-2021). Brzeźnica na od-
cinku poniżej Dopływu z Łączek Kucharskich do 
ujścia do Wisłoki ma charakter małej rzeki fliszo-
wej (typ 14) i na tym odcinku została wydzielona 
jako JCWP Brzeźnica od Dopływu z Łączek Ku-
charskich do ujścia (PLRW200014218899 – silnie 
zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ  
w Rzeszowie w m. Brzeźnica – rys. 3.2.17.).  

Głównymi dopływami rzeki Brzeźnica są 
w/w potoki Brzezinka i Niedźwiadka włączone do 
JCWP Brzeźnica od źródeł do Dopływu z Łączek 
Kucharskich oraz potok Bystrzyca reprezentujący 
abiotyczny typ 6. Potok Bystrzyca wraz z poto-
kami Nockowa i Czarna Rzeka został włączony do odrębnej JCWP Bystrzyca (bez Budzisza) – 
(PLRW20006218869 – silnie zmieniona JCWP, niemonitorowana, planowana do badań w latach 
2016-2021). Głównym dopływem Bystrzycy jest potok Budzisz zaliczony do typu 12, który wraz  
z potokami Czerwonka i Gnojnica został włączony do JCWP Budzisz (PLRW2000122188689 – natu-
ralna JCWP, niemonitorowana, planowana do badań w latach 2016-2021). Zlewnia rzeki Brzeźnica, 
jak również zlewnie Bystrzycy i Budzisza, są w znaczącym  stopniu obciążone ściekami komunalnymi 
i przemysłowymi. Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczeń odprowadzającymi ścieki do wód 
Brzeźnicy są:  oczyszczalnie ścieków komunalnych w Paszczynie i w Ropczycach oraz oczyszczalnie 
ścieków przemysłowych Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Usług KABANOSPOL Sp. z o.o. i fir-
my LERG S.A. Do wód Bystrzycy ścieki komunalne odprowadza oczyszczalnia w Iwierzycach, ścieki 
przemysłowe natomiast pochodzą z Wytwórni Filtrów "PZL-Sędziszów" S.A.. Do wód potoku Bu-
dzisz ścieki komunalne odprowadza oczyszczalnia w Sędziszowie Młp., natomiast ścieki przemysłowe 
odprowadzają Wytwórnia Filtrów "PZL-Sędziszów" S.A. oraz firma PAGED MEBLE S. A. Istotnym 
źródłem zanieczyszczeń wód w zlewni rzeki Brzeźnica są także oczyszczalnia ścieków komunalnych 
w Skrzyszowie oraz oczyszczalnia ścieków przemysłowych SUDZUCKER POLSKA S.A., które od-
prowadzają ścieki do wód niewielkiego potoku o nazwie Dopływ z Wiktorca, który został wydzielony 
jako odrębna JCWP typu 6 (PLRW20006218872 – naturalna JCWP, monitorowana przez WIOŚ  
w Rzeszowie w m. Skrzyszów – rys. 3.2.18.). 

 
Rys. 3.2.17. Dolina rzeki Brzeźnica w JCWP Brzeźnica od 

Dopływu z Łączek Kucharskich do ujścia (typ 14),  
m. Brzeźnica, 2014 r. [57] 

 
Rys. 3.2.18. Dolina potoku Dopływ z Wiktorca w JCWP 
Dopływ z Wiktorca (typ 6), m. Skrzyszów,  2014 r. [57] 
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Tuszymka jest potokiem nizinnym piaszczystym (typ 17) o długości ok. 34,5 km  
i o powierzchni zlewni ok. 138 km2. Tuszymka wraz z potokami Dopływ z Ograniczek i Dopływ  
z Kochanówki została włączona do JCWP Tuszymka (PLRW200017218929 – silnie zmieniona 
JCWP, niemonitorowana, planowana do badań w latach 2016-2021 w ramach monitoringu obszarów 
NATURA 2000). Potok Tuszymka praktycznie na całej swej długości położony jest w obszarach 
chronionych NATURA 2000. Górny odcinek potoku przepływa przez obszar „Puszcza Sandomier-
ska”, a odcinek potoku płynący pomiędzy w/w obszarem a ujściem do Wisłoki, został włączony do 
obszaru NATURA 2000 „Dolna Wisłoka z dopływami”. Zlewnia Tuszymki pozbawiona jest punkto-
wych źródeł zanieczyszczeń. Na potoku utworzone zostały 2 zbiorniki małej retencji: Zbiornik Cier-
pisz oraz Zbiornik Kamionka. 

Kanał Białoborski zgodnie z wykazem jednolitych części wód powierzchniowych referencyjnym 
dla cyklu wodnego 2010-2015, jest sztuczną częścią wód (kanałem) o charakterze potoku nizinnego 
piaszczystego (typ 17). Długość cieku wynosi ok. 14,3 km, a powierzchnia jego zlewni ok. 112 km2. 
Kanał Białoborski wraz z Kanałem Tuszymskim, Kanałem Grądzkim i potokiem Ruda został włączo-
ny do JCWP Kanał Białoborski (PLRW200017218949 – niemonitorowana JCWP, planowana do ba-
dań w latach 2016-2021 m.in. w ramach monitoringu obszarów NATURA 2000). Kanał Białoborski 
na znacznym odcinku został włączony do obszaru NATURA 2000 Dolna Wisłoka z dopływami. 
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód kanału jest oczyszczalnia ścieków w Rzemieniu. 

 
3.3. Zlewnia rzeki Wisłok 

Rzeka Wisłok jest największym lewobrzeżnym dopływem Sanu. Posiada długość ok. 220 km  
i zlewnię o powierzchni 3538 km2, co stanowi 21% obszaru zlewni Sanu. Źródła Wisłoka znajdują się 
w Beskidzie Niskim, przy granicy ze Słowacją. W górnym biegu rzeki, w rejonie miejscowości Sie-
niawa na rzece wybudowano zbiornik zaporowy Besko. Dalej Wisłok płynie przez Kotlinę Jasielsko-
Krośnieńską, Pogórze Strzyżowskie, Pogórze Dynowskie oraz Podgórze Rzeszowskie. W okolicy 
Rzeszowa wpływa do Pradoliny Podkarpackiej, którą wyróżnia gęsta sieć wodna i rozległe obszary 
podmokłych łąk, pociętych siecią rowów melioracyjnych. W Rzeszowie, w wyniku spiętrzenia wód 
Wisłoka, utworzony został zbiornik wodny. Od Rzeszowa rzeka płynie przez szerokie, płaskie obniże-
nie i uchodzi do Sanu w km ok. 90,5.  
 W górnym biegu Wisłok przepływa przez zalesione górzyste tereny, natomiast środkowa i dolna 
część zlewni to głównie obszary o charakterze przemysłowo-rolniczym. Znaczna część zlewni objęta 
jest ochroną prawną w ramach Jaśliskiego Parku Krajobrazowego i Czarnorzecko - Strzyżowskiego 
Parku Krajobrazowego, a także w ramach obszarów chronionych NATURA 2000, obszaru specjalnej 
ochrony ptaków „Beskid Niski”, specjalnych obszarów ochrony siedlisk „Ostoja Jaśliska”, „Ryma-
nów”, „Wisłok Środkowy z Dopływami”, „Ostoja Czarnorzecka”. 
 Rzeka Wisłok została podzielona na 8 jednolitych części wód, wśród których można wyróżnić  
5 typów abiotycznych: na odcinku od źródeł do zbiornika Besko, Wisłok jest potokiem fliszowym (typ 
12) i został wydzielony jako JCWP Wisłok do Zb. Besko (PLRW20001222613 – silnie zmieniona 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Rudawka Rymanowska – rys. 3.3.1.).  

W dalszym biegu Wisłok stanowi silnie zmienioną jednolitą cześć wód będącą zbiornikiem zapo-
rowym (typ 0) JCWP Zbiornik Besko (PLRW20000226159, JCWP monitorowana przez WIOŚ  
w Rzeszowie na kilku stanowiskach pomiarowych – patrz rozdział 7).  

Wisłok na odcinku od zbiornika Besko do Stobnicy ma charakter małej rzeki fliszowej (typ 14)  
i został podzielony na 2 silnie zmienione jednolite części wód: JCWP Wisłok od Zb. Besko do Czar-
nego Potoku (PLRW2000142263337 – JCWP monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w miejscowo-
ściach Besko, Iskrzynia – rys. 3.3.2. i Odrzykoń – rys. 3.3.3.) i JCWP Wisłok od Czarnego Potoku do 
Stobnicy (PLRW200014226399 – JCWP monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Dobrzechów 
– rys. 3.3.4.). Na odcinku od Stobnicy do zbiornika Rzeszów, Wisłok płynie jako mała rzeka wyżynna 
wschodnia (typ 15) i stanowi silnie zmienioną JCWP Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów 
(PLRW200015226559 – JCWP monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Zarzecze – rys. 3.3.5.  
i w m. Zwięczyca – rys. 3.3.6. – monitoring przydatności wód do spożycia dla Miasta Rzeszowa).  

W Rzeszowie na Wisłoku utworzono zbiornik wodny, który został wydzielony jako silnie zmie-
niona JCWP (typ 0) Zbiornik Rzeszów (PLRW20000226579 – JCWP monitorowana przez WIOŚ  
w Rzeszowie w kilku stanowiskach pomiarowych – patrz rozdział 7).  
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W dolnym biegu, to jest na odcinku od zbiornika Rzeszów do ujścia, Wisłok jest rzeką nizinną 
piaszczysto - gliniastą (typ 19) i został wydzielony jako 2 silnie zmienione jednolite części wód: 
JCWP Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka (PLRW200019226739 – JCWP monitorowana 
przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Czarna – rys. 3.3.7.) i JCWP Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia 
(PLRW20001922699 – JCWP monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Tryńcza – rys. 3.3.8.). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Rys. 3.3.1. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok do 
Zb. Rzeszów (typ 12), m. Rudawka Rymanowska, 

2011 r. [57] 

 
Rys. 3.3.2. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok 

od Zb. Besko do Czarnego Potoku (typ 14),  
m. Iskrzynia, 2014 r. [57] 

 
Rys. 3.3.3. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok od  

Zb. Besko do Czarnego Potoku (typ 14),  
m. Odrzykoń, 2014 r. [57] 

 
Rys. 3.3.4. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok 

od Czarnego Potoku do Stobnicy (typ 14),  
m. Dobrzechów, 2014 r. [57] 

 
Rys. 3.3.5. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok od 

Stobnicy do Zb. Rzeszów (typ 15), m. Zarzecze,  
2014 r. [57] 

 
Rys. 3.3.6. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok 

od Stobnicy do Zb. Rzeszów (typ 15),  
m. Rzeszów, dz. Zwięczyca, 2012 r. [57] 

 
Rys. 3.3.7. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok od 

Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka (typ 19),  
m. Czarna, 2014 r. [57] 

 
Rys. 3.3.8. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok 
od Starego Wisłoka do ujścia (typ 19), m. Tryń-

cza, 2014 r. [57] 

 



Charakterystyka sieci hydrograficznej województwa podkarpackiego  
– typologia abiotyczna jednolitych części wód powierzchniowych 

46 
 

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

Główne lewobrzeżne dopływy Wisłoka to: Morwawa, Lubatówka, Lubcza, Mrowla i Leszczynka, 
natomiast główne dopływy prawobrzeżne to: Pielnica, Kopytko, Stobnica, Gwoźnica, Strug, Sawa, 
Mleczka. Charakterystykę głównych dopływów Wisłoka przedstawiono w dalszej części opracowania. 
 Rzeka Wisłok stanowi główne źródło zaopa-
trzenia w wodę mieszkańców miast Rzeszów  
i Krosno. Wody Wisłoka ujmowane są do celów 
przemysłowych, głównie w mieście Rzeszowie. 
Rzeka jest odbiornikiem ścieków miejsko-
przemysłowych oraz ścieków z terenów wiejskich. 
Wśród największych komunalnych punktowych 
źródeł zanieczyszczeń odprowadzających ścieki 
bezpośrednio do Wisłoka wymienić należy 
oczyszczalnie w Rzeszowie, Krośnie, Łańcucie  
i Strzyżowie. Wśród pozostałych większych 
oczyszczalni w zlewni Wisłoka, największy udział 
w emisji ścieków mają oczyszczalnie komunalne 
w Rymanowie, Głogowie Małopolskim, Nowej 
Wsi, Świlczy i Przeworsku. Źródłem zanieczysz-
czeń przemysłowych w zlewni Wisłoka są ścieki 
pochodzące z następujących zakładów: Nestle 
Polska S.A. w Rzeszowie, Spółdzielnia Mleczar-
ska MLEKOVITA (Rzeszowska Spółdzielnia 
Mleczarska „RESMLECZ” w Trzebownisku), 
KOELNER S.A. - (Fabryka Śrub „Śrubex” w Łań-
cucie). 

Morwawa jest potokiem fliszowym (typ 12)  
o długości ok. 29,9 km i o powierzchni zlewni  
ok. 108 km2.  Morwawa wraz z potokami Średnia  
i Klimkówka, została włączona do JCWP Morwa-
wa (PLRW20001222629 – silnie zmieniona 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie 
w m. Iskrzynia – rys. 3.3.9.). Morwawa przepływa 
przez tereny zalesione, o charakterze turystyczno-
uzdrowiskowym i w niewielkim stopniu rolni-
czym. W zlewni potoku położone jest miasto Ry-
manów. Głównymi punktowymi źródłami zanie-
czyszczenia wód Morwawy są biologiczne 
oczyszczalnie ścieków w Rymanowie i w Haczo-
wie. 

Lubatówka jest potokiem fliszowym (typ 12) 
o długości ok. 28,6 km i o powierzchni zlewni  
ok. 92 km2.  Lubatówka wraz z potokami Iwoni-
czanka i Olszyny, została włączona do JCWP Lu-
batówka (PLRW200012226329 – silnie zmieniona 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie 
w m. Iwonicz – Zdrój (p. Iwoniczanka, monitoring 
przydatności wód do spożycia) – rys. 3.3.10.  
i w m. Krosno (p. Lubatówka) – rys. 3.3.11.). 

Lubcza jest potokiem wyżynnym węglano-
wym z substratem drobnoziarnistym na lessach  
i lessopodobnych (typ 6) o długości ok. 17,8 km i o powierzchni zlewni ok. 64 km2. Lubcza wraz  
z potokami Niechobrzka i Nosówka została włączona do JCWP Lubcza (PLRW200062265589 – silnie 
zmieniona JCWP, niemonitorowana i nie planowana do badań w związku z brakiem ryzyka nieosią-

 
Rys. 3.3.9. Dolina potoku Morawa w JCWP Morwawa  

(typ 12), m. Iskrzynia, 2014 r. [57] 
 

 
Rys. 3.3.10. Dolina potoku Iwoniczanka w JCWP Lubatówka 

(typ 12), m. Iwonicz - Zdrój, 2013 r. [57] 
 

 
Rys. 3.3.11. Dolina potoku Lubatówka w JCWP Lubatówka 

(typ 12), m. Krosno, 2013 r. [57] 
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gnięcia celów środowiskowych RDW). W zlewni Lubczy nie występują istotne źródła zanieczyszczeń. 
Do wód Lubczy odprowadzane są ścieki technologiczne ze stacji uzdatniania wody w Zwięczycy. 

Mrowla jest potokiem nizinnym piaszczy-
stym (typ 17) o długości ok. 23,5 km i o po-
wierzchni zlewni ok. 207 km2. Mrowla wraz  
z potokami Osina, Węgorzyn, Bratkówka  
i Szlachcianka została włączona do JCWP Mrow-
la (PLRW20001722669 – silnie zmieniona 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie 
w m. Zaczernie – rys. 3.3.12. i w m. Nowa Wieś). 
Głównymi punktowymi źródłami zanieczyszczeń 
w zlewni potoku są komunalne oczyszczalnie 
ścieków w Głogowie Młp., w Nowej Wsi  
i w Kamyszynie. 

Leszczynka jest ciekiem zaliczanym do gru-
py potoków lessowych lub gliniastych (typ 16). 
Długość potoku wynosi ok. 18,4 km a powierzch-
nia jego zlewni ok. 59 km2. Potok Leszczynka 
został wyznaczony jako silnie zmieniona JCWP 
Leszczynka (PLRW20001622692 – JCWP nie-
monitorowana, planowana do badań w latach 
2016-2021). Głównym punktowym źródłem za-
nieczyszczeń wód w zlewni potoku jest oczysz-
czalnia ścieków w Grodzisku Dolnym. 

Pielnica jest potokiem fliszowym (typ 12)  
o długości ok. 30,4 km i o powierzchni zlewni ok. 
109 km2. Pielnica wraz z potokami Siedliszczka, 
Siedliska, Dopływ z Żopowiedzi została włączona 
do JCWP Pielnica (PLRW2000122261899 – sil-
nie zmieniona JCWP, niemonitorowana, plano-
wana do badań w latach 2016-2021). Głównymi 
punktowymi źródłami zanieczyszczeń wód  
w zlewni potoku są oczyszczalnie ścieków we 
Wzdowie i w Zarszynie. 

Kopytko jest potokiem fliszowym (typ 12)  
o długości ok. 20,6 km i o powierzchni zlewni ok. 
48,3 km2. Potok Kopytko został wyznaczony jako 
naturalna JCWP Kopytko (PLRW200012226389 
– JCWP monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie 
w m. Wysoka Strzyżowska – rys. 3.3.13.).  
W zlewni potoku brak istotnych punktowych źró-
deł zanieczyszczeń. 

Stobnica jest rzeką o długości ok. 45,8 km  
i o powierzchni zlewni ok. 336 km2. Zlewnia rze-
ki położona jest na Pogórzu Dynowskim. Stobni-
ca przepływa przez tereny o charakterze rolni-
czym z rozproszoną zabudową mieszkaniową,  
o niewielkim zalesieniu. Rzeka Stobnica na od-
cinku od źródeł do potoku Łądzierz, płynie jako 
potok fliszowy (typ 12) i wraz z potokami Leluta, 
Niebocki Potok, Pietrykówka, Dopływ z Orze-
chówki i Łądzierz została włączona do JCWP Stobnica do Łądzierza (PLRW20001222644 – silnie 
zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Stara Wieś – rys. 3.3.14. w ramach 
monitoringu operacyjnego i w m. Przysietnica na potoku Dopływ spod Góry Czarnej w ramach moni-
toringu przydatności wód do spożycia – rys. 3.3.15.).  

 
Rys. 3.3.12. Dolina potoku Mrowla w JCWP Mrowla (typ 

17), m. Zaczernie, 2013 r. [57] 

 
Rys. 3.3.13. Dolina potoku Kopytko w JCWP Kopytko  

(typ 12), m. Wysoka Strzyżowska, 2013 r. [57] 
 

 
Rys. 3.3.14. Dolina rzeki Stobnica w JCWP Stobnica do  

Łądzierza (typ 12), m. Stara Wieś, 2013 r. [57] 
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Stobnica na odcinku poniżej potoku Łądzierz ma 
charakter małej rzeki fliszowej (typ 14) i na tym odcinku 
została wydzielona jako JCWP Stobnica od Łądzierza do 
ujścia (PLRW200014226499 – silnie zmieniona JCWP, 
monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Godowa – 
rys. 3.3.16., planowana do badań w ramach monitoringu 
obszarów NATURA 2000 „Wisłok Środkowy z Dopły-
wami”). 

Główną miejscowością w zlewni Stobnicy jest miasto 
Brzozów. Na jakość wód decydujący wpływ mają ścieki  
z komunalnych biologicznych oczyszczalni w Brzozowie, 
Grabownicy Starzeńskiej, Bliznem i Domaradzu, ścieki  
z biologicznej oczyszczalni Okręgowej Spółdzielni Mle-
czarskiej w Jasienicy Rosielnej oraz spływy powierzc 
hniowe z obszarów wykorzystywanych rolniczo. 

Gwoźnica jest potokiem fliszowym (typ 12) o długo-
ści ok. 24,9 km i o powierzchni zlewni ok. 79 km2. 
Gwoźnica została wydzielona jako JCWP Gwoźnica 
(PLRW200012226549 – naturalna JCWP, niemonitoro-
wana i nieplanowana do badań w związku z brakiem ry-
zyka nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW).  

Strug jest ciekiem o długości ok. 34,4 km i o po-
wierzchni zlewni ok. 270 km2. Strug na odcinku od źródeł 
do ujścia potoku Chmielnicka Rzeka ma charakter potoku 
fliszowego (typ 12) i wraz z potokami Izwór, Piątkowa, 
Tatyna i Chmielnicka Rzeka został włączony do JCWP 
Strug do Chmielnickiej Rzeki (PLRW2000122265689 – 
silnie zmieniona JCWP, niemonitorowana, planowana do 
badań w latach 2016-2021).  

Strug poniżej potoku Chmielnicka Rzeka płynie jako 
mała rzeka fliszowa (typ 14) i na tym odcinku został wy-
dzielony jako JCWP Strug od Chmielnickiej Rzeki do 
ujścia (PLRW2000142265699 – silnie zmieniona JCWP – 
monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Rzeszów 
w dzielnicy Biała – rys. 3.3.17.).  

W zlewni Strugu głównymi punktowymi źródłami 
zanieczyszczeń są komunalne oczyszczalnie ścieków  
w Błażowej w Hyżnem i w Chmielniku. 

Sawa jest potokiem zaliczanym do grupy potoków 
lessowych lub gliniastych (typ 16).  

Długość cieku wynosi ok. 23,0 km, natomiast po-
wierzchnia jego zlewni ok. 85 km2. Potok Sawa wraz  
z potokami Graniczny Potok i Dopływ z Cierpisza został 
włączony do JCWP Sawa (PLRW200016226769 – silnie 
zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszo-
wie w m. Wola Dalsza – rys. 3.3.18.).  

W zlewni potoku brak istotnych punktowych źródeł 
zanieczyszczeń. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są 
źródła rozproszone (nieuporządkowana gospodarka ście-
kowa). 

Rzeka Mleczka jest ciekiem o długości 47,2 km  
i o powierzchni zlewni 568,5 km2. Źródła Mleczki poło-
żone są na Pogórzu Dynowskim w rejonie wsi Wólka 
Hyżnieńska.  

 
Rys. 3.3.17. Dolina rzeki Strug w JCWP Strug od 

Chmielnickiej Rzeki do ujścia (typ 14), m. Rzeszów, 
dz. Biała, 2015 r. [57] 

 

 
Rys. 3.3.16. Dolina rzeki Stobnica w JCWP Stobni-

ca od Łądzierza do ujścia (typ 14), m. Godowa, 
2013 r. [57] 

 
Rys. 3.3.15. Dolina potoku Dopływ spod Góry 

Czarnej w JCWP Stobnica do Łądzierza (typ 12), m. 
Przysietnica, 2013 r. [57] 

 
Rys. 3.3.18. Dolina potoku Sawa w JCWP Sawa 

 (typ 16), m. Wola Dalsza, 2012 r. [57] 
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Z Pogórza Dynowskiego rzeka wpływa na 
Podgórze Rzeszowskie, a w dolnym biegu wpły-
wa na obszar Pradoliny Podkarpackiej. Uchodzi 
do Wisłoka w km ok. 14,4 w rejonie Gniewczy-
ny. Rzeka Mleczka na odcinku od źródeł do po-
toku Łopuszka ma charakter potoku fliszowego 
(typ 12) i wraz z potokami Łęg, Brzezinka, Tar-
nawka i Husówka została włączona do JCWP 
Mleczka do Łopuszki (PLRW200012226856 – 
naturalna JCWP, niemonitorowana, planowana do 
badań  
w latach 2016-2021).  

Mleczka na odcinku poniżej potoku Łopusz-
ka płynie jako rzeka nizinna piaszczysto - glinia-
sta (typ 19) i wraz z częścią Mleczki Wschodniej 
(od potoku Węgierka) została włączona do JCWP 
Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką 
Wschodnią od Węgierki (PLRW200019226899 – 
naturalna JCWP, monitorowana przez WIOŚ  
w Rzeszowie w m. Gniewczyna – rys. 3.3.19.). 
Zlewnia Mleczki jest obszarem intensywnej ero-
zji gleb. W zlewni przeważają tereny użytkowane 
rolniczo, o niewielkim stopniu zalesienia.  

W zlewni Mleczki położone są miasta: Kań-
czuga i Przeworsk. Głównymi punktowymi źró-
dłami zanieczyszczenia wód Mleczki są ścieki  
z biologicznych oczyszczalni ścieków w Prze-
worsku i w Kańczudze (AXTONE S.A.), a także 
z oczyszczalni ścieków SPZOZ w Przeworsku. 

Główne prawobrzeżne dopływy rzeki 
Mleczki to: Łopuszka (włączona do JCWP 
Mleczka do Łopuszki), Rączyna (wydzielona jako 
naturalna JCWP Pantalówka, (typ 16), 
PLRW200016226888, JCWP niemonitorowana  
i nieplanowana do badań z uwagi na marginalne znaczenie dla gospodarki wodnej), Mleczka Wschod-
nia (włączona wraz z Węgierką i z Dopływem z Łaz do naturalnej JCWP Mleczka Wschodnia do Wę-
gierki (typ 16), PLRW2000162268829, JCWP planowana do badań w latach 2016-2021) z Jodłówką 
(włączona wraz z potokiem Rzeplin do naturalnej JCWP Jodłówka (typ 16), PLRW2000162268849, 
JCWP planowana do badań w latach 2016-2021) oraz Mirociński (wydzielony jako naturalna JCWP 
Mirociński (typ 16), PLRW200016226894, JCWP niemonitorowana i nieplanowana do badań z uwagi 
na marginalne znaczenie dla gospodarki wodnej).  

Główne lewobrzeżne dopływy Mleczki to: Tarnawka i Husówka (włączone do JCWP Mleczka do 
Łopuszki) Markówka (włączona wraz z potokiem Markówka II do naturalnej JCWP Markówka (typ 
16), PLRW200016226869, JCWP monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach monitoringu 
badawczego m.in. w miejscowości Urzejowice – rys. 3.3.20., planowana do badań w latach 2016-
2021), Nowosiółka (wydzielona jako silnie zmieniona JCWP Nowosiólka (typ 16), 
PLRW2000162268929, JCWP niemonitorowana i nieplanowana do badań z uwagi na marginalne 
znaczenie dla gospodarki wodnej) i Strzyganka (wydzielona jako silnie zmieniona JCWP Strzyganka 
(typ 16), PLRW200016226898, JCWP niemonitorowana i nie planowana do badań z uwagi na margi-
nalne znaczenie dla gospodarki wodnej).  

Do dopływów Mleczki oprowadzane są ścieki z biologicznych oczyszczalni położonych na tere-
nach wiejskich, m. innymi w Pruchniku, Woli Roźwienieckiej, Zarzeczu (Mleczka Wschodnia), Mar-
kowej i Mikulicach (Markówka).  

 

 

 
Rys. 3.3.19. Dolina rzeki Mleczka w JCWP Mleczka od 

Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki  (typ 
19), m. Gniewczyna, 2013 r. [57] 

 
Rys. 3.3.20. Dolina potoku Markówka w JCWP Markówka  

(typ 16), m. Urzejowice, 2015 r. [57] 
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3.4. Zlewnia rzeki San (z wyłączeniem zlewni rzeki Wisłok) 

Rzeka San jest największym karpackim dopływem Wisły, jej długość wynosi ok. 458,1 km,  
a powierzchnia zlewni ok. 16876 km2. W granicach Polski znajduje się ponad 85% zlewni. Źródła 
Sanu znajdują się w Bieszczadach Zachodnich, na terytorium Ukrainy. Do km ok. 388,2 San jest rzeką 
graniczną. Źródłowa część zlewni to górzyste tereny Bieszczadów pokryte lasami, praktycznie nieza-
mieszkałe lub z nieliczną zabudową. W dolinie Sanu i Solinki położone są dwa zbiorniki zaporowe: 
Solina i Myczkowce, pełniące rolę energetyczną i rekreacyjną, a także przeciwpowodziową. Dolina 
Sanu od ujścia Wołosatego do ujścia Solinki stanowi granicę morfologiczną między Bieszczadami 
Zachodnimi a Pogórzem Przemyskim. San wypływa z Kotliny Sanockiej poniżej ujścia potoku Sano-
czek, a następnie wpływa na obszar Pogórza Dynowskiego i dalej przepływa przez Kotlinę Sando-
mierską. 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 obwało-
wana. Rzeka uchodzi do Wisły w km ok. 279,7 w rejonie miejscowości Wrzawy.  
Rzeka San podzielona jest 11 jednolitych części wód, które reprezentują 6 typów abiotycznych. 

Na odcinku od źródeł do potoku Wołosaty, San ma charakter potoku fliszowego (typ 12) i wraz  
z kilkoma potokami (Halicz, Roztoki, Muczny, Wołosaty) został włączony do JCWP San do Wołosa-
tego (PLRW200012221149 – naturalna JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Proci-
sne – rys. 3.4.1.). San na odcinku poniżej potoku Wołosaty do Zb. Solina jest małą rzeką fliszową (typ 
14) i został wydzielony jako JCWP San od Wołosatego do Zb. Solina (PLRW200014221199 – natu-
ralna JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Rajskie – rys. 3.4.2.). W dalszym biegu 
San został włączony do silnie zmienionej JCWP będącej zbiornikiem zaporowym, JCWP Zbiornik 
Solina do zapory w Myczkowcach (typ 0), (PLRW20000221559 – JCWP, monitorowana przez WIOŚ 
w Rzeszowie na kilku stanowiskach pomiarowych – patrz rozdz. 7). Na odcinku od Zb. Myczkowce 
do rzeki Wiar, San płynie jako średnia rzeka wyżynna wschodnia (typ 15) i został wydzielony jako  
3 silnie zmienione jednolite części wód: JCWP San od Zb. Myczkowce do Tyrawki 
(PLRW200015223319 – JCWP monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w miejscowościach Trepcza 
i Mrzygłód – rys. 3.4.3.), JCWP San od Tyrawki do Olszanki (PLRW20001522379 - JCWP monito-
rowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Krasice – rys. 3.4.4.), JCWP San od Olszanki do Wiaru 
(PLRW200015223999 – JCWP monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Ostrów – rys. 3.4.5.).  

San na odcinku od rzeki Wiar do Wisłoka ma cechy rzeki nizinnej piaszczysto - gliniastej (typ 
19) i został wydzielony jako 2 jednolite części wód: JCWP San od Wiaru do Huczek 
(PLRW200019225131 – silnie zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Hu-
reczko – rys. 3.4.6.), JCWP San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka (PLRW2000192259 – naturalna 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Radymno i Ubieszyn – rys. 3.4.7.).  

San na odcinku od rzeki Wisłok do ujścia do Wisły ma charakter wielkiej rzeki nizinnej (typ 21)  
i został wydzielony jako 3 jednolite części wód: JCWP San od Wisłoka do Złotej 
(PLRW20002122733 – naturalna JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Stare Miasto 
– rys. 3.4.8.), JCWP San od Złotej do Rudni (PLRW20002122779 – naturalna JCWP, monitorowana 
przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Krzeszów – rys. 3.4.9.), JCWP San od Rudni do ujścia 
(PLRW20002122999 – silnie zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Wrzawy – rys. 3.4.10.). 

 
Rys. 3.4.1. Dolina rzeki San w JCWP San do Wołosatego 

(typ 12), m. Procisne, 2014 r. [57] 

 
Rys. 3.4.2. Dolina rzeki San w JCWP San od Wołosatego 

do Zb. Solina (typ 14), m. Rajskie, 2015 r. [57] 
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Rys. 3.4.3. Dolina rzeki San w JCWP JCWP San od  
Zb. Myczkowce do Tyrawki (typ 15), m. Mrzygłód, 

2015 r. [57] 

 
Rys. 3.4.4. Dolina rzeki San w JCWP San od Tyrawki 

do Olszanki (typ 15), m. Krasice, 2014 r. [57] 

 
Rys. 3.4.5. Dolina rzeki San w JCWP San od Olszanki 

do Wiaru (typ 15), m. Ostrów, 2014 r. [57] 

 
Rys. 3.4.6. Dolina rzeki San w JCWP San od Wiaru  

do Huczek (typ 19), m. Hureczko, 2014 r. [57] 

 
Rys. 3.4.7. Dolina rzeki San w JCWP San od Huczek 

do Wisłoka, bez Wisłoka (typ 19), m. Ubieszyn, 2009 r. 
[57] 

 
Rys. 3.4.8. Dolina rzeki San w JCWP San od Wisłoka 

do Złotej (typ 21), m. Stare Miasto, 2015 r. [57] 

 
Rys. 3.4.9. Dolina rzeki San w JCWP San od Złotej  

do Rudni (typ 21), m. Krzeszów, 2015 r. [57] 

 
Rys. 3.4.10. Dolina rzeki San w JCWP San od Rudni  

do ujścia (typ 21), m. Wrzawy, 2015 r. [57] 
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Znaczna część zlewni Sanu to tereny o dużych walorach przyrodniczych i krajobrazowych objęte 
ochroną prawną, m.in. Bieszczadzki Park Narodowy oraz 8 parków krajobrazowych. Znajdują się tutaj 
obszary należące do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000: obszary specjalnej ochrony 
ptaków - Bieszczady, Pogórze Przemyskie oraz fragmenty Lasów Janowskich i Puszczy Solskiej,  
a także objęte monitoringiem specjalne obszary ochrony siedlisk Bieszczady, Ostoja Przemyska, Góry 
Słonne, Dorzecze Górnego Sanu, Rzeka San, Dolina Dolnego Sanu. 

W zlewni Sanu (z wyłączeniem zlewni rz. Wisłok) położone są miasta: Lesko, Zagórz, Sanok, 
Dynów, Przemyśl, Radymno, Jarosław, Lubaczów, Oleszyce, Cieszanów, Leżajsk, Sokołów Małopol-
ski, Nowa Sarzyna, Rudnik nad Sanem, Ulanów, Nisko i Stalowa Wola. 

Wody Sanu wykorzystywane są do celów komunalnych oraz przemysłowych. Rzeka jest źródłem 
zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców dużych miast w regionie - Sanoka, Przemyśla  
i Jarosławia. 

San jest odbiornikiem ścieków z dużych biologicznych oczyszczalni w: Lesku, Sanoku, Dynowie, 
Jarosławiu, Wierzawicach, Leżajsku, Nisku i Stalowej Woli oraz ścieków przemysłowych,  
m.in. z: Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil-Sanok” S.A. w Sanoku, Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Sanoku, z terenu jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Huty 
„Stalowa Wola” S.A. w Stalowej Woli oraz firm zlokalizowanych na terenie HSW S.A. i Tarnobrze-
skiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE), a także wody chłodnicze z TAURON Wytwarzanie 
S.A. w Stalowej Woli. 

Głównymi lewobrzeżnymi dopływami Sanu są: Wisłok, Wołosaty, Solinka, Hoczewka, Osława, 
Sanoczek, Łęg Rokietnicki, Rada, Trzebośnica, Rudnia, Barcówka. Największym wśród nich jest rze-
ka Wisłok (21% zlewni Sanu). Południową granicą lewobrzeżnej zlewni Sanu jest granica państwowa 
ze Słowacją i z Ukrainą. Obszar prawobrzeżnej zlewni przecina od wschodu granica państwowa  
z Ukrainą. Do głównych prawobrzeżnych dopływów Sanu należą: Czarny, Olszanka, Tyrawka, Stup-
nica, Wiar, Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Złota I, Złota II, Tanew i Bukowa, a największe z nich to 
Lubaczówka i Tanew. Obszary źródłowe Wiszni, Szkła i Lubaczówki znajdują się po stronie ukraiń-
skiej. Charakterystykę głównych dopływów Sanu przedstawiono w dalszej części opracowania. Wśród 
wszystkich wyżej wymienionych cieków wydzielono jednolite części wód powierzchniowych, z któ-
rych większość objęta była monitoringiem. 

Solinka jest ciekiem o długości ok. 48,8 km i 
zlewni o powierzchni ok. 324 km2. Solinka na 
odcinku od źródeł do potoku Wetlina ma charakter 
potoku fliszowego (typ 12) i wraz z potokami 
Górna Solinka, Smerek, Roztoczka, Dołżyczka, 
Ciśnianka, Łopienka i Wetlina została włączona 
do JCWP Solinka do Wetliny 
(PLRW2000122212699 – naturalna JCWP, moni-
torowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Buk – 
rys. 3.4.11.). Solinka poniżej ujścia Wetliny ma 
charakter małej rzeki fliszowej (typ 14) i została 
wydzielona jako JCWP Solinka od Wetliny do 
ujścia (PLRW200014221299 – naturalna JCWP, 
niemonitorowana, planowana do badań w latach 
2016-2021 w ramach monitoringu obszarów chro-
nionych NATURA 2000 „Bieszczady”). 

Hoczewka jest potokiem fliszowym (typ 12) o długości ok. 28,1 km i zlewni o powierzchni  
ok. 179 km2. Hoczewka wraz z potokami Żukra, Jabłonka, Kołonica, Rabiański Potok, Stężniczka, 
Mchawka, Żernicki Potok została włączona do JCWP Hoczewka (PLRW200012221899 – naturalna 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach monitoringu przydatności wód do spoży-
cia na potoku Kołonica w m. Kołonice, JCWP planowana do badań m.in. w ramach monitoringu ob-
szarów NATURA 2000 „Dorzecze Górnego Sanu” i „Bieszczady” w latach 2016-2021).  
 Osława jest ciekiem o długości ok. 68,7 km i zlewni o powierzchni ok. 506 km2. Osława na od-
cinku od źródeł do potoku Rzepedka ma charakter potoku fliszowego (typ 12) i wraz z potokami Bal-
niczka, Smolniczek, Mikowy, Osławica, Radoszanka, Barbara, Dołżyczka, Jawornik i Rzepedka zosta-
ła włączona do JCWP Osława do Rzepedki (PLRW20001222252 – naturalna JCWP, monitorowana 

 
Rys. 3.4.11. Dolina potoku Solinka w JCWP Solinka  

do Wetliny (typ 12), m. Buk, 2014 r. [57] 
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przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Rzepedź – rys. 
3.4.12.). Odsława na odcinku od potoku Rzepedka 
do ujścia do Sanu płynie jako mała rzeka fliszowa 
(typ 14) i stanowi JCWP Osława od Rzepedki do 
ujścia (PLRW20001422299 – naturalna JCWP, 
planowana do badań w latach 2016-2021 m.in. w 
ramach monitoringu obszarów NATURA 2000 
„Dorzecze Górnego Sanu”). 

Sanoczek jest potokiem fliszowym (typ 12)  
o długości ok. 30,9 km i powierzchni zlewni  
ok. 171 km2. Sanoczek wraz z potokami Bukowi-
ca, Niebieszczanka, Sołotwina, Różowy i Pijawka 
został włączony do JCWP Sanoczek 
(PLRW20001222329 – naturalna JCWP, monito-
rowana przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach mo-
nitoringu pitnego w m. Nagórzany). 

Łęg Rokietnicki jest potokiem zaliczanym do 
grupy potoków lessowych lub gliniastych (typ 16). 
Długość cieku wynosi ok. 32,3 km, a powierzch-
nia jego zlewni ok. 119,3 km2. Łęg Rokietnicki 
wraz z potokami Dopływ w Rudołowicach i Biał-
ka został włączony do JCWP Łęg Rokietnicki 
(PLRW200016225529 – naturalna JCWP, plano-
wana do badań w latach 2016-2021). 

Rada jest potokiem zaliczanym do grupy po-
toków nizinnych lessowych lub gliniastych (typ 
16). Długość potoku wynosi ok. 28 km, a po-
wierzchnia jego zlewni ok. 90,6 km2. Rada wraz z 
potokiem Olszyna została włączona do JCWP 
Rada (PLRW200016225329 – naturalna JCWP, 
monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Radymno – rys. 3.4.13.). 

Trzebośnica jest ciekiem o długości ok. 36,2 
km i powierzchni zlewni ok. 253,8 km2. Trzebo-
śnica na odcinku od źródeł do potoku Krzywy ma 
charakter potoku nizinnego piaszczystego (typ 17) 
i wraz z potokami Olechowiec, Turka i Krzywy 
została włączona do JCWP Trzebośnica do Krzy-
wego (PLRW200017227449 – silnie zmieniona 
JCWP, niemonitorowana i nieplanowana do badań 
w związku z brakiem ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych RDW). Trzebośnica na odcinku 
od Krzywego do ujścia do Sanu ma charakter rzeki 
nizinnej piaszczysto - gliniastej i stanowi JCWP 
Trzebośnica od Krzywego do ujścia 
(PLRW200019227499 – silnie zmieniona JCWP, 
monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Grzęba – rys. 3.4.14.). W zlewni Trzebośni-
cy położone się miasta: Sokołów Małopolski  
i Nowa Sarzyna. Do wód Trzebośnicy odprowa-
dzane są ścieki z terenu Sokołowa Małopolskiego. 

Rudnia jest potokiem nizinnym piaszczystym 
(typ 17) o długości ok. 22,5 km  
i powierzchni zlewni ok. 211 km2. Rudnia wraz  
z potokami Głęboka, Kubalówka, Dopływ spod 

 
Rys. 3.4.12. Dolina potoku Osława w JCWP Osława  

do Rzepedki (typ 12), m. Rzepedź, 2013 r. [57] 
 

 
Rys. 3.4.13. Dolina potoku Rada w JCWP Rada (typ 16),  

m. Radymno, 2012 r. [57] 
 

 
Rys. 3.4.14. Dolina rzeki Trzebośnica w JCWP Trzebośnica  

od Krzywego do ujścia (typ 19), m. Grzęba, 2012 r. [57] 
 



Charakterystyka sieci hydrograficznej województwa podkarpackiego  
– typologia abiotyczna jednolitych części wód powierzchniowych 

54 
 

Łętowni, Dopływ spod Jaty, Kanał Niedźwiedzie 
i Ruda zastała włączona do JCWP Rudnia 
(PLRW200017227899 – silnie zmieniona JCWP, 
niemonitorowana i nieplanowana do badań  
w związku z małym ryzykiem nieosiągnięcia 
celów środowiskowych RDW). 

Barcówka jest potokiem nizinnym piaszczy-
stym (typ 17) o długości ok. 29 km i powierzchni 
zlewni ok. 161 km2. Barcówka wraz z potokami 
Dopływ spod Starej Maziarni, Dopływ w Podwo-
linie, Dopływ w Barcach i Jelnia została włączona 
do JCWP Barcówka (PLRW20001722929 – silnie 
zmieniona JCWP, monitorowana przez WIOŚ w 
Rzeszowie w m. Stalowa Wola  
– rys. 3.4.15.). 

Czarna jest potokiem fliszowym (typ 12)  
o długości ok. 24,5 km i powierzchni zlewni ok. 
130 km2. Czarna wraz z potokami Głuchy i Pa-
niszczówka została włączona do JCWP Czarna 
(PLRW200012221349 – naturalna JCWP, moni-
torowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Chrewt 
– rys. 3.4.16.). 

Olszanka jest potokiem fliszowym (typ 12)  
o długości ok. 20,6 km i powierzchni zlewni  
ok. 132,5 km2. Olszanka wraz z potokami Kiniań-
ski Potok, Serednica, Wańkówka i Ropienka zo-
stała  włączona do JCWP Olszanka 
(PLRW20001222169 – silnie zmieniona JCWP, 
niemonitorowana i nieplanowana do badań  
w związku z brakiem ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych RDW). 

Tyrawka jest potokiem fliszowym (typ 12)  
o długości ok. 23,1 km i powierzchni zlewni  
ok. 129,7 km2. Tyrawka wraz z potokami La-
chawka, Berezka i Borsukowiec została włączona 
do JCWP Tyrawka (PLRW2000122233299 – 
silnie zmieniona JCWP, monitorowana przez 
WIOŚ w Rzeszowie w m. Tyrawa Solna  
– rys. 3.4.17). 

Stupnica jest potokiem fliszowym (typ 12)  
o długości ok. 28,8 km i powierzchni zlewni ok. 
179,3 km2. Stupnica wraz z potokami Leszczaw-
ka, Lipka, Rudawka, Korzonka i Brzuska została 
włączona do JCWP Stupnica 
(PLRW200012223699 – naturalna JCWP, plano-
wana do badań w latach 2016-2021 m.in. w ra-
mach monitoringu obszarów NATURA 2000 
„Pogórze Przemyskie”). 

Wiar jest ciekiem transgranicznym o długości ok. 74,7 km i powierzchni zlewni ok. 797,3 km2. 
Wiar jest ciekiem transgranicznym, w okolicy miejscowości Sierakośce wypływa na teren Ukrainy, 
gdzie płynie na długości ok 10 km, przepływa przez miejscowość Niżankowice na Ukrainie i w rejo-
nie miejscowości Stanisławczyk wpływa na teren Polski. Wiar na odcinku od źródeł do potoku Sopo-
tnik ma charakter potoku fliszowego (typ 12). Wiar płynący na tym odcinku wraz z potokami Kli-
mówka, Mszaniec, Łomna, Jamninka, Łodzinka, Turnica i Sopotnik został włączony do JCWP Wiar 
do Spotonika (PLRW20001222452 – naturalna JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  

Rys. 3.4.15. Dolina potoku Barcówka w JCWP  
Barcówka (typ 17), m. Stalowa Wola, 2013 r. [57] 

 

Rys. 3.4.16. Dolina potoku Czarna w JCWP Czarna (typ 
12), m. Chrewt, 2015 r. [57] 

 

 
Rys. 3.4.17. Dolina potoku Tyrawka w JCWP Tyrawka (typ 

12), m. Tyrawa Solna, 2014 r. [57] 
 



Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń 

55 
 

w m. Makowa – rys. 3.4.18.). Wiar na odcinku od 
potoku Sopotnik do ujścia do Sanu w Przemyślu 
jest małą rzeka wyżynną węglanową (typ 9) i zo-
stał podzielony na 2 jednolite części wód.  

Odcinek od potoku Sopotnik do punktu prze-
cięcia z granicą państwa został wydzielony jako 
JCWP Wiar od Sopotnika do granicy państwa 
(PLRW20009224571 – naturalna JCWP, monito-
rowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Sierakoś-
ce – rys. 3.4.19.) natomiast odcinek od granicy 
państwa do ujścia do Sanu został wydzielony jako 
JCWP Wiar od granicy państwa do ujścia 
(PLRW2000922499 – silnie zmieniona JCWP, 
monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Przemyśl – rys. 3.4.20.). 

Wisznia jest transgraniczną rzeką nizinną 
piaszczysto gliniastą (typ 19) o długości ok. 83,6 
km i powierzchni zlewni ok. 1208,6 km2. Przewa-
żająca część zlewni rzeki Wisznia położona jest 
po stronie Ukraińskiej, gdzie rzeka ma swoje źró-
dło. Rzeka po stronie Ukraińskiej przepływa przez 
miasto Sądowa Wisznia. Granicę z Polską prze-
kracza w miejscowości Starzawa i przepływa  
w kierunku północno - zachodnim przez miejsco-
wości Stubno, Stubienko, Nienowice i Michałów-
ka. Głównymi dopływami Wiszni po stronie pol-
skiej są potoki Młynówka, Potok w Hruszowicach 
i Stubienko. Wisznia po stronie polskiej została 
wydzielona jako JCWP Wisznia 
(PLRW200019225299 – silnie zmieniona JCWP, 
monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Gaje i w m. Michałówka – rys. 3.4.21.) 

Szkło jest transgraniczną rzeką nizinną piasz-
czysto gliniastą (typ 19) o długości ok. 78,1 km  
i powierzchni zlewni ok. 825,7 km2. Znaczna 
część zlewni rzeki Szkło położona jest po stronie 
Ukraińskiej, gdzie rzeka ma swoje źródło.  

 

 
Rys. 3.4.18. Dolina rzeki Wiar w JCWP Wiar do Sopotnika 

(typ 12), m. Makowa, 2015 r. [57] 
 

 
Rys. 3.4.19. Dolina rzeki Wiar w JCWP Wiar  

od Sopotnika do granicy państwa (typ 9),  
m. Sierakośce, 2014 r. [57] 

 

 
Rys. 3.4.20. Dolina rzeki Wiar w JCWP Wiar od granicy 

państwa do ujścia (typ 9), m. Przemyśl, 2014 r. [57] 
 

 
Rys. 3.4.21. Dolina rzeki Wisznia w JCWP Wisznia (typ 19), 

m. Michałówka, 2015 r. [57] 
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Rzeka Szkło po stronie Ukraińskiej przepływa przez 
miasta Jaworów i Krakowiec. Granicę z Polską przekra-
cza w miejscowości Budzyń i przepływa w kierunku za-
chodnim przez miejscowości Chałupki Chotynieckie, 
Charytany, Łazy i Wysocko, gdzie uchodzi do Sanu. 
Głównymi dopływami Szkła po stronie polskiej są potoki 
Jaworowski, Łazanka, Grodzisko i Laszkowski. Rzeka 
Szkło po stronie polskiej została wydzielona jako JCWP 
Szkło od granicy państwa do ujścia 
(PLRW200019225499 – naturalna JCWP, monitorowana 
przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Budzyń – rys. 3.4.22.  
i w m. Węgry – rys. 3.4.23.). 

Lubaczówka jest transgraniczną rzeką nizinną piasz-
czysto gliniastą (typ 19) o długości ok. 95,4 km i po-
wierzchni zlewni ok. 1122 km2. Źródła Lubaczówki znaj-
dują się na Ukrainie. Rzeka wpływa na stronę Polską w 
rejonie miejscowości Budomierz i przepływa w kierunku 
zachodnim m.in. przez miejscowości Lubaczów, Radawa 
i Manasterz gdzie uchodzi do Sanu. Lubaczówka została 
podzielona na 2 jednolite części wód. Na odcinku od gra-
nicy państwa do potoku Łukawiec, Lubaczówka wraz z 
odcinkiem potoku Sołotwa została włączona do JCWP 
Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki 
do Łukawca (PLRW200019225659 – silnie zmieniona 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie  
w m. Szczutków – rys. 3.4.24.). Odcinek Lubaczówki od 
ujścia potoku Łukawiec do ujścia do Sanu został wydzie-
lony jako JCWP Lubaczówka od Łukawca do ujścia 
(PLRW200019225699 – naturalna JCWP, monitorowana 
przez WIOS w Rzeszowie w m. Radawa – rys. 3.4.25.). 
Głównym źródłem zanieczyszczenia wód Lubaczówki są 
ścieki komunalne i przemysłowe z terenu Lubaczowa. 

Złota I jest potokiem nizinnym piaszczystym (typ 17) 
o długości ok. 33,1 km i powierzchni zlewni ok. 150 km2. 
Źródła potoku znajdują się w województwie lubelskim. 
Potok Złota I (aktualnie Złota) wraz z potokami Luchów-
ka, Dopływ spod Kolonii Polskiej I  
i Dopływ spod Dąbrowicy Dużej został włączony do 
JCWP Złota I (PLRW20001722729 – silnie zmieniona 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. 
Kuryłówka – rys. 3.4.26.).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 3.4.22. Dolina rzeki Szkło w JCWP Szkło od 
granicy państwa do ujścia (typ 19), m. Budzyń, 

2011 r. [57] 

 
Rys. 3.4.23. Dolina rzeki Szkło w JCWP Szkło od 

granicy państwa do ujścia (typ 19), m. Węgry,  
2010 r. [57] 

 

 
Rys. 3.4.24. Dolina rzeki Lubaczówka w JCWP 
Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od 

Glinianki do Łukawca (typ 19), m. Szczutków,  2015 

 
Rys. 3.4.26. Dolina potoku Złota I (Złota) w JCWP 

Złota I (typ 17), m. Kuryłówka, 2015 r. [57] 
 

 
Rys. 3.4.25. Dolina rzeki Lubaczówka w JCWP 

Lubaczówka od Łukawca do ujścia (typ 19),  
m. Radawa, 2015 r. [57] 
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W zlewni potoku Złota I nie występują punktowe źródła zanieczyszczeń. Zagrożeniem dla jakości 
wód potoku są obszarowe źródła rolnicze. 

Złota II jest potokiem nizinnym piaszczystym (typ 17) o długości ok. 23,3 km  
i powierzchni zlewni ok. 100,5 km2. Źródła potoku znajdują się w województwie lubelskim. Potok 
Złota II na znacznej długości płynie wzdłuż granicy województwa lubelskiego i podkarpackiego. Wraz 
z potokami Dopływ spod Kolonii Bukowina Zachodnia i Kulno, potok został włączony do JCWP Zło-
ta II (PLRW200017227349 – silnie zmieniona JCWP, niemonitorowana i nieplanowana do badań  
w związku z małym ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych RDW). 

Tanew jest zasadniczo rzeką nizinną piasz-
czysto – gliniastą (typ 19), o długości ok. 114.4 
km i o powierzchni zlewni ok. 2338 km2. Rzeka 
jedynie na odcinku źródłowym ma charakter 
potoku wyżynnego węglanowego z substratem 
gruboziarnistym (typ 7), natomiast na dalszym 
odcinku płynie jako rzeka nizinna piaszczysto - 
gliniasta (typ 19). Źródła Tanwi położone są na 
obszarze województwa podkarpackiego w rejonie 
m. Narol (rezerwat „Źródła Tanwi” w m Złomy 
Ruskie). W granicach województwa podkarpac-
kiego znajduje się odcinek źródłowy oraz odci-
nek ujściowy rzeki. W rejonie miejscowości Paa-
ry Tanew wpływa na teren województwa lubel-
skiego, a na teren województwa podkarpackiego 
powraca w rejonie m. Suszka. Górna część zlew-
ni to w znacznym stopniu zalesione obszary 
ochrony przyrodniczej: Południowo-roztoczański 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 piasz-
czysta, 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 Hara-
siukach. Ścieki z mniejszych biologicznych oczyszczalni ścieków, m.in. w Cieszanowie, Nowym Sio-
le, Rudzie Różanieckiej i Starym Dzikowie, wprowadzane są do zlewni Wirowej - lewobrzeżnego 
dopływu Tanwi. 

Tanew na odcinku od źródeł do Potoku Łosinieckiego wraz z potokami Dopływ z Dębin, Łuka-
wica, Dopływ spod Lipia, Łosiniecki Potok, Dopływ w Koszelach, Olszanka została włączona do 
JCWP Tanew do Łosinieckiego Potoku (PLRW20007228169 – naturalna JCWP, monitorowana przez 
WIOŚ w Lublinie w m. Rebizanty). Tanew na odcinku od Potoku Łosinieckiego do potoku Mucha 
wraz z fragmentem potoku Wirowa (od potoku Łówczanka) została włączona do JCWP Tanew od 
Łosinieckiego Potoku do Muchy z Wirową od Łówczanki do ujścia (PLRW20001922835 – naturalna 
JCWP, niemonitorowana i nie planowana do badań w związku z brakiem istotnych presji). Tanew na 
dalszym odcinku, to jest od potoku Mucha do ujścia rzeki Łady została wydzielona jako JCWP Tanew 
od Muchy do Łady (PLRW200019228599 – naturalna JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Lublinie 
w m. Wólka Biska). Ujściowy odcinek Tanwi został wydzielony jako JCWP Tanew od Łady do ujścia 
(PLRW20001922899 – naturalna JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Wólka Ta-
newska – rys. 3.4.27.).  

Bukowa jest ciekiem o długości ok. 54,6 km i o powierzchni zlewni ok. 652,5 km2. Źródła rzeki 
znajdują się na terenie województwa lubelskiego. Na teren województwa podkarpackiego Bukowa 
wpływa w rejonie miejscowości Szwedy. Bukowa na odcinku od źródeł do potoku Rakowa ma cha-
rakter potoku nizinnego piaszczystego (typ 17) i wraz z potokami Gruszec, Rakowa i Dzwola została 
włączona do JCWP Bukowa do Rakowej (PLRW200017229429 – naturalna JCWP, monitorowana 
przez WIOŚ w Lublinie w m. Momoty Górne). Bukowa na dalszym odcinku, to jest od potoku Rako-
wa do ujścia, płynie jako rzeka nizinna piaszczysto – gliniasta i została wydzielona jako JCWP Buko-
wa od Rakowej do ujścia (PLRW200019229499 – naturalna JCWP, monitorowana przez WIOŚ  

 
Rys. 3.4.27. Dolina rzeki Tanew w JCWP Tanew od Łady do 

ujścia (typ 19), m. Wólka Tanewska,  
2015 r. [57] 
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w Rzeszowie w m. Chłopska Wola – rys. 3.4.28., planowana do badań w latach 2016-2021 w ramach 
monitoringu obszarów NATURA 2000 „Lasy Janowskie” i „Uroczyska Lasów Janowskich”).  
Do zlewni Bukowej na terenie województwa podkarpackiego odprowadzane są ścieki z biologicznych 
oczyszczalni w Jarocinie i Jastkowicach.  

Łukawica jest potokiem nizinnym piaszczystym (typ 17) o długości ok. 32,6 km i o powierzchni 
zlewni ok. 185 km2. Łukawica wraz z potokami Dębowiec, Dopływ spod Krzemiennych Górek, Do-
pływ z Lasów Janowskich, Dopływ spod Goliszowca, została włączona do JCWP Łukawica 
(PLRW20001722969 – naturalna JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Kępa Rze-
czycka – rys. 3.4.29.). Zlewnia Łukawicy pozbawiona jest punktowych źródeł zanieczyszczeń, prak-
tycznie w całości (z wyjątkiem ujściowego odcinka) 
jest zalesiona. 

Jodłówka jest potokiem nizinnym piaszczystym 
(typ 17) o długości ok. 18,5 km i o powierzchni 
zlewni ok. 106,9 km2. Jodłówka wraz z potokiem 
Złodziejka została włączona do JCWP Jodłówka 
(PLRW20001722989 – naturalna JCWP, monitoro-
wana przez WIOŚ w Rzeszowie w m. Wola Rze-
czycka – rys. 3.4.30.). Potok Jodłówka jest odbior-
nikiem ścieków z oczyszczalni w Radomyślu nad 
Sanem. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 3.4.28. Dolina rzeki Bukowa w JCWP Bukowa od Rako-

wej do ujścia (typ 19), m. Chłopska Wola, 2013 r. [57] 
 

 
Rys. 3.4.29. Dolina potoku Łukawica w JCWP Łukawica  

(typ 17), m. Kępa Rzeczycka, 2011 r. [57] 
 

 
Rys. 3.4.30. Dolina potoku Jodłówka w JCWP Jodłówka (typ 

17), m. Wola Rzeczycka, 2014 r. [57] 
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3.5. Zlewnia rzeki Bug 

Rzeka Bug  jest jedną z najdłuższych rzek przepływających przez terytorium Polski. Jej  całkowi-
ta długość  wynosi ok. 789 km. W granicach Polski jej  długość  wynosi ok. 587  km, pozostały, źró-
dłowy odcinek płynie w całości  przez terytorium Ukrainy. Źródła Bugu znajdują się na wysokości 
311 m n.p.m. wsi Werchobuż w obwodzie lwowskim. Na odcinku o  długości  ok. 363  km,  pomiędzy  
miejscowością  Gołębie  a  Niemirowem,  Bug  stanowi granicę  trzech  państw:  Polski,  Ukrainy   
i  Białorusi. Długość Bugu wzdłuż granicy państwowej z Ukrainą wynosi ok. 185 km, natomiast 
wzdłuż granicy z Białorusią ok 178 km. Ujście  Bugu  znajduje  się  w  strefie  Zalewu Zegrzyńskiego, 
który został utworzony poprzez spiętrzenie wód Narwi na stopniu w Dębe (75 m n.p.m.). Głównymi 
dopływami Bugu są lewobrzeżne: Pełtew, Bukowa, Huczwa, Rata, Sołokija, Uherka, Włodawka, 
Wełnianka, Udal, Krzna i prawobrzeżne: Ług, Zołotucha, Neretwa, Kopajówka, Muchawiec, Leśna, 
Nurzec i Brok. 

Zgodnie z podziałem regionalnym Europy wg Kondrackiego, dorzecze Bugu znajduje się w obrę-
bie trzech prowincji: Wyżyn Ukraińskich, Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego i Niżu Środkowo-
europejskiego. Źródła Bugu znajdują się na Wyżynie Podolskiej. Dalej rzeka przepływa przez Kotlinę 
Pobuża i Wyżynę Wołyńską i wpływa na terytorium Polski przecinając mezoregiony Grzędę Horodel-
ską i Kotlinę Hrubieszowską. Zakole rzeki w rejonie m. Horodło stanowi granicę dwóch prowincji: 
Wyżyn Ukraińskich i Niżu Wschodniobałtycko-Białoruskiego. W środkowym biegu Bugu  
(od m. Horodło aż do ujścia Krzny), Bug przepływa przez makroregiony Polesia  Wołyńskiego   
i  Polesia  Zachodniego.  Poniżej ujścia rz. Krzna, Bug przepływa przez Nizinę Południowopolską, 
przecinając mezoregiony Podlaskiego Przełomu Bugu i Doliny Dolnego Bugu. Rzeka kończy swój 
bieg uchodząc do Zelewu Zegrzyńskiego, położonego we wschodniej części Kotliny Warszawskiej. 
Całkowita powierzchnia zlewni Bugu wynosi ok. 38 720 km2 z czego polska cześć stanowi ok. 49,7%. 

Podkarpacka część zlewni Bugu obejmuje 
Polską część zlewni transgranicznej rzeki Rata 
oraz niewielką część zlewni rzeki Sołokija (źró-
dłowe odcinki potoków Żyłka i Świnka). Długość 
rzeki wynosi ok. 76,9 km, w tym po stronie pol-
skiej znajduje się niezwykle urokliwy, źródlisko-
wy odcinek cieku o długości ok. 8,1 km. Po-
wierzchnia całkowita zlewni Raty wynosi ok. 
1829,5 km2, w tym zlewnia na terytorium Polski 
ma powierzchnię ok. 77,7 km2. Polski odcinek 
cieku wraz z potokiem Dopływ spod Dziewięcie-
rza, został włączony do jednolitej części wód po-
wierzchniowych o nazwie „Rata od źródeł do 
granic RP” (PLRW20007266123 – naturalna 
JCWP, monitorowana przez WIOŚ w Rzeszowie 
w m. Prusie – rys. 3.5.1.).  

Rata po stronie polskiej ma charakter potoku 
wyżynnego węglanowego z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych (typ 6 – zwery-
fikowany przez WIOŚ w Rzeszowie w ramach badań elementów biologicznych). Źródła Raty znajdują 
się w rejonie wsi Werchrata na Roztoczu Wschodnim (zwane także Południowym). Odcinek źródli-
skowy Raty położony jest na obszarach zalesionych. Rzeka płynie w kierunku wschodnim i w rejonie 
miejscowości Prusie przekracza granicę z Ukrainą. Dalej płynie przez ukraińską część Roztocza 
Wschodniego, przepływa przez miejscowości Rawa Ruska oraz Mosty Wielkie i w rejonie wsi Par-
chacz uchodzi do Bugu. Od miejscowości Rawa Ruska rzeka płynie przez obszary niezalesione, a 
wody rzeki rozlewają się szeroko w dolinie i tworzą liczne obszary podmokłe. W dnie doliny, głównie 
pomiędzy Rawą Ruską a Mostami Wielkimi, dominują utwory nieprzepuszczalne, co decyduje o wy-
stępowaniu w tym obszarze gleb bagiennych i torfowisk. Polska cześć zlewni Raty położona jest na 
obszarze specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 Roztocze oraz na specjalnych obszarach ochrony 
siedlisk NATURA 2000 Uroczyska Roztocza Wschodniego i Horyniec. Głównymi źródłami zanie-
czyszczeń rzeki po stronie polskiej są 3 niewielkie oczyszczalnie ścieków w Werchracie, administro-
wane przez zakład Usługi Komunalne Sp. z o.o. w Horyńcu- Zdroju. 

 
Rys. 3.5.1. Dolina rzeki Rata w JCWP Rata od źródeł do 

granic RP (typ 6), m. Prusie, 2015 r. [57] 
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3.6. Zlewnia rzeki Dniestr 

Dniestr jest rzeką należącą do zlewiska Morza Czarnego, przepływającą przez terytoria Ukrainy  
i Republiki Mołdawii. Długość rzeki wynosi ok. 1352 km, natomiast powierzchnia jej zlewni wynosi 
ok. 68 tys. km2. Źródła rzeki położone są w Karpatach Wschodnich, w rejonie przełęczy Użockiej, ok. 
3 km na południe od ukraińskiej wsi Rozłucz. W górnym biegu ciek ma charakter rzeki górskiej,  
a następnie płynie Wyżyną Wołyńsko-Podolską głęboko wciętym jarem z licznymi bystrzami. W dol-
nym biegu płynie przez Nizinę Czarnomorską. Głównymi dopływami Dniestru są lewobrzeżne: 
Strwiąż, Verescycja, Gniła Lipa, Złota Lipa, Jahorłyk, Koropiec, Murafa, Niczława, Seret, Smotrycz, 
Strypa, Studzienica, Uszyca, Wereszyca, Zbrucz i prawobrzeżne: Bystrzyca, Byk, Łomnica, Łukwa, 
Reut, Stryj, Świca, Sywka.  

Główne miasta położone w zlewni Dniestru to: Halicz, Mohylów Podolski, Bendery, Tyraspol, 
Białogród nad Dniestrem. 

W Polsce obszar Dniestru jest reprezento-
wany przez zlewnię transgranicznej rzeki 
Strwiąż oraz zlewnie transgranicznych potoków 
Mszaniec i Lechnawa. Strwiąż jak i w/w potoki 
są lewobrzeżnymi dopływami Dniestru. Rzeka 
Strwiąż ma długość ok. 100 km i powierzchnię 
zlewni ok. 960 km2. Na terytorium Polski znaj-
duje się źródliskowy odcinek rzeki o długości ok. 
17,3 km. Powierzchnia obszaru dorzecza Dnie-
stru w granicach Polski wynosi 233,1 km2, w 
tym polska część powierzchni zlewni Strwiążu 
wynosi 193,4 km2, polska część powierzchni 
zlewni Mszańca wynosi 37,6 km2 i polska część 
powierzchni zlewni Lechnawy wynosi 2,1 km2. 
Siec hydrograficzna w polskiej części zlewni 
Dniestru została podzielona na 3 jednolite części 
wód. Rzeka Strwiąż wraz z potokami Olchy, Jasieńka, Pastewnik, Łodynka, Łodyna, Karaszyn, Kró-
lówka i polskim odcinkiem potoku Stebnik, została włączona do jednolitej części wód powierzchnio-
wych o nazwie „Strwiąż do granicy państwa” (PLRW9000127691 – naturalna JCWP, monitorowana 
przez WIOS w Rzeszowie w m. Krościenko – rys. 3.6.1.). Strwiąż po stronie polskiej ma charakter 
potoku fliszowego (typ 12). 

Źródła cieku zlokalizowane są w Górach Sanocko-Turczańskich w rejonie miejscowości Ustrzyki 
Dolne. Blisko 60% powierzchni zlewni stanowią tereny leśne. Zlewnia Strwiąża jest w znacznym 
stopniu użytkowana rolniczo (ok. 40% powierzchni stanowią grunty orne). Tereny zantropogenizowa-
ne występują na obszarze miasta Ustrzyki Dolne. Znacząca część zlewni Strwiąża położona jest  
w obszarach specjalnej ochrony ptaków i specjalnych obszarach ochrony siedlisk NATURA 2000 
„Góry Słonne”. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód rzeki Strwiąż jest oczyszczalnia ścieków  
w Brzegach Dolnych administrowana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych. Do wód rzeki mogą trafiać także zanieczyszczenia ze źródeł obszaro-
wych, a także zanieczyszczenia ropopochodne związane z występowaniem i eksploatacją złóż ropy 
naftowej. 

 Odcinek potoku Mszaniec od źródeł do ujścia potoku Syhawka wraz z potokiem Syhawka oraz  
z potokiem Mszanka, został włączony do jednolitej części wód powierzchniowych typu 12 o nazwie 
„Mszaniec do Syhawki” (PLRW900012748 – niemonitorowana JCWP, nie planowana do badań  
z uwagi na niewielką powierzchnię zlewni oraz brak istotnych źródeł zanieczyszczeń).  

Potok Lechnawa został wyznaczony jako naturalna jednolita część wód powierzchniowych typu 
12 o nazwie „Lechnawa” (PLRW90001272 – niemonitorowana jednolita część wód, nie planowana do 
badań z uwagi na niewielką powierzchnię zlewni oraz brak istotnych źródeł zanieczyszczeń). 

 

 

 

 
Rys. 3.6.1. Dolina rzeki Strwiąż w JCWP Strwiąż do granicy 

państwa (typ 12), m. Krościenko, 2014 r. ([57]) 
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4. IDENTYFIKACJA GŁÓWNYCH PRESJI ODDZIAŁUJ ĄCYCH NA STAN WÓD 
POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE  

Wśród najistotniejszych presji oddziałujących na stan wód powierzchniowych w województwie 
podkarpackim wymienić należy emisję ścieków z punktowych źródeł zanieczyszczeń, w tym w szcze-
gólności emisję ścieków ze źródeł komunalnych. 

W świetle ustawy Prawo wodne (2001) [84] ścieki komunalne są to ścieki bytowe lub mieszanina 
ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowa-
dzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczysz-
czania ścieków komunalnych. 

Poprzez ścieki bytowe Ustawa określa ścieki pochodzące z budynków mieszkalnych, budynków 
zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego 
metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pocho-
dzące z tych budynków, natomiast ścieki przemysłowe w ustawie zdefiniowano jako ścieki niebędące 
ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną 
przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także 
będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi 
tego zakładu. 

 Niniejszy rozdział dokonuje inwentaryzacji punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych i 
przemysłowych, zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego w podziale na poszczegól-
ne zlewnie (Wisła, Wisłoka, Wisłok, San, Bug i Dniestr), z wyszczególnieniem konkretnych jednoli-
tych części wód i cieków, do których odprowadzane są ścieki.  

Wiedza w zakresie lokalizacji punktowych źródeł zanieczyszczeń w zlewniach jednolitych części 
wód powierzchniowych, a także dane w zakresie rodzaju i wielkości emisji z tych źródeł, mają klu-
czowe znaczenie w projektowaniu sieci i programów monitoringu operacyjnego wód powierzchnio-
wych. 

Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych, w których zlokalizowane są punktowe źródła 
zanieczyszczeń komunalnych, a w szczególności także rozproszone źródła tych zanieczyszczeń (lud-
ność niekorzystająca z kanalizacji), uznane zostały za obszary chronione wrażliwe na eutrofizację 
komunalną. W obszarach takich obligatoryjne jest monitorowanie jakości wód pod kątem ryzyka wy-
stępowania eutrofizacji. Podobnie jednolite części wód, do których odprowadzane są substancje prio-
rytetowe i inne szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, muszą być objęte monitoringiem w 
zakresie tych substancji. 

Emisja ścieków komunalnych wywiera największą presję na stan wód powierzchniowych w re-
gionie. Na podstawie aktualnej oceny występowania zjawiska eutrofizacji, stwierdza się że problem 
eutrofizacji w województwie dotyczy blisko 60 % przebadanych jednolitych części wód. Eutrofizację 
stwierdzono m.in. w następujących ciekach: Wisła, Wisłok, Brzeźnica, Mikośka (gm. Łańcut), Mrow-
la, Rzeka, Sawa, Stobnica, Ropa, Łęg, Wiar, Wisznia, Szkło, Rada, Mleczka, Strug, Morwawa. 

Na obszarze województwa podkarpackiego występują podmioty, będące istotnymi źródłami ście-
ków przemysłowych, w których zawarte są substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodne-
go, w tym substancje priorytetowe. Pomimo, że przemysł w województwie nie wpływa znacząco na 
jakość jego wód powierzchniowych, można wskazać obszary, które są potencjalnie zagrożone emisją 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (głównie rejon Jasła, Dębicy, Mielca, 
Ropczyc, Sędziszowa Małopolskiego, Tarnobrzega, Rzeszowa, Leżajska, Przemyśla, Nowej Sarzyny i 
Łańcuta). Badania WIOŚ potwierdziły występowanie w wodach niektórych substancji szczególnie 
szkodliwych (WWA, metale ciężkie). Istotnym problemem jest występowanie w wodach podkarpac-
kich rzek, wysokich, często ponadnormatywnych stężeń substancji z grupy wielopierścieniowych wę-
glowodorów aromatycznych. W wybranych częściach regionu ma to związek z występowaniem i eks-
ploatacją złóż ropy naftowej (m.in.: Krosno, Ustrzyki Dolne). 

Na rys. 4.1. przedstawiono lokalizację głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń komunal-
nych w jednolitych częściach wód powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego. 

Na rys. 4.2. przedstawiono lokalizację głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń przemysło-
wych w jednolitych częściach wód powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego. 
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Rys. 4.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych w jednolitych częściach wód  
powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego [3], [15], [24], [47], [58] 
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Rys. 4.2. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń przemysłowych w jednolitych częściach wód  
powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego [3], [15], [24], [47], [58] 

 

 

W dalszej części rozdziału przedstawiono identyfikację głównych punktowych źródeł zanie-
czyszczeń komunalnych i przemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego 
w odniesieniu do jednolitych części wód w układzie zlewniowym. 
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4.1. Zlewnia rzeki Wisła 

Na obszarze podkarpackiej części zlewni rzeki Wisła zidentyfikowano 20 punktowych źródeł za-
nieczyszczeń komunalnych i 15 punktowych źródeł zanieczyszczeń przemysłowych (rys. 4.1.1.  
i tab. 4.1.1.). 

 

Rys. 4.1.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w jednolitych częściach wód powierzchniowych  
w zlewni rzeki Wisła na terenie województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [3], [15], [17], [24], [47], [58] 



Identyfikacja głównych presji oddziałujących na stan wód powierzchniowych w województwie 

 

65 
 

Tabela 4.1.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisła, w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku b ędą-
cego odbiornikiem 

ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło zanie-

czyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.1.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych 

1 
Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Radomyślu 
Wielkim 

Radomyśl Wielki 2900 575 Potok Zgórsko Zgórska Rzeka PLRW200017217469 (1) 21,286860 50,229080 

2 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Wadowicach 
Górnych 

Wadowice Górne 1000 150 Potok Zgórsko Zgórska Rzeka PLRW200017217469 (1) 50,255600 21,282600 

3 
Zakład Usług Komunalnych w 
Niwiskach 

Niwiska 5670 550 Trześniówka (potok) Przywra do Dąbrówki PLRW2000172198432 (3) 50,233022 21,668391 

4 Zakład Wodno-Kanalizacyjny w 
Kolbuszowej 

Kolbuszowa 18000 3600 Przyrwa Przywra do Dąbrówki PLRW2000172198432 (3) 50,271638 21,754805 

5 Zakład Usług Komunalnych w 
Cmolasie Cmolas 3146 500 Przyrwa Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do 

ujścia) do Murynia 
PLRW200019219853 (4) 50,287500 21,789166 

6 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
likwidacji w Kolbuszowej 

Kolbuszowa 1999 146 Przyrwa Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do 
ujścia) do Murynia 

PLRW200019219853 (4) 50,291666 21,801666 

7 
Zakład Usług Komunalnych w 
Dzikowcu Dzikowiec 1238 207 Olszowiec Olszowiec PLRW200017219846 (5) 50,275336 21,861936 

8 Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Raniżowie Raniżów 5000 600 Łęg Łęg do Turka PLRW200017219829 (2) 50,279722 21,989440 

9 
Gminny Zakład Wodociągów 
Kanalizacji i Oczyszczania w 
Majdanie Królewskim 

Majdan Królewski 7350 700 Murynia Murynia PLRW2000172198549 (6) 50,376100 21,857400 

10 
Zakład Usług Komunalnych w 
Dzikowcu - Oczyszczalnia 
ścieków w Wilczej Woli 

Wilcza Wola 1999 250 Łęg 
Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do 

ujścia) do Murynia 
PLRW200019219839 (4) 50,389294 21,906538 

11 
Gminny Zakład Usług Komunal-
nych w Bojanowie Bojanów 8000 566 Łęg Łęg od Murynia do ujścia PLRW200019219899 (7) 50,442222 21,991111 

12 
Gminny Zakład Komunalny w 
Grębowie Grębów 2700 540 Miętus Miętus PLRW2000172198769 (16) 50,562220 21,858050 

13 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Zaleszanach z/s 
w Dzierdziówce   

Zaleszany 2938 820 Łęg Łęg od Murynia do ujścia PLRW200019219899 (7) 50,624450 21,894160 

14 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Gorzycach Gorzyce 9999 2700 Łęg Łęg od Murynia do ujścia PLRW200019219899 (7) 50,656138 21,831166 

15 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. w Nowej Dębie 

Nowa Dęba 12250 3500 Koniecpólka Koniecpólka PLRW2000172196369 (14) 50,433300 21,750000 

16 
Gminny Zakład Użyteczności 
Publicznej w Baranowie Sando-
mierskim 

Wola Baranowska 136 50 Babulówka Babulówka PLRW200017219299 (10) 50,43997 21,54066 

17 
Zakład Wodociągów i Usług 
Komunalnych w Padwi Narodo-
wej 

Padew Narodowa 1950 300 Babulówka Babulówka PLRW200017219299 (10) 50,454811 21,525125 

18 
Gminny Zakład Użyteczności 
Publicznej w Baranowie Sando-
mierskim 

Baranów Sando-
mierski 4083 700 Babulówka Babulówka PLRW200017219299 (10) 50,477220 21,639440 

19 
Gminny Zakład Użyteczności 
Publicznej w Baranowie Sando-
mierskim - 

Dąbrowica 1117 150 Kanał Łuczek Łuczek PLRW2000172196389 (11) 50,476000 21,642130 

20 
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka 
z o.o. 

Tarnobrzeg 30767 5900 Wisła Wisła od Wisłoki do Sanu PLRW20002121999 (12) 50,616166 21,205940 
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Tabela 4.1.1.c.d. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisła, w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku b ędą-
cego odbiornikiem 

ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło zanie-

czyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.1.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków przemysłowych 

1 
Zakład Mięsny "Dobrowolscy" 
Sp. z o.o. w Wadowicach 
Górnych 

Wadowice Górne 10000 600 Kanał Wadowicki Zgórska Rzeka PLRW200017217469 (1) 50,260611 21,294750 

2 SOLBET KOLBUSZOWA S.A. 
Zakład w Głogowie Małopolskim Głogów Młp. 170 252 Wiśniówka Łęg do Turka PLRW200017219829 (2) 21,914447 50,182147 

3 
SARIA POLSKA SP. Z O.O. Z 
SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 
ODDZIAŁ W PRZEWROTNEM 

Przewrotne 33000 610 Łęg Łęg do Turka PLRW200017219829 (2) 21,934056 50,206306 

4 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Zaleszanach z/s 
w Dzierdziówce (SUW) 

Kotowa Wola - 168 rów odwadniający M1 Sanna PLRW200017219898 (8) 50,619166 21,945977 

5 
Gminny Zakład Komunalny w 
Grębowie Wydrza - 182 Żupawka-Dabrówka Dąbrówka PLRW200017219669 (9) 50,509777 21,825090 

6 
KiZPS "Siarkopol" (w likwidacji) 
w Tarnobrzegu Poręba - 7500 Żupawka Żupawka PLRW200017219689 (15) 50,534440 21,821944 

7 
Tarnobrzeskie Wodociągi Spółka 
z o.o. Stacja Uzdatniania Wody 
w Jeziórku 

Jeziórko - 600 do ziemi Żupawka PLRW200017219689 (15) 50,571727 21,761475 

8 

Gminny Zakład Wodociągów 
Kanalizacji i Oczyszczania w 
Majdanie Królewskim - Stacja 
Uzdatniania Wody w Hucie 
Komorowskiej 

Huta Komorowska - 50 rów melioracyjny Trześniówka do Karolówki PLRW200017219634 (13) 50,400110 21,683888 

9 
Zakłady Metalowe DEZAMET 
Spółka Akcyjna w Nowej Dębie Nowa Dęba - 1000 Koniecpólka Koniecpólka PLRW2000172196369 (14) 50,410277 21,725555 

10 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 
z o.o. w Nowej Dębie - Zakład 
Produkcji Wody 

Rozalin - 364 rów leśny Koniecpólka PLRW2000172196369 (14) 50,433680 21,712780 

11 

Gminny Zakład Użyteczności 
Publicznej w Baranowie Sando-
mierskim - Stacja uzdatniania 
Wody w Ślęzakach 

Ślęzaki - 81,2 Trześniówka Trześniówka od Karolówki do ujścia PLRW200019219699 (17) 50,462500 21,638611 

12 
EURO-EKO MEDIA  Sp. z o.o. w 
Mielcu Mielec 36000 5400 Potok Rów Babulówka PLRW200017219299 (10) 50,318750 21,477690 

13 Szydłowiec Spółka z o.o. Szydłowiec - 196 do ziemi Babulówka PLRW200017219299 (10) 50,311944 21,515277 

14 
Zakład Produkcji Wody Pitnej 
Spółka  z o.o. w Baranowie 
Sandomierskim 

Baranów Sando-
mierski - 260 Wisła Wisła od Wisłoki do Sanu PLRW20002121999 (12) 50,514111 21,537944 

15 Zakłady Chemiczne "Siarkopol" 
Tarnobrzeg Sp. z o.o. Tarnobrzeg - 50000 Wisła Wisła od Wisłoki do Sanu PLRW20002121999 (12) 50,525222 21,610361 

 
 
 

 

 

 



Identyfikacja głównych presji oddziałujących na stan wód powierzchniowych w województwie 

 

67 
 

4.2. Zlewnia rzeki Wisłoka 

Na obszarze podkarpackiej części zlewni rzeki Wisłoka zidentyfikowano 44 punktowe źródła za-
nieczyszczeń komunalnych i 20 punktowych źródeł zanieczyszczeń przemysłowych (rys. 4.2.1.  
i tab. 4.2.1.). 

 

Rys. 4.2.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w jednolitych częściach wód powierzchniowych  
w zlewni rzeki Wisłoka na terenie województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [3], [15], [17], [24], [47], [58] 
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Tabela 4.2.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisłoka w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu Lokalizacja źródła 
zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku 
będącego odbior-
nikiem ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło 

zanieczyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.2.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych  
1 Gmina Krempna Krempna 1467 187 Wisłoka Wisłoka od Reszówki do Ryja PLRW200014218153 (1) 21,536000 49,503000 

2 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Nowym Żmigrodzie 

Nowy Żmigród 4000 1200 Wisłoka Wisłoka od Ryja do Dębownicy PLRW2000142181959 (2) 21,533547 49,620758 

3 Gmina Osiek Jasielski Załęże 760 80 Wisłoka Wisłoka od Ryja do Dębownicy PLRW2000142181959 (2) 21,479220 49,655220 

4 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Jaśle 

Jasło 97000 20000 Wisłoka 
Wisłoka od Ropy do Pot. Chotow-

skiego 
PLRW200015218719 (4) 21,410711 49,783943 

5 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Kołaczycach Sp. z o.o. 

Kołaczyce 3163 493 Wisłoka 
Wisłoka od Ropy do Pot. Chotow-

skiego 
PLRW200015218719 (4) 21,426560 49,806830 

6 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Brzostku Sp. z o.o. 

Klecie 2583 500 Wisłoka 
Wisłoka od Ropy do Pot. Chotow-

skiego 
PLRW200015218719 (4) 21,402778 49,865278 

7 
Gminny Zakład Komunalny  
w Żyrakowie 

oczyszczalnia w Zawierz-
biu 

1200 120 Wisłoka 
Wisłoka od pot. Chotowskiego do 

Rzeki 
PLRW200019218771 (5) 21,406667 50,067778 

8 Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. oczyszczalnia w Dębicy 101500 21000 Wisłoka Wisłoka od pot. Chotowskiego do 
Rzeki 

PLRW200019218771 (5) 21,408411 50,069472 

9 Gminny Zakład Komunalny 
w Żyrakowie 

oczyszczalnia w Woli 
Żyrakowskiej 

3333 1000 Wisłoka Wisłoka od pot. Chotowskiego do 
Rzeki 

PLRW200019218771 (5) 21,438750 50,095833 

10 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Spółka z o.o. w Przecławiu - Błonie 1933 200 Wisłoka 

Wisłoka od Rzeki do Pot. Kiełkow-
skiego PLRW20001921895 (6) 50,210697 21,4934722 

11 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. w 
Mielcu 

Mielec 85750 14700 Wisłoka 
Wisłoka od pot. Kiełkowskiego do 

ujścia PLRW20001921899 (7) 50,300888 21,4054307 

12 Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Dębowcu 

Folusz 1300 200 Kłopotnica Kłopotnica PLRW200012218189 (8) 21,380560 49,612500 

13 Gmina Osiek Jasielski Osiek Jasielski 1094 120 Wisłoka Szczawa PLRW2000122181729 (9) 21,479610 49,638080 
14 Gmina Osiek Jasielski Świerchowa 710 75 Wisłoka Promnica PLRW2000122181929 (10) 21,486580 49,662560 

15 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Skołyszynie 

Przysieki 9778 1200 Ropa Ropa od Sitniczanki do ujścia PLRW200014218299 (11) 21,388800 49,726910 

16 
Gminne Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o. w Jaśle 

Trzcinica 5800 900 Ropa Ropa od Sitniczanki do ujścia PLRW200014218299 (11) 21,409170 49,722220 

17 Gmina Jaśliska Daliowa 2400 315 Jasiołka Jasiołka do Panny PLRW200012218449 (12) 21,770000 49,454720 
18 Gmina Jaśliska Szklary 250 50 Hyżny Jasiołka do Panny PLRW200012218449 (12) 21,808064 49,469256 

19 
Gospodarka Komunalna  
i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. Mszana - 23 Mszanka Jasiołka do Panny PLRW200012218449 (12) 21,668544 49,480897 

20 
Gospodarka Komunalna  
i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. Dukla 3700 500 Jasiołka Jasiołka od Panny do Chlebianki PLRW2000142184599 (13) 21,688250 49,557080 

21 
Jedlickie Przedsiębiorstwo Gosp. 
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. 

Jedlicze 11550 1650 Jasiołka Jasiołka od Panny do Chlebianki PLRW2000142184599 (13) 21,634310 49,711030 

22 
Gminne Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o. w Jaśle Szebnie 2900 450 Jasiołka Jasiołka od Chlebianki do ujścia PLRW200014218499 (14) 21,582780 49,746390 

23 
Gospodarka Komunalna  
i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o. Zawadka Rymanowska 35 4,5 Potok Ambrowski Potok Ambrowski PLRW200012218452 (15) 21,755277 49,503244 

24 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej  
w Tarnowcu Sp. z o.o. 

Tarnowiec 2800 300 Jasiołka Czarny Potok PLRW200012218489 (16) 21,556080 49,736460 

25 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Jodłowej Jodowa 875 91 Jodłówka Jodłówka PLRW200012218589 (18) 21,324444 49,879639 

26 
Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Pilźnie Jaworze Górne 3433 453 Słotówka Słotówka PLRW2000122185929 (19) 21,338139 49,939500 

27 
Miejski Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Pilźnie 

Pilzno 2940 492 Dulcza Dulcza PLRW2000621869 (20) 21,287727 49,978053 
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Tabela 4.2.1.c.d. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisłoka w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku 
będącego od-

biornikiem ście-
ków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło 

zanieczyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.2.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych  

28 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Czarnej 

Czarna 1697 270 Grabinka Grabinka PLRW200017218769 (21) 21,253611 50,060833 

29 Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Czarnej Borowa 583 100 Borowa Grabinka PLRW200017218769 (21) 21,282500 50,073333 

30 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Czarnej Głowaczowa 1375 250 Grabinka Grabinka PLRW200017218769 (21) 21,308056 50,049444 

31 
Gminny Zakład Komunalny  
w Żyrakowie Straszęcin 2820 450 Grabinka Grabinka PLRW200017218769 (21) 21,376806 50,060056 

32 
Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Brzeźnicy 

Nagawczyna 1916 250 Rzeka Rzeka PLRW2000122187729 (22) 21,450278 50,058889 

33 
Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Brzeźnicy 

Nagawczyna 500 100 Dopływ z Nagawczyny Rzeka PLRW2000122187729 (22) 21,455000 50,062222 

34 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o.  
w Ropczycach 

Ropczyce  
ul. Masarska 

6396 1927 Brzeźnica 
Brzeźnica od Dopł. z Łączek 

Kucharskich do ujścia 
PLRW200014218899 (24) 21,623333 50,062778 

35 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o.  
w Ropczycach 

Ropczyce  
ul. Robotnicza 6480 1657 Brzeźnica 

Brzeźnica od Dopł. z Łączek 
Kucharskich do ujścia PLRW200014218899 (24) 21,584167 50,088611 

36 
Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o.  
w Ropczycach 

Paszczyna 1670 250 Brzeźnica 
Brzeźnica od Dopł. z Łączek 

Kucharskich do ujścia 
PLRW200014218899 (24) 21,532092 50,083778 

37 
Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Brzeźnicy 

Paszczyna 510 92 Brzeźnica 
Brzeźnica od Dopł. z Łączek 

Kucharskich do ujścia 
PLRW200014218899 (24) 21,520556 50,092778 

38 Zakład Wodno-Kanalizacyjny  
w Iwierzycach 

Iwierzyce 7050 1000 Bystrzyca Bystrzyca (bez Budzisza) PLRW20006218869 (25) 21,747528 50,041250 

39 

Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Sędziszowie 
Małopolskim 

Sędziszów Młp. 14999 2150 Budzisz Budzisz PLRW2000122188689 (26) 21,668111 50,078694 

40 
Zakład Usług Komunalnych  
w Ostrowie Skrzyszów 6113 710 Dopływ z Wiktorca Dopływ z Wiktorca PLRW20006218872 (27) 21,570500 50,102278 

41 
Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Brzeźnicy Zawada 1644 250 Zawadka Zawadka PLRW200012218889 (28) 21,493333 50,063056 

42 
Zakład Gospodarki Komunal-
nej Spółka z o.o.  
w Przecławiu 

Rzemień 600 130 Młynówka Kanał Białoborski PLRW200017218949 (29) 50,214444 21,5125111 

43 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Czerminie Czermin 2000 300 Stary Breń Stary Breń PLRW2000172189899 (30) 50,343100 21,320900 

44 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Borowej Borowa 2080 250 Stary Breń Stary Breń PLRW2000172189899 (30) 50,388550 21,327690 
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Tabela 4.2.1.c.d. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisłoka w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu Lokalizacja źródła 
zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku 
będącego odbior-
nikiem ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni 
której zlokalizowane jest 
źródło zanieczyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.2.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków przemysłowych  

1 
Miejskie Przedsiębior-
stwo Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. w Jaśle 

SUW  w Jaśle - 6610 Wisłoka Wisłoka od Dębownicy do Ropy PLRW200014218199 (3) 21,466670 49,721390 

2 LOTOS Jasło S.A. Jasło - 4700 Wisłoka Wisłoka od Dębownicy do Ropy PLRW200014218199 (3) 21,460560 49,728330 

3 
Zakłady Przetwórstwa 
Owoców i Warzyw 
VORTUMNUS Sp. z o.o. 

Lisów 3200 75 Olszynka Olszynka PLRW2000122182899 (17) 21,318830 49,771390 

4 
Zakłady Tworzyw 
Sztucznych GAMRAT 
S.A. 

Jasło  - 3520 Wisłoka 
Wisłoka od Ropy do Pot. 

Chotowskiego 
PLRW200015218719 (4) 21,417520 49,769550 

5 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Kołaczy-
cach Sp. z o.o. 

SUW w Krajowicach - 250 Wisłoka 
Wisłoka od Ropy do Pot. 

Chotowskiego PLRW200015218719 (4) 21,415140 49,791690 

6 
Wodociągi Dębickie  
Sp. z o.o. SUW Wodociągi Dębickie - 1010 Wisłoka 

Wisłoka od pot. Chotowskiego 
do Rzeki PLRW200019218771 (5) 21,377333 50,044222 

7 
Firma Oponiarska 
DĘBICA S.A. Dębica - 14112 Wisłoka 

Wisłoka od pot. Chotowskiego 
do Rzeki PLRW200019218771 (5) 21,380278 50,051111 

8 
TIKKURILA POLSKA 
S.A. 

Dębica - 400 Potok Gawrzyłowski 
Wisłoka od pot. Chotowskiego 

do Rzeki 
PLRW200019218771 (5) 21,422472 50,066889 

9 
Wytwórnia Urządzeń 
Chłodniczych "PZL-
Dębica" S.A. 

Dębica 332,1 445,5 Wisłoka 
Wisłoka od pot. Chotowskiego 

do Rzeki PLRW200019218771 (5) 21,424389 50,083333 

10 
Gospodarka Komunalna  
i Mieszkaniowa w Dukli 
Sp. z o.o. 

SUW w Mszanie - 34 Mszanka Jasiołka do Panny PLRW200012218449 (12) 21,665552 49,487090 

11 Rafineria Nafty Jedlicze 
S.A. 

Jedlicze 6467 3600 Jasiołka Jasiołka od Panny do Chlebianki PLRW2000142184599 (13) 21,650330 49,707810 

12 
Nowy Styl Sp. z o.o. 
Zakład Produkcji Metalo-
wej w Jaśle 

Jasło  - 400 Jasiołka Jasiołka od Chlebianki do ujścia PLRW200014218499 (14) 21,535720 49,751190 

13 

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjne Handlu i 
Usług KABANOSPOL 
Sp. z o.o. 

Wielopole Skrzyńskie 1460 37,5 Brzeźnica 
Brzeźnica od źródeł do Dopł. z 

Łączek Kucharskich PLRW200012218852 (23) 21,616194 49,947806 

14 LERG S.A. w Pustkowie Pustków - 3500 Brzeźnica 
Brzeźnica od Dopł. z Łączek 

Kucharskich do ujścia 
PLRW200014218899 (24) 21,489611 50,106806 

15 Wytwórnia Filtrów "PZL-
Sędziszów" S.A. 

Sędziszów Młp. - 57 Bystrzyca Bystrzyca (bez Budzisza) PLRW20006218869 (25) 21,714500 50,072319 

16 
Wytwórnia Filtrów "PZL-
Sędziszów" S.A. Sędziszów Młp. - 207 Budzisz Budzisz PLRW2000122188689 (26) 21,692958 50,071658 

17 
Wytwórnia Filtrów "PZL-
Sędziszów" S.A. Sędziszów Młp. - 150 Budzisz Budzisz PLRW2000122188689 (26) 21,693289 50,071258 

18 
PAGED MEBLE S. A. w 
Sędziszowie Młp. 

Sędziszów Młp. - 120 Budzisz Budzisz PLRW2000122188689 (26) 21,689167 50,075000 

19 

SUDZUCKER POLSKA 
S.A. we Wrocławiu 
Zakład Produkcyjny 
CUKROWNIA ROPCZY-
CE W ROPCZYCACH 

Ostrów - 3500 Dopływ z Wiktorca Dopływ z Wiktorca PLRW20006218872 (27) 21,596111 50,114167 

20 
MASARNIA GŁOWACKI 
Mariusz i Stanisław 
Spółka Jawna w Górkach 

Górki - 14,0 Brnik Stary Breń PLRW2000172189899 (30) 21,295602 50,380178 
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4.3. Zlewnia rzeki Wisłok 

Na obszarze zlewni rzeki Wisłok zidentyfikowano 48 punktowych źródeł zanieczyszczeń komu-
nalnych i 15 punktowych źródeł zanieczyszczeń przemysłowych (rys. 4.3.1. i tab. 4.3.1.). 

 

 

Rys. 4.3.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w jednolitych częściach wód powierzchniowych  
w zlewni rzeki Wisłok wg stanu na 31.12.2015 r. [3], [15], [24], [47], [58]
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Tabela 4.3.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisłok wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu Lokalizacja źródła 
zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku 
będącego odbior-
nikiem ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło 

zanieczyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.3.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych  

1 
Gminne Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Moszczańcu 

Moszczaniec 1700 200 Moszczanka Wisłok do Zb. Besko PLRW20001222613 (1) 21,913080 49,422560 

2 Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Besku 

Besko 4584 602 Wisłok Wisłok od Zb. Besko do Czarnego 
Potoku 

PLRW2000142263337 (2) 21,968330 49,601140 

3 
Zakład ds. obsługi gospodarki 
wodno-ściekowej w Haczowie Trześniów 1105 310 Młynówka 

Wisłok od Zb. Besko do Czarnego 
Potoku PLRW2000142263337 (2) 21,950440 49,636220 

4 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Krośnieński 
Holding Komunalny Sp. z o.o. w 
Krośnie 

Krosno 213000 35410 Wisłok Wisłok od Zb. Besko do Czarnego 
Potoku 

PLRW2000142263337 (2) 21,742690 49,714440 

5 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Wojaszówce 

Ustrobna 2912 320 Wisłok 
Wisłok od Czarnego Potoku do 

Stobnicy 
PLRW200014226399 (3) 21,697220 49,758060 

6 
Spółka Wodno-Kanalizacyjna  
w Wojaszówce 

Wojaszówka 640 120 Wisłok 
Wisłok od Czarnego Potoku do 

Stobnicy 
PLRW200014226399 (3) 21,671990 49,784410 

7 
Gminny Zakład Komunalny  
we Frysztaku 

Pułanki 12000 1500 Wisłok 
Wisłok od Czarnego Potoku do 

Stobnicy 
PLRW200014226399 (3) 21,618083 49,844000 

8 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej  
Sp. z o.o. w Strzyżowie 

Strzyżów 13161 1972 Wisłok Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów PLRW200015226559 (4) 21,825361 49,867444 

9 
Zakład Wodno-Kanalizacyjny  
w Czudcu 

Przedmieście Czudeckie 5760 720 Wisłok Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów PLRW200015226559 (4) 21,846928 49,935836 

10 Gmina Lubenia Siedliska 7440 700 Wisłok Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów PLRW200015226559 (4) 21,946083 49,962194 

11 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodo-
ciągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Rzeszowie 

Rzeszów 400000 62500 Wisłok 
Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego 

Wisłoka PLRW200019226739 (5) 22,017694 50,063583 

12 Gmina Czarna Czarna k/Łańcuta 5340 610 Wisłok 
Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego 

Wisłoka PLRW200019226739 (5) 22,188167 50,100528 

13 
Łańcucki Zakład Komunalny  
Sp. z o.o. w Łańcucie Wola Dalsza 70000 5500 Wisłok Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia PLRW20001922699 (6) 22,256389 50,111861 

14 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Grodzisku Dolnym 

Chodaczów 3337 340 Wisłok Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia PLRW20001922699 (6) 22,506111 50,128056 

15 Komunalny Zakład Budżetowy 
Gminy Tryńcza Tryńcza 2760 480 Wisłok Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia PLRW20001922699 (6) 22,548333 50,173055 

16 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Zarszynie Zarszyn 9230 1200 Pielnica Pielnica PLRW2000122261899 (7) 22,010250 49,588830 

17 
Zakład ds. obsługi gospodarki 
wodno-ściekowej w Haczowie Wzdów 1500 310 Pielnica Pielnica PLRW2000122261899 (7) 21,981220 49,623420 

18 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Brzozowie 

Górki 200 40 Górki Zmienniczka PLRW2000122261929 (8) 22,02662 49,65276 

19 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Brzozowie 

Turze Pole 3333 500 Zmienniczka Zmienniczka PLRW2000122261929 (8) 21,994553 49,653094 

20 Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Rymanowie 

Rymanów 17267 2000 Morwawa Morwawa PLRW20001222629 (9) 21,875580 49,584360 

21 Zakład ds. obsługi gospodarki 
wodno-ściekowej w Haczowie 

Haczów 4500 930 Morwawa Morwawa PLRW20001222629 (9) 21,524620 49,394860 

22 Gmina Wiśniowa Wiśniowa 1000 200 Szufnarówka Szufnarówka PLRW20001222636 (11) 21,661992 49,865515 

23 
Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.  
w Brzozowie 

Grabownica Starzeńska 7103 800 Stobnica Stobnica do Łądzierza PLRW20001222644 (12) 22,062660 49,667090 
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Tabela 4.3.1.c.d. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisłok wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku 
będącego od-

biornikiem ście-
ków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło 

zanieczyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.3.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych  

24 
Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej Sp. z o.o. 
w Brzozowie 

Brzozów - Borkówka 12000 1800 Stobnica Stobnica do Łądzierza PLRW20001222644 (12) 22,025760 49,696780 

25 
Zakład Wodociągów  
i kanalizacji gminy Jasienica 
Rosielna 

Blizne 7600 769 Stobnica Stobnica od Łądzierza do ujścia PLRW200014226499 (14) 21,948630 49,766750 

26 Gmina Domaradz Domaradz 2477 300 Stobnica Stobnica od Łądzierza do ujścia PLRW200014226499 (14) 21,942390 49,792760 
27 Gmina Niebylec Lutcza 1500 180 Stobnica Stobnica od Łądzierza do ujścia PLRW200014226499 (14) 21,887431 49,804619 
28 Gmina Niebylec Małówka 1143 223,6 Gwoźnica Gwoźnica PLRW200012226549 (15) 21,906222 49,860028 

29 
Gospodarka Komunalna  
w Błażowej Sp. z o.o. Błażowa 2000 300 Strug Strug do Chmielnickiej Rzeki PLRW2000122265689 (17) 22,097389 49,895778 

30 
Zakład Usług Komunalnych  
i Rekreacyjnych GOSiR  
w Hyżnem 

Hyżne 6250 500 Tatyna Strug do Chmielnickiej Rzeki PLRW2000122265689 (17) 22,142528 49,925028 

31 Gmina Chmielnik Chmielnik 7366 850 Chmielnicka Rzeka Strug do Chmielnickiej Rzeki PLRW2000122265689 (17) 22,116253 49,978606 

32 
Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Świlczy 

Kamyszyn 15000 1940 Wężówka Mrowla PLRW20001722669 (18) 21,910444 50,089667 

33 
EKOGŁOG Sp. z o.o.  
w Głogowie Młp. 

Głogów Młp. 6615 2001 Szlachcianka Mrowla PLRW20001722669 (18) 21,962194 50,140222 

34 Zakład Gospodarki Wodno-
Ściekowej w Trzebownisku 

Nowa Wieś 14580 1800 Mrowla Mrowla PLRW20001722669 (18) 22,044111 50,099056 

35 Zakład Usług Komunalnych  
w Krasnem Krasne 2013 650 Stary Wisłok Stary Wisłok PLRW200017226749 (20) 22,101639 50,068361 

36 
Zakład Gospodarki Wodno-
Ściekowej w Trzebownisku Łąka 12000 1200 Terliczka Stary Wisłok PLRW200017226749 (20) 22,124903 50,092647 

37 
Zakład Komunalny Sp. z 
o.o. w Żołyni Żołynia 1067 400 Żołynianka Żołynianka PLRW2000172267729 (21) 22,324167 50,123056 

38 Gmina Jawornik Polski Jawornik Polski 1500 265 potok Łęg Mleczka do Łopuszki PLRW200012226856 (22) 22,291666 49,892500 

39 AXTONE S.A. Kańczuga 1967 700 Mleczka 
Mleczka od Łopuszki do ujścia z 
Mleczką Wschodnią od Węgierki PLRW200019226899 (23) 22,419766 49,987666 

40 
Zakład Wodociągów  
i Kanalizacji w Kańczudze Krzeczowice 3851 100 

ciek bez nazwy 
dopływ rzeki Mleczka 

Mleczka od Łopuszki do ujścia z 
Mleczką Wschodnią od Węgierki 

PLRW200019226899 (23) 22,467572 49,991311 

41 Gmina Roźwienica Wola Roźwienicka 2679 924 Mleczka 
Mleczka od Łopuszki do ujścia z 
Mleczką Wschodnią od Węgierki 

PLRW200019226899 (23) 22,562777 49,945611 

42 
Zakład Komunalny Gminy 
Zarzecze Zarzecze 1655 450 Mleczka Wschodnia 

Mleczka od Łopuszki do ujścia z 
Mleczką Wschodnią od Węgierki 

PLRW200019226899 (23) 22,545597 49,984341 

43 
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w 
Przeworsku 

Przeworsk 618 150 Mleczka 
Mleczka od Łopuszki do ujścia z 
Mleczką Wschodnią od Węgierki 

PLRW200019226899 (23) 22,479722 50,063611 

44 
Przeworska Gospodarka 
Komunalna Sp. z o.o. Przeworsk 32000 6000 Mleczka 

Mleczka od Łopuszki do ujścia z 
Mleczką Wschodnią od Węgierki 

PLRW200019226899 (23) 22,484888 50,084722 

45 
Zakład Gospodarki Komu-
nalnej w Markowej Markowa 2235 383 Markówka Markówka PLRW200016226869 (24) 22,341139 50,025000 

46 Gmina Gać Mikulice 1900 450 potok Markówka Markówka PLRW200016226869 (24) 22,437500 50,007777 
47 Urząd Gminy Pruchnik Pruchnik 5222 630 Mleczka Wschodnia Mleczka Wschodnia do Węgierki PLRW2000162268829 (25) 22,531666 49,905277 

48 

Przedsiębiorstwo Gospo-
darki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Grodzisku 
Dolnym 

Grodzisko Dolne 2363 400 Leszczynka Leszczynka PLRW20001622692 (26) 22,463889 50,152778 
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Tabela 4.3.1.c.d. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisłok wg stanu na 31.12.2015 r.[58] 

Lp. Nazwa zakładu Lokalizacja źródła 
zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku 
będącego od-

biornikiem 
ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni 
której zlokalizowane jest 
źródło zanieczyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.3.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków przemysłowych  

1 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Moszczańcu 

Stacja Uzdatniania Wody w 
Czystogarbie 

- 1,5 Wisłok Wisłok do zb. Besko PLRW20001222613 (1) 21,985170 49,371740 

2 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Moszczańcu 

Stacja Uzdatniania Wody w 
Moszczańcu - 4 Moszczanka Wisłok do zb. Besko PLRW20001222613 (1) 21,922220 49,410890 

3 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Krośnieński Holding 
Komunalny Sp. z o.o.  
w Krośnie 

Zakład Uzdatniania Wody w 
Sieniawie 

- 1250 Wisłok 
Wisłok od Zb. Besko do Czarne-

go Potoku 
PLRW2000142263337 (2) 21,930060 49,567130 

4 
Zakład ds. obsługi 
gospodarki wodno-
ściekowej w Haczowie 

Stacja Uzdatniania Wody Haczów - 1,15 Trześniówka 
Wisłok od Zb. Besko do Czarne-

go Potoku 
PLRW2000142263337 (2) 21,896961 49,671486 

5 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Krośnieński Holding 
Komunalny Sp. z o.o.  
w Krośnie 

Zakład Uzdatniania Wody w 
Iskrzyni 

- 800 Wisłok 
Wisłok od Zb. Besko do Czarne-

go Potoku 
PLRW2000142263337 (2) 21,856040 49,681240 

6 

FENICE POLAND  
Sp. z o.o. w Bielsku Białej 
- Jednostka Operatywna 
Rzeszów 

Rzeszów - 4200 Wisłok 
Wisłok od Zb. Rzeszów do 

Starego Wisłoka 
PLRW200019226739 (5) 21,999444 50,020000 

7 
NESTLE POLSKA Spółka 
Akcyjna w Warszawie, 
oddział w Rzeszowie  

Rzeszów 88750 3000 Wisłok Wisłok od Zb. Rzeszów do 
Starego Wisłoka 

PLRW200019226739 (5) 22,016667 50,050000 

8 

Spółdzielnia Mleczarska 
MLEKOVITA, oddział 
"RESMLECZ"  
w Trzebownisku 

Trzebownisko 11453 830 Wisłok 
Wisłok od Zb. Rzeszów do 

Starego Wisłoka 
PLRW200019226739 (5) 22,047583 50,088222 

9 
KOELNER Łańcucka 
Fabryka Śrub Sp. z o.o.  
w Łańcucie 

Łańcut - 400 Wisłok 
Wisłok od Starego Wisłoka do 

ujścia 
PLRW20001922699 (6) 22,235500 50,114111 

10 
"UTIRES" Przedsiębior-
stwo Wielobranżowe Sp. 
z o.o. 

Wróblik Szlachecki - 14 Morwawa Morwawa PLRW20001222629 (9) 21,876390 49,621670 

11 
Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Iwoniczu-
Zdroju 

Stacja Uzdatniania Wody  
w Iwoniczu Zdroju 

- 21,6 Iwoniczanka Lubatówka PLRW200012226329 (10) 21,780750 49,549920 

12 
Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska w Jasienicy 
Rosielnej 

Jasienica Rosielna 9750 200 Rosielna Rosielna PLRW2000122264529 (13) 21,934080 49,748610 

13 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji  
Sp. z o.o. w Rzeszowie 

stacja uzdatniania wody MPWiK 
Rzeszów, ul. Zwięczycka 

- 4531 Lubcza Lubcza PLRW200062265589 (16) 21,973333 49,995194 

14 
Zakłady Mięsne HERMAN 
Sp. z o.o. Kielnarowa 8833 250 

Dopływ spod 
Kamieńca Strug do Chmielnickiej Rzeki PLRW2000122265689 (17) 22,053889 49,929167 

15 

Zakład Rolniczo-
Przemysłowy, Jerzy 
Furman, Wiesław Gaweł, 
Paweł Furman, Grzegorz 
Gaweł w Wysokiej 
Głogowskiej 

Wysoka Głogowska - 30 Szuwarka Świerkowiec PLRW200017226729 (19) 22,024833 50,133917 
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4.4. Zlewnia rzeki San (z wyłączeniem zlewni rzeki Wisłok) 

Na obszarze podkarpackiej części zlewni rzeki San zidentyfikowano 114 punktowych źródeł za-
nieczyszczeń komunalnych i 17 punktowych źródeł zanieczyszczeń przemysłowych (rys. 4.4.1.  
i tab. 4.4.1.). 

 

Rys. 4.4.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w jednolitych częściach wód powierzchniowych  
w zlewni rzeki San na terenie województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r.  

[3], [15], [24], [47], [58]
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Tabela 4.4.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki San, w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku b ędą-
cego odbiornikiem 

ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło zanie-

czyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.4.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych  

1 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Lutowi-
skach 

Muczne - 21,6 Muczny San do Wołosatego PLRW200012221149 (1) 22,738781 49,133266 

2 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Lutowi-
skach 

Pszczeliny - 46 Wołosaty San do Wołosatego PLRW200012221149 (1) 22,691080 49,169280 

3 
Hotel Górski PTTK w Ustrzykach 
Górnych Ustrzyki Gorne - 77 Wołosaty San do Wołosatego PLRW200012221149 (1) 22,656306 49,110433 

4 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Lutowi-
skach 

Procisne - 28,5 San San od Wołosatego do zb. Solina PLRW200014221199 (2) 22,673088 49,201392 

5 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Lutowi-
skach 

Dwerniczek - 14,7 San San od Wołosatego do zb. Solina PLRW200014221199 (2) 22,635743 49,217903 

6 
Gminny Zakład Komunalny  
Sp. z o.o. w Polańczyku Wołkowyja 2023 300 San (Zb. Solina) Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach PLRW20000221559 (3) 22,415875 49,320817 

7 
Domy Wczasowe WAM  
Sp. z o.o. Warszawa Oddział 
WDW Solina 

Jawor 3363 621 San (Zb. Solina) Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach PLRW20000221559 (3) 22,46349 49,370255 

8 
Gminny Zakład Komunalny  
Sp. z o.o. w Polańczyku Polańczyk 2650 1000 San (Zb. Solina) Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach PLRW20000221559 (3) 22,440496 49,377540 

9 
Gminny Zakład Komunalny  
Sp. z o.o. w Polańczyku Jawor - 50 San (Zb. Solina) Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach PLRW20000221559 (3) 22,459444 49,395556 

10 
Gminny Zakład Komunalny  
Sp. z o.o. w Polańczyku Solina 4200 400 San (Zb. Solina) Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach PLRW20000221559 (3) 22,440000 49,400000 

11 Gminny Zakład Komunalny  
Sp. z o.o. w Polańczyku Solina - osiedle - 22,5 San (Zb. Solina) Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach PLRW20000221559 (3) 22,461111 49,418056 

12 Elbest Oddział w Iwoniczu Zdroju 
- Hotel Solina SPA w Solinie Solina 384 120 San San od zb. Myczkowce do Tyrawki PLRW200015223319 (4) 22,41025 49,43219 

13 
Gminny Zakład Komunalny  
Sp. z o.o. w Polańczyku Myczkowce 1067 200 San San od zb. Myczkowce do Tyrawki PLRW200015223319 (4) 22,405472 49,440444 

14 
PIGB CARPATIA z/s w Rzeszo-
wie, Oddział w Uhercach 
Mineralnych z/s w Średniej Wsi 

Średnia Wieś 1320 200 San San od zb. Myczkowce do Tyrawki PLRW200015223319 (4) 22,34507 49,41851 

15 Leskie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o. w Lesku Lesko 13400 2282 San San od zb. Myczkowce do Tyrawki PLRW200015223319 (4) 22,309670 49,481390 

16 
Sanockie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. 

Trepcza 53415 18200 San San od zb. Myczkowce do Tyrawki PLRW200015223319 (4) 22,194139 49,595639 

17 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Dydni Krzemienna 4400 500 Obarzymka San od Tyrawki do Olszanki PLRW20001522379 (5) 22,203170 49,711430 

18 Gmina Nozdrzec Nozdrzec 250 50 San San od Tyrawki do Olszanki PLRW20001522379 (5) 22,214000 49,770000 

19 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Dynowie 

Dynów 6850 2200 San San od Tyrawki do Olszanki PLRW20001522379 (5) 22,244583 49,823361 

20 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Dubiecku 

Nienadowa 2540 741 San San od Tyrawki do Olszanki PLRW20001522379 (5) 22,411388 49,812944 

21 Urząd Gminy w Krzywczy Krzywcza 3000 390 San San od Tyrawki do Olszanki PLRW20001522379 (5) 22,535277 49,790277 
22 Gmina Krasiczyn Krasiczyn 1833 220 San San od Olszanki do Wiaru PLRW200015223999 (6) 22,654444 49,779722 
23 Gmina Krasiczyn Korytniki 1668 250 San San od Olszanki do Wiaru PLRW200015223999 (6) 22,647338 49,789500 
24 Gmina Krasiczyn Tarnawce 245 42 potok z Tarnawiec San od Olszanki do Wiaru PLRW200015223999 (6) 22,685505 49,787697 

25 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o.o. w Przemy-
ślu 

Przemyśl 101833 28200 San San od Olszanki do Wiaru PLRW200015223999 (6) 22,827637 49,792693 
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Tabela 4.4.1.c.d. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki San, w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r.[58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku b ędą-
cego odbiornikiem 

ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło zanie-

czyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.4.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych  

26 
Gminny Zakład Usług Wodnych 
w Medyce 

Medyka 9280 742 San San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka PLRW2000192259 (7) 22,910261 49,820227 

27 Zakład Wodociągowo-
Kanalizacyjny w Żurawicy Wyszatyce 3440 835 San San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka PLRW2000192259 (7) 22,891861 49,836941 

28 
Gminny Zakład Usług Wodnych 
w Orłach Niziny 1399 225 San San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka PLRW2000192259 (7) 22,888927 49,877900 

29 
Gminny Zakład Komunalny w 
Stubnie 

Chałupki Dusow-
skie 42 5,92 San San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka PLRW2000192259 (7) 22,898630 49,879986 

30 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
Gminy Radymno Sp. z o.o. Święte 4800 450 San San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka PLRW2000192259 (7) 22,866944 49,924166 

31 
Zakład Komunalny Gminy 
Jarosław Tuczempy 4424 900 San San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka PLRW2000192259 (7) 22,733888 50,012777 

32 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji w Jarosławiu Sp. z 
o.o. 

Jarosław 85000 20400 San San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka PLRW2000192259 (7) 22,699052 50,047569 

33 
Zakład Komunalny Gminy 
Jarosław Kostków 1972 450 San San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka PLRW2000192259 (7) 22,642222 50,117777 

34 
STARE MIASTO-PARK"  
SP. Z O.O. W WIERZAWICACH 

Dębno 1613 205 San San od Wisłoka do Złotej PLRW20002122733 (8) 22,527083 50,211583 

35 
STARE MIASTO-PARK"  
SP. Z O.O. W WIERZAWICACH 

Wierzawice 3000 400 San San od Wisłoka do Złotej PLRW20002122733 (8) 22,471806 50,259611 

36 Miejski Zakład Komunalny  
Sp. z o.o. w Leżajsku Leżajsk 185633 11500 San San od Wisłoka do Złotej PLRW20002122733 (8) 22,446111 50,283056 

37 
Komunalna Biologiczna Oczysz-
czalnia Ścieków  
Sp. z o.o. w Sarzynie 

Sarzyna 49000 12400 San San od Złotej do Rudni PLRW20002122779 (9) 22,370667 50,348139 

38 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Krzeszowie Krzeszów 1626 180 rów uchodzący do Sanu San od Złotej do Rudni PLRW20002122779 (9) 50,399950 22,342158 

39 Zakład Usług Komunalnych  
Sp. z o.o. w Ulanowie Ulanów 3950 750 San San od Rudni do ujścia PLRW20002122999 (10) 50,484422 22,266733 

40 Miejski Zakład Komunalny Nisko 
Sp. z o.o. w Nisku 

Nisko 40000 7147 San San od Rudni do ujścia PLRW20002122999 (10) 50,532500 22,155000 

41 
Miejski Zakład Komunalny  
Sp. z o.o. w Stalowej Woli Stalowa Wola 88240 17500 San San od Rudni do ujścia PLRW20002122999 (10) 50,586250 22,072110 

42 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowi-
skach 

Lutowiska 360 120 Smolniczek Smolniczek PLRW2000122211529 (11) 22,691679 49,256785 

43 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowi-
skach 

Smolnik - 20,1 Smolniczek Smolniczek PLRW2000122211529 (11) 22,695597 49,221923 

44 
Gminny Zakład Gospodarki 
Komunalnej sp. z o.o. w Lutowi-
skach 

Zatwarnica - 45,5 Głęboki Głęboki PLRW2000122211789 (12) 22,553216 49,229743 

45 Gmina Cisna Wetlina 1839 250 Wetlinka Solinka do Wetliny PLRW2000122212699 (13) 22,462142 49,158286 
46 Gmina Cisna Smerek - - Niedźwiedzi Potok Solinka do Wetliny PLRW2000122212699 (13) 22,436810 49,172930 
47 Gmina Cisna Cisna - 120 Solinka Solinka do Wetliny PLRW2000122212699 (13) 22,332853 49,215042 

48 

PIGB CARPATIA z/s w Rzeszo-
wie, Oddział w Uhercach 
Mineralnych z/s w Średniej Wsi, 
Ośrodek Konferencyjno-
Wypoczynkowy "Pałac Biesa" 

Olszanica - 50 Olszanka Olszanka PLRW20001222169 (14) 22,448980 49,474880 

49 Zakład Karny w Uhercach 
Mineralnych Uherce Mineralne - 135 Olszanka Olszanka PLRW20001222169 (14) 22,399100 49,461700 
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Tabela 4.4.1.c.d. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki San, w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku b ędą-
cego odbiornikiem 

ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło zanie-

czyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.4.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych  

50 

PIGB CARPATIA z/s w Rzeszo-
wie, Oddział w Uhercach 
Mineralnych z/s w Średniej Wsi, 
Gospodarstwo Rolne w Jabłon-
kach 

Jabłonki - 30 Żukra Hoczewka PLRW200012221899 (15) 21,289760 49,268430 

51 Gmina Baligród Jabłonki - 40 Hoczewka Hoczewka PLRW200012221899 (15) 22,281310 49,282250 

52 

Ośrodek Rekreacyjno-
Wypoczynkowy Bystre Sp. z o.o. 
w miejscowości Bystre koło 
Baligrodu 

Bystre - 90 Hoczewka Hoczewka PLRW200012221899 (15) 22,275560 49,315830 

53 Gmina Baligród Baligród 2500 300 Hoczewka Hoczewka PLRW200012221899 (15) 22,289810 49,351720 

54 Zakład Usług Technicznych  
Sp. z o.o. w Zagórzu Kalnica 100 34 Kalniczka Kalniczka PLRW20001222289 (16) 22,202000 49,368000 

55 
Zakład Usług Technicznych  
Sp. z o.o. w Zagórzu Średnie Wielkie 150 44 Kalniczka Kalniczka PLRW20001222289 (16) 22,206730 49,389140 

56 Zakład Karny w Łupkowie Łupków 709 74 
Dopływ spod Nowego 

Łupkowa Osława do Rzepedki PLRW20001222252 (17) 22,084000 49,242000 

57 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Komańczy 

Łupków 1500 150 
Dopływ spod Nowego 

Łupkowa Osława do Rzepedki PLRW20001222252 (17) 22,091360 49,251460 

58 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Komańczy 

Czystogarb 833 100 Barbarka Osława do Rzepedki PLRW20001222252 (17) 22,008100 49,368660 

59 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Komańczy 

Komańcza 1515 215 Osławica Osława do Rzepedki PLRW20001222252 (17) 22,078060 49,359440 

60 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Komańczy 

Rzepedź 1515 140 Osława Osława do Rzepedki PLRW20001222252 (17) 22,116390 49,389720 

61 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Komańczy 

Szczawne 833 100 Osława Osława od Rzepedki do ujścia PLRW20001422299 (18) 22,132460 49,390260 

62 
Zakład Usług Technicznych  
Sp. z o.o. w Zagórzu 

Zagórz 6825 1300 Osława Osława od Rzepedki do ujścia PLRW20001422299 (18) 22,264470 49,525250 

63 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Dydni Witryłów 125 115,56 Witryłówka Witryłówka PLRW200012223338 (20) 22,250480 49,668680 

64 Zakład Gospodarki Komunalnej  
w Dydni Jabłonka 1344 192 Stara Rzeka Stara Rzeka PLRW200012223349 (21) 22,133220 49,699120 

65 Gmina Nozdrzec Huta Poręby - 24 Jaworka Jaworka PLRW200012223369 (22) 22,241390 49,738330 

66 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Birczy 

Kotów 68 40 Rudawka Stupnica PLRW200012223699 (23) 22,423888 49,721111 

67 Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Birczy 

Bircza 1964 250 Stupnica Stupnica PLRW200012223699 (23) 22,477222 49,699722 

68 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Birczy Łodzinka Górna 72 13 potok bez nazwy Wiar do Sopotnika PLRW20001222452 (24) 22,533333 49,675000 

69 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Gminy Wiązownica Wiązownica 9935 1000 Arłamówka Wyrwa I do granicy państwa PLRW200017225589 (25) 22,773055 50,068611 

70 Ostoja Sp. z o.o. 
Kalwaria Pacław-

ska 
250 83 potok bez nazwy Wiar od Sopotnika do granicy państwa PLRW20009224571 (26) 22,708855 49,626938 

71 
Gminny Zakład Usług Wodnych 
w Fredropolu 

Sierakośce 1786 231 Wiar Wiar od Sopotnika do granicy państwa PLRW20009224571 (26) 22,776275 49,655963 

72 
ASTRA Spółka Akcyjna Zakład 
w Przemyślu 

Przemyśl 107 50 potok Jawor Bonie PLRW20006224989 (27) 22,791219 49,752316 
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Tabela 4.4.1.c.d. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki San, w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku b ędą-
cego odbiornikiem 

ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło zanie-

czyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.4.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych  

73 

Wojewódzki Podkarpacki Szpital 
Psychiatryczny im. Prof. Euge-
niusza Brzezickiego  
w Żurawicy 

Żurawica 298 240 Żurawica Żurawica PLRW20001622512 (28) 22,774694 49,827611 

74 Zakład Wodociągowo-
Kanalizacyjny w Żurawicy Żurawica 5000 981 Żurawica Żurawica PLRW20001622512 (28) 22,820463 49,818994 

75 
Gminny Zakład Komunalny  
w Stubnie Starzawa 71 39 Krzywula Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi PLRW200017225269 (29) 23,007294 49,891505 

76 
Gminny Zakład Komunalny  
w Stubnie Stubno 2398 436 Kanał Bucowski Kanał Bucowski wraz z Kanałem Ulgi PLRW200017225269 (29) 22,964280 49,897516 

77 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
Gminy Radymno Sp. z o.o. Chotyniec 247 37 Potok w Hruszowicach Potok w Hruszowicach PLRW200016225252 (30) 22,991038 49,946608 

78 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
Gminy Radymno Sp. z o.o. Nienowice 124 16 Potok w Hruszowicach Potok w Hruszowicach PLRW200016225252 (30) 22,944672 49,931838 

79 
Zakład Wodociągowo-
Kanalizacyjny w Żurawicy 

Orzechowce 918 202 Rada Rada PLRW200016225329 (31) 22,779222 49,854055 

80 Gminny Zakład Usług Wodnych 
w Orłach 

Trójczyce 4755 490 Rada Rada PLRW200016225329 (31) 22,779005 49,885738 

81 Gminny Zakład Usług Wodnych 
w Orłach Kaszyce 2137 259 Olszyna Rada PLRW200016225329 (31) 22,747280 49,904694 

82 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Radymnie Radymno 3333 500 Rada Rada PLRW200016225329 (31) 22,820169 49,961561 

83 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
Gminy Radymno Sp. z o.o. 

Młyny 360 36 Stawisko Jaworowski PLRW2000162254529 (32) 23,064522 49,983000 

84 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Laszkach Tuchla 850 25 rów melioracyjny Grodzisko PLRW20001622546 (33) 22,996472 50,00386 

85 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Laszkach 

Laszki 5835 700 Potok Laszkowski Potok Laszkowski PLRW200017225496 (34) 22,915277 50,01361 

86 Urząd Gminy w Rokietnicy Rokietnica 4500 849 Łęg Rokietnicki Łęg Rokietnicki PLRW200016225529 (35) 22,635836 49,920194 

87 
Gminny Zarząd Gospodarką 
Komunalną w Chłopicach Chłopice 672 200 Łęg Rokietnicki Łęg Rokietnicki PLRW200016225529 (35) 22,672252 49,943338 

88 
Gminny Zarząd Gospodarką 
Komunalną w Chłopicach 

Zamiechów 1061 212 Młynka Łęg Rokietnicki PLRW200016225529 (35) 22,746800 49,928138 

89 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Gminy Wiązownica 

Wiązownica 9935 1000 Olchowiec Wyrwa PLRW200017225589 (36) 22,773055 50,068611 

90 Gmina Lubaczów Krowica Sama 206 22,5 Zamiło Zamiło z Czerteżem PLRW200016225629 (37) 23,224171 50,091686 

91 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
w Horyńcu Zdroju 

Horyniec-Zdrój 5333 1600 Papiernia Sołotwa do Glinianki PLRW2000162256469 (38) 23,335977 50,186327 

92 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
w Horyńcu Zdroju 

Podemszczyzna 58 12 Dopływ spod Świdnicy Świdnica PLRW2000162256489 (39) 23,297711 50,209266 

93 Gmina Lubaczów Załuże 2065 250 Sołotwa Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą 
od Glinianki do Łukawca 

PLRW200019225659 (40) 23,172833 50,189083 

94 
Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w 
Lubaczowie 

Lubaczów 12857 2660 Lubaczówka Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą 
od Glinianki do Łukawca 

PLRW200019225659 (40) 23,124722 50,159166 

95 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Oleszycach 

Oleszyce 3000 900 Przerwa Przerwa PLRW2000162256529 (41) 23,039911 50,159658 

96 Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
w Laszkach 

Korzenica 352 25 rów melioracyjny Lubaczówka od Łukawca do ujścia PLRW200019225699 (42) 22,953083 50,055277 

97 Urząd Gminy Pawłosiów Wierzbna 1350 300 Przykopa Przykopa PLRW200017225749 (43) 22,601944 50,041111 

98 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Sieniawie 

Sieniawa 6138 700 Dopł. spod Sieniawy Dopł. spod Sieniawy PLRW20001722578 (44) 22,587222 50,181111 

99 Urząd Gminy Adamówka Adamówka 1667 250 Potok Pawłowa Lubienia PLRW20001722589 (45) 22,696194 50,245111 
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Tabela 4.4.1.c.d. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki San, w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku b ędą-
cego odbiornikiem 

ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło zanie-

czyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.4.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych  
100 Gmina Sokołów Małopolski Sokołów Młp. 8700 1200 Trzebośnica Trzebośnica do Krzywego PLRW200017227449 (46) 22,133056 50,226389 

101 
Samodzielny Publiczny Zespół 
Zakładów Opieki Zdrowotnej 
"Sanatorium" w Górnie 

Górno 572 140 Turka Trzebośnica do Krzywego PLRW200017227449 (46) 22,140319 50,283278 

102 
Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
w Żołyni Brzóza Stadnicka 481 166 Tartakówka Tartakówka PLRW200017227469 (47) 22,298056 50,205000 

103 Gmina Kamień Kamień  6895 730 Rudnia Rudnia PLRW200017227899 (48) 22,194972 50,337333 

104 Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Jeżowem Jeżowe 4300 660 Jeżówka Rudnia PLRW200017227899 (48) 50,360000 22,164166 

105 
Zakład Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Rudniku nad 
Sanem 

Rudnik nad Sanem 5058 1000 Rudna Rudnia PLRW200017227899 (48) 50,445000 22,255830 

106 Gmina Stary Dzików Stary Dzików 4905 400 Jasienica Wirowa do Kaflewy PLRW200016228232 (49) 22,919447 50,256327 

107 
Zakład Usług Komunalnych  
w Cieszanowie 

Cieszanów 8028 800 Brusienka Brusienka PLRW200016228249 (50) 23,113475 50,252425 

108 Urząd Miasta i Gminy Narol Ruda Różaniecka 2340 450 Różaniec Różaniec PLRW2000172282729 (51) 23,161944 50,318488 
109 Urząd Miasta i Gminy Narol Narol 6000 600 Tanew Tanew do Łosinieckiego Potoku PLRW20007228169 (52) 23,315138 50,347802 

110 Zakład Usług Komunalnych  
w Harasiukach 

Harasiuki 1440 264 Tanew Tanew od Łady do ujścia PLRW20001922899 (53) 50,481666 22,474722 

111 Gminny Zakład Komunalny  
Sp. z o.o. w Jarocinie Jarocin 4500 400 Gilówka Gilówka PLRW200017229489 (55) 50,573888 22,3047222 

112 
Zakład Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Pysznicy Pysznica 8900 931 Bukowa Bukowa od Rakowej do ujścia PLRW200019229499 (56) 50,595559 22,086661 

113 Gmina Zaklików Lipa 1158 154 rów melioracyjny Jodłówka PLRW20001722989 (57) 50,670722 22,046388 

114 Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Radomyślu nad Sanem 

Radomyśl nad 
Sanem 

4182 500 Jodłówka Jodłówka PLRW20001722989 (57) 50,668880 21,990833 

Punktowe źródła emisji ścieków przemysłowych  

1 
Domy Wczasowe WAM  
Sp. z o.o. Warszawa Oddział 
WDW Solina (SUW) 

Solina - 15 San Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach PLRW20000221559 (3) 22,468056 49,368333 

2 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Brzegach Dolnych 
(SUW) 

Solina - 50 San Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach PLRW20000221559 (3) 22,456280 49,393780 

3 
Sanockie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. (SUW) 

Zasław - 75 San San od zb. Myczkowce do Tyrawki PLRW200015223319 (4) 22,274750 49,529750 

4 
Sanockie Zakłady Przemysłu 
Gumowego Stomil Sanok S.A. Sanok 57 204 San San od zb. Myczkowce do Tyrawki PLRW200015223319 (4) 22,224140 49,550220 

5 
Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska w Sanoku 

Sanok 14300 306 San San od zb. Myczkowce do Tyrawki PLRW200015223319 (4) 22,218030 49,554860 

6 
Sanockie Zakłady Przemysłu 
Gumowego Stomil Sanok S.A. 

Sanok 259 256 San San od zb. Myczkowce do Tyrawki PLRW200015223319 (4) 22,216940 49,555170 

7 
Sanockie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. (SUW) 

Trepcza - 350 San San od zb. Myczkowce do Tyrawki PLRW200015223319 (4) 22,192806 49,592417 

8 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i 
Kanalizacji Sp. z o. o. w 
Jarosławiu Zakład Uzdatniania 
Wody w Muninie 

Munina - 607 San San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka PLRW2000192259 (7) 22,735006 50,010542 
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Tabela 4.4.1.c.d. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki San, w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu Lokalizacja 
źródła 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku b ędą-
cego odbiornikiem 

ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło zanie-

czyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.4.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków przemysłowych  

9 
TAURON Wytwarzanie Spółka 
Akcyjna - Oddział Elektrownia 
Stalowa Wola w Stalowej Woli  

Stalowa Wola - 250 Jelnia Bacówka PLRW20001722929 (54) 50,531777 22,072888 

10 
TAURON Wytwarzanie Spółka 
Akcyjna - Oddział Elektrownia 
Stalowa Wola w Stalowej Woli  

Stalowa Wola - 800 Jelnia Bacówka PLRW20001722929 (54) 50,532583 22,075111 

11 
Zakład Usług Technicznych   
Sp. z o.o. w Zagórzu (SUW) Kalnica - 10 Kalniczka Kalniczka PLRW20001222289 (16) 22,203000 49,363000 

12 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Komańczy (SUW) 

Łupków - 8,14 Smolniczek Osława do Rzepedki PLRW20001222252 (17) 22,091110 49,250830 

13 

Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. w Komańczy (składo-
wisko odpadów) 

Radoszyce - 16 Radoszanka Osława do Rzepedki PLRW20001222252 (17) 22,062550 49,299694 

14 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Komańczy (SUW) 

Szczawne - 10 Osława Osława od Rzepedki do ujścia PLRW20001422299 (18) 22,132460 49,390260 

15 
Gminne Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 
Sp. z o.o. w Komańczy (SUW) 

Wysoczany - 2,7 Płonka Płonka PLRW20001222269 (19) 22,126110 49,426670 

16 Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o. Horyniec-Zdrój - 150 Papiernia Sołotwa do Glinianki PLRW2000162256469 (38) 23,358300 50,193111 

17 Zakład Wyrobów Galanteryjnych 
w Lubaczowie 

Lubaczów - 24,74 Lubaczówka Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą 
od Glinianki do Łukawca 

PLRW200019225659 (40) 23,138361 50,162694 

 

 

 
 

 
 
 
 



Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń 

82 
 

4.5. Zlewnia rzeki Bug 

Na obszarze podkar-
packiej części zlewni rzeki 
Bug zidentyfikowano  
3 punktowe źródła zanie-
czyszczeń komunalnych 
(rys. 4.5.1. i tab. 4.5.1.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4.6. Zlewnia rzeki Dniestr 

Na obszarze polskiej 
części zlewni rzeki Dniestr 
zidentyfikowano 1 punkto-
we źródło zanieczyszczeń 
komunalnych (rys. 4.6.1.  
i tab. 4.6.1.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 4.5.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w JCWP 
„Rata od źródeł do granic RP” (podkarpacka cz. zlewni rzeki Bug) wg stanu  

na 31.12.2015 r. [3], [15], [24], [47], [58] 

 

 
Rys. 4.6.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń  
w JCWP Strwiąż do granicy Państwa (zlewnia rzeki Dniestr) wg stanu  

na 31.12.2015 r. [3], [15], [24], [47], [58] 
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Tabela 4.5.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Bug w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku b ędą-
cego odbiornikiem 

ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło zanie-

czyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.5.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych 

1 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
w Horyńcu-Zdroju 

Monasterz 25 12 potok Rata Rata od źródeł do granic RP (1) PLRW20007266123 23,445522 50,272433 

2 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
w Horyńcu-Zdroju 

Werchrata (szkoła) 37 9 potok Rata Rata od źródeł do granic RP (1) PLRW20007266123 23,469388 50,257194 

3 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. 
w Horyńcu-Zdroju 

Werchrata 40 15 potok Rata Rata od źródeł do granic RP (1) PLRW20007266123 23,482333 50,252722 

 
Tabela 4.6.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w polskiej części zlewni rzeki Dniestr wg stanu na 31.12.2015 r. [58] 

Lp. Nazwa zakładu 
Lokalizacja 
źródła 

zanieczyszcze ń 

RLM oczysz-
czalni 

Przepustowo ść 
średniodobowa 

oczyszczalni 
[m 3/d] 

Nazwa cieku b ędą-
cego odbiornikiem 

ścieków 

Nazwa JCWP, w zlewni której 
zlokalizowane jest źródło zanie-

czyszcze ń 

Kod JCWP 
(numer JCWP  
wg rys. 4.6.1.) 

Współrz ędne geograficzne zrzutu 
ścieków 

Długo ść E Szeroko ść N 

Punktowe źródła emisji ścieków komunalnych 

1 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. w Brzegach Dolnych 

Brzegi Dolne 14000 3400 Strwiąż Strwiąż do granicy państwa (1) PLRW9000127691 22,606140 49,440140 
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5. MONITORING WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE  
W LATACH 2010-2015 

Monitoring jakości wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w II cyklu gospo-
darowania wodami, przypadającym na lata 2010-2015, został niemal w pełni dostosowany do wy-
magań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE (RDW) [68], włączając w to prace nad zapro-
gramowaniem sieci i programów monitoringu wód powierzchniowych w regionie na III cykl gospo-
darowania wodami, to jest na lata 2016-2021. Temat III cyklu gospodarowania wodami nie jest 
przedmiotem niniejszego opracowania, jednak należy zaznaczyć, że zaprojektowana na lata 2016-
2021 sieć monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) bazuje na sieci monito-
ringu wód powierzchniowych, w której prowadzono badania w ramach II cyklu gospodarowania 
wodami. Nowa sieć oraz nowy program monitoringu jakości JCWP zostały poszerzone w związku z 
nowymi wymaganiami RDW, w szczególności dotyczącymi monitoringu obszarów ochrony siedlisk 
lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 
ochronie, wymaganiami w zakresie monitoringu substancji priorytetowych, o których mowa w Dy-
rektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/EU, a także wymaganiami dotyczącymi monito-
ringu obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia. Doświadczenie zdobyte w trakcie prac monitoringowych w latach 2010-2015 pozwoliło 
na skonstruowanie optymalnej pod względem logistycznym, praktycznym i ekonomicznym sieci 
monitoringu wód na przyszłe lata, będącej także podstawą do planowania w dalszych cyklach go-
spodarowania wodami. 

Badania monitoringowe jakości wód powierzchniowych w latach 2010-2015 przeprowadzone 
zostały na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2011, z poźn. zmian.) [89], 
na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
(2002) [93] oraz na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w ramach  
3 letnich wojewódzkich programów monitoringu środowiska: „Programu Państwowego Monitorin-
gu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2010-2012” wraz z Aneksem Nr 1[60] oraz 
„Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego na lata 2013-
2015” wraz z Aneksem Nr 2 [61]. W/w Programy wraz ze szczegółowymi tabelami są dostępne na 
stronie internetowej WIOŚ w Rzeszowie pod adresem:  

http://www.wios.rzeszow.pl/urzad/monitoring/panstwowy-monitoring-srodowiska/. 
Monitoring jakości wód powierzchniowych w latach 2010-2015 zrealizowany został w 122 

punktach pomiarowo-kontrolnych (ppk), łącznie w 99 JCWP, w tym w 3 JCWP będących zbiorni-
kami zaporowymi, spośród 342 JCWP zlokalizowanych w całości lub w części na terenie woje-
wództwa podkarpackiego. W związku z wdrażaniem RDW [68], sieć punktów pomiarowo-
kontrolnych w kolejnych latach ulegała zmianom (zmiany lokalizacji, z części ppk zrezygnowano, 
ustanowiono nowe ppk). 

Badania monitoringowe zostały zrealizowane w ramach monitoringu diagnostycznego (MD), 
monitoringu operacyjnego (MO), monitoringu badawczego (MB) oraz w ramach monitoringu nastę-
pujących obszarów chronionych: obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczysz-
czeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (MOEU), obszary ochrony siedlisk lub gatunków 
Natura 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochro-
nie (MONA), obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia (MOPI), obszary chronione wykorzystywane do celów rekreacyjnych, w tym kapielisko-
wych (MORE). Badania zrealizowano w jednolitych częściach wód powierzchniowych reprezentu-
jących 12 typów abiotycznych rzek polskich:  
1. Typ 0 – Typ nieokreślony – zbiorniki zaporowe (monitorowano 3 JCWP); 
2. Typ 6 – potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach  i lessopodob-

nych (monitorowano 4 JCWP); 
3. Typ 9 – mała rzeka wyżynna węglanowa (monitorowano 2 JCWP); 
4. Typ 12 – potok fliszowy (monitorowano 25 JCWP); 
5. Typ 14 – mała rzeka fliszowa (monitorowano 12 JCWP); 
6. Typ 15 – średnia rzeka wyżynna wschodnia (monitorowano 5 JCWP); 
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7. Typ 16 – potok nizinny lessowy lub gliniasty (monitorowano 6 JCWP); 
8. Typ 17 – potok nizinny piaszczysty (monitorowano 18 JCWP); 
9. Typ – 19 – rzeka nizinna piaszczysto-gliniasta (monitorowano 18 JCWP); 
10. Typ – 21 – wielka rzeka nizinna (monitorowano 4 JCWP); 
11. Typ 26 – ciek w dolinie wielkiej rzeki nizinnej (monitorowano 1 JCWP). 

Typy najbardziej charakterystyczne dla krajobrazu województwa podkarpackiego to typy: 12, 
17, 19 i 14. 

W tabeli 5.1. przedstawiono statystykę sieci monitoringu wód powierzchniowych w wojewódz-
twie podkarpackim w podziale na poszczególne główne zlewnie w latach 2010-2015. 

Na rysunkach 5.1.-5.5. przedstawiono lokalizację punktów pomiarowo-kontrolnych w jednoli-
tych częściach wód powierzchniowych monitorowanych przez WIOŚ w Rzeszowie w latach 2010-
2015 w poszczególnych sieciach monitoringu w odniesieniu do obszaru województwa.  

Szczegółowe wykazy jednolitych części wód powierzchniowych wraz z ich podstawową cha-
rakterystyką, monitorowanych w latach 2010-2015 w poszczególnych zlewniach na terenie woje-
wództwa oraz wykazy punktów pomiarowo-kontrolnych przedstawiono w podrozdziałach 5.1.-5.6. 

Ponadto w podrozdziałach 5.1.-5.6. zamieszczono mapki przedstawiające lokalizację punktów 
pomiarowo-kontrolnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych przez 
WIOŚ w Rzeszowie w latach 2010-2015 w poszczególnych sieciach monitoringu w odniesieniu do 
obszarów poszczególnych zlewni (kolejno: zlewani rz. Wisła – podrozdział 5.1. zlewnia rz. Wisłoka 
– podrozdział 5.2., zlewnia rz. Wisłok – podrozdział 5.3., zlewnia rz. San – podrozdział 5.4., zlew-
nia rz. Bug – podrozdział 5.5., zlewnia rz. Dniestr – podrozdział 5.6.). 
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Tab. 5.1. Podstawowe dane statystyczne dotyczące sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w latach 2010-2015 [15], [60], [61], [64] 

Liczba monitorowa-

nych JCWP ogółem 

Liczba JCWP monitorowanych w danym typie abiotycznym 
Liczba JCWP  

w MD, MO i MB 

Liczba JCWP monitorowanych w 

obszarach chronionych 

Typ 0 Typ 6 Typ 9 
Typ 

12 

Typ 

14 

Typ 

15 

Typ 

16 

Typ 

17 

Typ 

19 

Typ 

21 

Typ 

26 
MD MO MB MOEU MONA MOPI MORE 

Obszar województwa 

99 3 4 2 26 12 5 6 18 18 4 1 43 97/1/2/3 18 96 /1/2/3 37 17 7 

Zlewnia rzeki Wisła 

13 0 0 0 0 0 0 0 8 3 1 1 5 13 5 13 4 0 0 

Zlewnia rzeki Wisłoka 

20 0 2 0 7 6 1 0 1 3 0 0 8 20/1 2 20/1 8 5 3 

Zlewnia rzeki Wisłok 

21 2 0 0 7 4 1 3 1 3 0 0 6 20 4 20 4 5 0 

Zlewnia rzeki San 

43 1 1 2 11 2 3 3 8 9 3 0 22 42/2/3 7 41/2/3 20 7 4 

Zlewnia rzeki Bug 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

Zlewnia rzeki Dniestr 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 

 

Objaśnienia do tabeli: 
MD – monitoring diagnostyczny; 
MO – monitoring operacyjny; 
MB – monitoring badawczy; 
MOEU – monitoring obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizacje wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych; 
MONA – monitoring obszarów ochrony siedlisk i gatunków NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie; 
MOPI – monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 
MORE – monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych; 
/1 w 2011 r. w zlewni rz. Wisłoka w JCWP „Kłopotnica” realizowano monitoring operacyjny w ppk niereprezentatywnym (ocena w JCWP nieaktualna – nie uwzględniono w ocenie stanu wód), podobnie w ppk niere-
prezentatywnym objęto JCWP „Kłopotnica” monitoringiem obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (ocena w tych obszarach nieaktual-
na – nie uwzględniono w ocenie stanu wód). Pod kątem występowania eutrofizacji komunalnej oceniono w zlewni Wisłoki 19 JCWP; 
/2 w 2011 r. w zlewni rz. San w JCWP „Sanoczek” realizowano monitoring operacyjny w ppk niereprezentatywnym (ocena w JCWP nieaktualna – nie uwzględniono w ocenie stanu wód), podobnie w ppk niereprezenta-
tywnym objęto JCWP „Sanoczek” monitoringiem obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (ocena w tych obszarach nieaktualna – nie 
uwzględniono w ocenie stanu wod). Pod kątem występowania eutrofizacji komunalnej oceniono w zlewni Sanu 40 JCWP); 
/3 różnica w licznie JCWP monitorowanych w ramach monitoringu operacyjnego i monitoringu MOEU wynika z nieobjęcia JCWP „Wiar do Sopotnika” monitoringiem obszarów chronionych wrażliwych na eutrofiza-
cje wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 
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Rys. 5.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w jednolitych częściach 
wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w latach 2010-2015 [3], [15], [24], [47], [60], [61] 
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Rys. 5.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację  
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych  

monitorowanych w województwie podkarpackim w latach 2010-2015 [3], [15], [24], [47], [60], [61] 
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Rys. 5.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów ochrony siedlisk i gatunków NATURA 2000, 
dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie w jednolitych częściach wód  

powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim  
w latach 2010-2015 [3], [15], [24], [47], [51], [60], [61] 
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Rys. 5.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia 

ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych  
w województwie podkarpackim w latach 2010-2015 [3], [15], [24], [47], [60], [61] 
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Rys. 5.5. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do celów  
rekreacyjnych w tym kąpieliskowych w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych  

w województwie podkarpackim w latach 2010-2015 [3], [15], [24], [47], [60], [61] 
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5.1. Zlewnia rzeki Wisła 
 

 
Tab. 5.1.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiarowo-
kontrolnych [60], [61] 

Lp. Nazwa monitorowanej 
JCWP 

Kod monitorowanej 
JCWP 

Typ 
JCWP 

Status 
JCWP 

Nazwa punktu pomia-
rowo-kontrolnego 

Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Wsp. geograficzne ppk Rodzaj ppk Rodzaj prowadzoneg o monitoringu 

Dług. N  Szer. E Repr. MOC MD MO MB MOEU MONA MOPI MORE 

1. Zgórska Rzeka PLRW200017217469 17 SZM 
Zgórska Rzeka - Wado-
wice Dolne 

PL01S1601_1875 21,222690 50,287131 T T N T N T N N N 

2.  Wisła od Dunajca do Wisłoki PLRW20002121799 21 SZM Wisła - Gliny Małe PL01S1601_1874 21,326302 50,423998 T T T T N T T N N 

3. Kanał Chorzelowski PLRW2000262191149 26 NAT 
Kanał Chorzelowski - 
Rożniaty PL01S1601_3447 21,448189 50,448125 T T N T N T N N N 

4. Babulówka PLRW200017219299 17 SZM Babulówka - Suchorzów PL01S1601_1877 21,555821 50,510532 T T N T T T N N N 

5. Trześniówka do Karolówki PLRW200017219634 17 SZM Trześniówka - Ostrowy 
Baranowskie 

brak 21,681472 50,322069 N N N N T N N N N 

6. Trześniówka do Karolówki PLRW200017219634 17 SZM Trześniówka - Durdy PL01S1601_3446 21,591756 50,431692 T T T T T T T N N 

7. Trześniówka od Karolówki do 
ujścia 

PLRW200019219699 19 SZM Trześniówka - Trześń PL01S1601_1878 21,778776 50,656638 T T N T N T N N N 

8. Koniecpólka PLRW2000172196369 17 NAT Koniecpólka - Ślęzaki PL01S1601_1879 21,649102 50,454512 T T N T N T N N N 

9. Mokrzyszówka PLRW2000172196729 17 NAT 
Mokrzyszówka - Mokrzy-
szów 

PL01S1601_1880 21,724386 50,566441 T T N T N T N N N 

10. Żupawka PLRW200017219689 17 SZM Żupawka - Jeziórko PL01S1601_3676 21,812481 50,563064 N N N N T N N N N 
11. Żupawka PLRW200017219689 17 SZM Żupawka - Sobów PL01S1601_3448 21,773944 50,609031 T T T T T T T N N 
12. Przywra do Dąbrówki PLRW2000172198432 17 SZM Przyrwa - Nowa Wieś/1 PL01S1601_1882 21,740110 50,223580 N T T T N T N N N 
13. Przywra do Dąbrówki PLRW2000172198432 17 SZM Przyrwa - Dubas PL01S1601_3449 21,757000 50,275758 T T T T N T N N N 
14. Łęg do Turka PLRW200017219829 17 SZM Łęg - Wola Raniżowska PL01S1601_3239 21,990139 50,285672 T T N T N T N N N 

15. 
Łęg od Przywry (z Przywrą 
od Dąbrówki do ujścia) do 
Murynia 

PLRW200019219853 19 NAT Łęg - Spie PL01S1601_1881 21,905062 50,389514 T T T T N T T N N 

16. Łęg od Murynia do ujścia PLRW200019219899 19 SZM Łęg - Gorzyce PL01S1601_1884 21,822839 50,673866 T T N T N T N N N 
 
Objaśnienia do tabeli: 
Lp. – liczba porządkowa zgodna z numerem punktu wg rysunków 5.1.1. – 5.1.3.;  
SZM – silnie zmieniona jednolita część wód powierzchniowych; 
NAT – naturalna jednolita część wód powierzchniowych; 
Repr. – reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny; 
MOC – punkt pomiarowo-kontrolny monitoringu obszarów chronionych; 
MD – monitoring diagnostyczny; 
MO – monitoring operacyjny; 
MB – monitoring badawczy; 
MOEU – monitoring obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizacje wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych; 
MONA – monitoring obszarów ochrony siedlisk i gatunków NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie; 
MOPI – monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 
MORE – monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych; 
T – tak; 
N – nie; 
/1 -  punkty pomiarowo-kontrolne, które zlikwidowano w trakcie trwania cyklu gospodarowania wodami 2010-2015 (punkty niereprezentatywne w ocenie stanu wód dla danej JCWP, z których dane wykorzystano na potrzeby oceny stanu wód w 
punktach reprezentatywnych) lub programy monitoringu, które realizowano w danym ppk w latach 2010-2012 i które przestały być dla danego ppk aktualne w latach 2013-2015; 
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Rys. 5.1.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w jednolitych czę-
ściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisła  

w latach 2010-2015 [3], [15], [17], [24], [47], [60], [61] 
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Rys. 5.1.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych  

monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisła  
w latach 2010-2015 [3], [15], [17], [24], [47], [60], [61] 
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Rys. 5.1.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów ochrony siedlisk lub gatunków NATURA 
2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisła w latach 2010-2015  
[3], [15], [17], [24], [47], [51], [60], [61] 
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5.2. Zlewnia rzeki Wisłoka 
 
Tab. 5.2.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomia-
rowo-kontrolnych [60],[61] 

Lp. Nazwa monitorowanej 
JCWP 

Kod monitorowanej 
JCWP 

Typ 
JCWP 

Status 
JCWP 

Nazwa punktu pomia-
rowo-kontrolnego 

Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Wsp. geograficzne ppk Rodzaj ppk Rodzaj prowadzoneg o monitoringu 

Dług. N  Szer. E Repr. MOC MD MO MB MOEU MONA MOPI MORE 

1. 
Wisłoka do Reszówki PLRW2000122181334 12 NAT 

Wisłoka – Świątkowa /2 PL01S1601_1885 21,436133 49,515184 T T T T N T T N N 
Krempna PLRW200012218136 12 NAT 

2.  Wisłoka od Dębownicy do 
Ropy 

PLRW200014218199 14 NAT Wisłoka - Żółków PL01S1601_1887 21,465680 49,718690 T T N T N T N T N 

3. 
Wisłoka od Dębownicy do 
Ropy PLRW200014218199 14 NAT Wisłoka - Gądki PL01S1601_1888 21,455440 49,740940 T T N T N T N N N 

4. 
Wisłoka od Ropy do Pot. 
Chotowskiego 

PLRW200015218719 15 SZM Wisłoka - Pilzno PL01S1601_1889 21,309393 49,988419 T T T T N T N N N 

5. 
Wisłoka od pot. Chotowskie-
go do Rzeki 

PLRW200019218771 19 SZM Wisłoka - Podgrodzie PL01S1601_1890 21,333361 50,017583 N T N N N N N T N 

6. 
Wisłoka od pot. Chotowskie-
go do Rzeki 

PLRW200019218771 19 SZM Wisłoka - Kozłów PL01S1601_1899 21,440292 50,097599 T T N T N T N N N 

7. 
Wisłoka od Rzeki do Pot. 
Kiełkowskiego 

PLRW20001921895 19 SZM Wisłoka - Przecław PL01S1601_1901 21,489165 50,188868 T T N T N T T N T 

8. Wisłoka od pot. Kiełkowskie-
go do ujścia 

PLRW20001921899 19 SZM Wisłoka - Wojsław PL01S1601_1902 21,430694 50,278722 N T N N N N N T N 

9. 
Wisłoka od pot. Kiełkowskie-
go do ujścia PLRW20001921899 19 SZM Wisłoka - Gawłuszowice PL01S1601_1904 21,370640 50,417110 T T T T N T N N N 

10. Kłopotnica PLRW200012218189 12 NAT Potasówka - Folusz PL01S1601_3266 21,389166 49,607500 N T N T* N T* N T N 
11. Olszynka PLRW2000122182899 12 NAT Olszynka – Święcany/1 PL01S1601_1892 21,274972 49,791028 N T T T N T T N N 
12. Olszynka PLRW2000122182899 12 NAT Olszynka - Siepietnica PL01S1601_3455 21,298778 49,756167 T T T T N T T N N 
13. Ropa od Sitniczanki do ujścia PLRW200014218299 14 SZM Ropa - Topoliny PL01S1601_1891 21,443044 49,724704 T T N T T T T* N N 
14. Jasiołka do Panny PLRW200012218449 12 SZM Jasiołka - Stasianie PL01S1601_1893 21,727361 49,468806 T T T T* N T* T N N 

15. 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 

PLRW2000142184599 14 NAT 
Jasiołka - Szczepańco-
wa 

PL01S1601_2221 21,699139 49,665000 N T N T* N T* N T N 

16. 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 

PLRW2000142184599 14 NAT Jasiołka - Jedlicze PL01S1601_1894 21,638188 49,709459 T T T T N T T N N 

17. Jasiołka od Chlebianki do 
ujścia 

PLRW200014218499 14 NAT Jasiołka - Jasło PL01S1601_1896 21,463457 49,750261 T T N T N T N N N 

18. Potok Chotowski PLRW20006218729 6 SZM Potok Chotowski - 
Chotowa 

PL01S1601_2233 21,310194 50,021056 T T T T N T T N T 

19. Ostra PLRW200012218749 12 NAT Ostra - Latoszyn PL01S1601_1897 21,376177 50,030433 T T N T N T N N N 
20. Grabinka PLRW200017218769 17 SZM Grabinka - Dębica PL01S1601_2217 21,375084 50,059695 T T N T N T N N N 
21. Rzeka PLRW2000122187729 12 NAT Rzeka - Kozłów PL01S1601_1898 21,444526 50,093561 T T N T N T N M T 

22. Dopływ z Wiktorca PLRW20006218872 6 NAT 
Dopływ z Wiktorca - 
Skrzyszów PL01S1601_3302 21,554884 50,095535 T T N T T T N N N 

23. 
Brzeźnica od Dopł. z Łączek 
Kucharskich do ujścia 

PLRW200014218899 14 SZM Brzeźnica - Brzeźnica PL01S1601_1903 21,486465 50,106714 T T N T N T N N N 

 
Objaśnienia do tabeli: - jak do tabeli 5.1.1. za wyjątkiem Lp. i /2 
Lp. – liczba porządkowa zgodna z numerem punktu wg rysunków 5.2.1. – 5.2.4. 
/2 dane uzyskane w ppk Wisłoka – Świątkowa zostały wykorzystane na potrzeby oceny stanu JCWP „Krempna”, włączonej wraz z JCWP „Wisłoka do Reszówki” do grupy podobnych JCWP; 
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Rys. 5.2.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w jednolitych czę-
ściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłoka 

w latach 2010-2015 [3], [15], [17], [24], [47], [60], [61] 
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Rys. 5.2.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych  

monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłoka w latach 2010-2015  
[3], [15], [17], [24], [47], [60], [61]  

 
 



Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń 

99 

 

 

 
 

Rys. 5.2.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów ochrony siedlisk lub gatunków NATURA 
2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłoka w latach 2010-2015  
[3], [15], [17], [24], [47], [51], [60], [61]] 
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Rys. 5.2.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrze-
nia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym 
kapieliskowych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 

rz. Wisłoka w latach 2010-2015 [3], [15], [17], [24], [47], [60], [61]  
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5.3. Zlewnia rzeki Wisłok 
 
Tab. 5.3.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rzeki Wisłok w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiaro-
wo-kontrolnych [60], [61] 

Lp. Nazwa monitorowanej 
JCWP 

Kod monitorowanej 
JCWP 

Typ 
JCWP 

Status 
JCWP 

Nazwa punktu pomia-
rowo-kontrolnego 

Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Wsp. geograficzne ppk Rodzaj ppk Rodzaj prowadzoneg o monitoringu 

Dług. N  Szer. E Repr. MOC MD MO MB MOEU MONA MOPI MORE 

1. Wisłok do zb. Besko PLRW20001222613 12 SZM 
Wisłok - Rudawka 
Rymanowska 

PL01S1601_1926 21,925628 49,532112 T T T T N T T N N 

2.  Zbiornik Besko PLRW20000226159 0 SZM Zbiornik Besko - ujęcie PL01S1601_3458 21,930097 49,564897 N T N N N N N T N 

3. Zbiornik Besko PLRW20000226159 0 SZM 
Zbiornik Besko 
Zbiornik Besko - Sienia-
wa 

PL01S1601_1968 21,931197 49,563831 T T T T N T N T* N 

4. 
Wisłok od Zb. Besko do 
Czarnego Potoku PLRW2000142263337 14 SZM Wisłok – Besko/1 PL01S1601_1927 21,952390 49,586500 N T T T N T T T N 

5. 
Wisłok od Zb. Besko do 
Czarnego Potoku PLRW2000142263337 14 SZM Wisłok - Iskrzynia PL01S1601_3456 21,860767 49,681300 N T N N N N N T N 

6. 
Wisłok od Zb. Besko do 
Czarnego Potoku 

PLRW2000142263337 14 SZM Wisłok - Odrzykoń PL01S1601_3309 21,726001 49,737000 T T T T T T N N N 

7. 
Wisłok od Czarnego Potoku 
do Stobnicy 

PLRW2000142263337 14 SZM Wisłok - Dobrzechów PL01S1601_1933 21,746067 49,868395 T T N T N T T N N 

8. 
Wisłok od Stobnicy do 
zb.Rzeszów 

PLRW200015226559 15 SZM Wisłok - Zwięczyca PL01S1601_1934 21,972539 49,993405 T T T T T T T T N 

9. Zbiornik Rzeszów PLRW20000226579 0 SZM Zbiornik Rzeszów - 
Rzeszów 

PL01S1601_1965 21,995864 50,015758 T T N T N T N N N 

10. Wisłok od Zb. Rzeszów do 
Starego Wisłoka 

PLRW200019226739 19 SZM Wisłok - Czarna PL01S1601_3310 22,187001 50,104002 T T N T N T N N N 

11. 
Wisłok od Starego Wisłoka 
do ujścia PLRW20001922699 19 SZM Wisłok - Tryńcza PL01S1601_1940 22,547405 50,162474 T T T T N T N N N 

12. Morwawa PLRW20001222629 12 SZM Morwawa - Iskrzynia PL01S1601_1929 21,864226 49,677171 T T N T N T N N N 

13. Lubatówka PLRW200012226329 12 SZM Iwoniczanka - Iwonicz-
Zdrój PL01S1601_2219 21,780472 49,552222 N T N N N N N T N 

14. Lubatówka PLRW200012226329 12 SZM Lubatówka - Krosno PL01S1601_1930 21,761639 49,693944 T T N T N T N N N 

15. Ślączka PLRW2000122263149 12 NAT 
Ślączka - Krosno 
Kopalnia PL01S1601_1931 21,786914 49,695698 T T N T N T N N N 

16. Marcinek PLRW200012226332 12 NAT Marcinek - Sporne PL01S1601_1932 21,761876 49,720976 T T N T N T N N N 

17. Kopytko PLRW200012226389 12 NAT Kopytko - Wysoka 
Strzyżowska 

PL01S1601_3238 21,742306 49,861861 T T N T N T N N N 

18. Stobnica do Łądzierza PLRW20001222644 12 SZM Dopływ spod Góry 
Czarnej - Przysietnica PL01S1601_2213 22,053972 49,703389 N T N N N N N T N 

19. Stobnica do Łądzierza PLRW20001222644 12 SZM Stobnica - Stara Wieś PL01S1601_2241 22,010028 49,714000 T T N T N T N N N 

20. Stobnica od Łądzierza do 
ujścia 

PLRW200014226499 14 SZM Stobnica - Godowa PL01S1601_1936 21,798835 49,863811 T T N T N T N N N 

21. 
Strug od Chmielnickiej Rzeki 
do ujścia PLRW2000142265699 14 SZM Strug - Biała PL01S1601_1939 22,000690 49,996720 T T N T N T N N N 

22. Mrowla PLRW20001722669 17 SZM Mrowla - Nowa Wieś PL01S1601_1938 22,054110 50,097314 T T N T T T N N N 
23. Mikośka PLRW200016226756 16 SZM Mikośka - Wola Dalsza PL01S1601_1941 22,266920 50,107560 T T N T N T N N N 
24. Sawa PLRW200016226769 16 SZM Sawa - Wola Dalsza PL01S1601_2240 22,294363 50,111022 T T T T N T N N N 
25. Markówka PLRW200016226869 16 NAT Markówka - Urzejowice PL01S1601_3664 22,445825 50,008275 T N N N T N N N N 

26. 
Mleczka od Łopuszki do 
ujścia z Mleczką Wschodnią 
od Węgierki 

PLRW200019226899 19 NAT Mleczka - Gniewczyna PL01S1601_1942 22,493653 50,108451 T T N T N T N N N 

 

Objaśnienia do tabeli: - jak do tabeli 5.1.1. za wyjątkiem Lp. 
Lp. – liczba porządkowa zgodna z numerem punktu wg rysunków 5.3.1. – 5.3.4. 
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Rys. 5.3.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w jednolitych  

częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłok 
w latach 2010-2015 [3], [15], [24], [47], [60], [61] 
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Rys. 5.3.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych  

monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłok w latach 2010-2015 [3], [15], [24], [47], [60], [61] 
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Rys. 5.3.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów ochrony siedlisk lub gatunków NATURA 
2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłok w latach 2010-2015  
[3], [15], [24], [47], [51], [60], [61]] 
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Rys. 5.3.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrze-

nia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych  
w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłok w latach 2010-2015 [3], [15], [24], [47], [60], [61]
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5.4. Zlewnia rzeki San (z wyłączeniem zlewni rzeki Wisłok) 
Tab. 5.4.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rzeki San w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiarowo-
kontrolnych [60], [61] 

Lp. Nazwa monitorowanej 
JCWP 

Kod monitorowanej 
JCWP 

Typ 
JCWP 

Status 
JCWP 

Nazwa punktu pomia-
rowo-kontrolnego 

Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Wsp. geograficzne ppk Rodzaj ppk Rodzaj prowadzoneg o monitoringu 

Dług. N  Szer. E Repr. MOC MD MO MB MOEU MONA MOPI MORE 

1. San do Wołosatego PLRW200012221149 12 NAT San - Procisne PL01S1601_3267 22,682297 49,197111 T T T T/1 N T/1 T N N 

2.  
San od Wołosatego do  
Zb. Solina PLRW200014221199 14 NAT San - Rajskie PL01S1601_1905 22,462028 49,284083 T T T T N T T N N 

3. 
Zbiornik Solina do zapory  
w Myczkowcach 

PLRW20000221559 0 SZM 
Zbiornik Solina 
Zbiornik Solina - Polań-
czyk 

PL01S1601_1966 22,45075 49,374194 T T T T N T N T/1 T 

4. 
Zbiornik Solina do zapory  
w Myczkowcach 

PLRW20000221559 0 SZM Zbiornik Solina - ujęcie PL01S1601_3457 22,442014 49,374467 N T N N N N N T N 

5. 
San od zb. Myczkowce  
do Tyrawki 

PLRW200015223319 15 SZM San - Średnia Wieś/1 PL01S1601_2301 22,352886 49,419079 N T T T N T T N N 

6. 
San od zb. Myczkowce  
do Tyrawki 

PLRW200015223319 15 SZM San – Zasław/1 PL01S1601_2239 22,280018 49,522989 N T N N N N N T N 

7. San od zb. Myczkowce  
do Tyrawki 

PLRW200015223319 15 SZM San - Trepcza PL01S1601_3454 22,192856 49,592636 N T N N N N N T N 

8. San od zb. Myczkowce  
do Tyrawki 

PLRW200015223319 15 SZM San - Mrzygłód PL01S1601_1909 22,270390 49,613770 T T T T N T T N N 

9. San od Tyrawki do Olszanki PLRW20001522379 15 SZM San - Krasice PL01S1601_2236 22,622556 49,751417 T T T T N T T N N 

10. San od Olszanki do Wiaru PLRW200015223999 15 SZM San - Ostrów PL01S1601_1916 22,698664 49,777450 T T T T N T T T N 

11. San od Wiaru do Huczek PLRW200019225131 19 SZM San – Hureczko/2 PL01S1601_3307 22,842379 49,803040 T T T T N T T N N 

12. 
San od Huczek do Wisłoka, 
bez Wisłoka 

PLRW2000192259 19 NAT San - Radymno PL01S1601_2238 22,847791 49,954810 N T T T T T T T N 

13. 
San od Huczek do Wisłoka, 
bez Wisłoka 

PLRW2000192259 19 NAT San - Ubieszyn PL01S1601_1922 22,585288 50,166415 T T T T N T N N N 

14. San od Wisłoka do Złotej PLRW20002122733 21 NAT San - Stare Miasto PL01S1601_1950 22,440470 50,291310 T T N T N T T N N 

15. San od Złotej do Rudni PLRW20002122779 21 NAT San - Krzeszów PL01S1601_3308 22,333004 50,401002 T T N T N T N N N 

16. San od Rudni do ujścia PLRW20002122999 21 SZM San - Wrzawy PL01S1601_1955 21,870348 50,709048 T T T T N T T N N 

17. Czarna PLRW200012221349 12 NAT Czarna - Chrewt PL01S1601_3244 22,542142 49,303747 T T N T N T N N T 

18. Solinka do Wetliny PLRW2000122212699 12 NAT Solinka - Buk PL01S1601_3453 22,392358 49,255814 T T T N T N T N N 

19. Solinka od Wetliny do ujścia PLRW200014221299 14 NAT Solinka - Bukowiec PL01S1601_1907 22,422220 49,309240 T T N T N T T N N 

20. Hoczewka PLRW200012221899 12 NAT Kołonica - Kołonice PL01S1601_2227 22,270880 49,278135 N T N N T N N T N 

21. Hoczewka PLRW200012221899 12 NAT Hoczewka - Hoczew PL01S1601_1910 22,327860 49,422920 T T N T N T T N N 

22. Kalniczka PLRW20001222289 12 NAT 
Kalniczka - Tarnawa 
Górna PL01S1601_3242 22,254009 49,46653 T T N T N T N N N 

23. Osława do Rzepedki PLRW20001222252 12 NAT Osława - Rzepedź PL01S1601_3268 22,116750 49,373583 T T T T/1 N T/1 T T N 
24. Płowiecki PLRW200012223189 12 SZM Płowiecki - Sanok PL01S1601_1964 22,210243 49,562199 T T N T N T N N N 
25. Sanoczek PLRW20001222329 12 NAT Sanoczek - Nagórzany PL01S1601_2237 22,046111 49,491111 N T N T/1 N T/1 N T N 
26. Tyrawka PLRW2000122233299 12 SZM Tyrawka - Tyrawa Solna PL01S1601_1914 22,276000 49,614030 T T T T/1 N T/1 T N N 
27. Dynówka PLRW200012223534 12 NAT Dynówka - Dynów PL01S1601_3240 22,234640 49,817439 T T N T N T N N N 
28.  Wiar do Sopotnika PLRW20001222452 12 NAT Wiar - Makowa PL01S1601_3451 22,681167 49,654808 T T T T N N T N N 

29. 
Wiar od Sopotnika do granicy 
państwa 

PLRW20009224571 9 NAT Wiar - Sierakośce PL01S1601_1918 22,777579 49,656171 N T T T N T N N N 

30. 
Wiar od granicy państwa do 
ujścia 

PLRW2000922499 9 SZM Wiar - Stanisławczyk PL01S1601_1919 22,842206 49,725572 N T T T N T N N N 
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Tab. 5.4.1.c.d. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rzeki San w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiaro-
wo-kontrolnych [60], [61] 

Lp. Nazwa monitorowanej 
JCWP 

Kod monitorowanej 
JCWP 

Typ 
JCWP 

Status 
JCWP 

Nazwa punktu pomia-
rowo-kontrolnego 

Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Wsp. geograficzne ppk Rodzaj ppk Rodzaj prowadzoneg o monitoringu 

Dług. N  Szer. E Repr. MOC MD MO MB MOEU MONA MOPI MORE 

31. 
Wiar od granicy państwa do 
ujścia 

PLRW2000922499 9 SZM Wiar - Przemyśl PL01S1601_1920 22,823573 49,783599 T T T T N T N N N 

32. Bonie PLRW20006224989 6 NAT Bonie - Nehrybka PL01S1601_3245 22,809556 49,752361 T T N T N T T N N 

33. Wisznia PLRW200019225299 19 SZM Wisznia – Gaje/2 /3 PL01S1601_1944 22,967084 49,919167 N N T/1 T/2 T/3 T/2 N N N 

34. Wisznia PLRW200019225299 19 SZM Wisznia - Michałówka PL01S1601_1945 22,889778 49,945382 T T T T N T N N N 

35. Rada PLRW200016225329 16 NAT Rada - Radymno PL01S1601_1923 22,815170 49,972310 T T N T N T N N N 

36. 
Szkło od granicy państwa do 
ujścia PLRW200019225499 19 NAT Szkło – Budzyń/2 /3 PL01S1601_1946 23,124915 49,984695 N N T/1 T/2 T/3 T/2 N N N 

37. 
Szkło od granicy państwa do 
ujścia 

PLRW200019225499 19 NAT Szkło - Węgry PL01S1601_1947 22,834397 49,983033 T T T T N T N N N 

38. Wyrwa PLRW200017225589 17 NAT Wyrwa - Kąty PL01S1601_1924 22,719091 50,063430 T T N T N T N N N 

39. 
Lubaczówka od granicy 
państwa z Sołotwą od 
Glinianki do Łukawca 

PLRW200019225659 19 SZM Lubaczówka – Budo-
mierz/1 PL01S1601_2300 23,274259 50,103168 N N T T T T N N N 

40. 
Lubaczówka od granicy 
państwa z Sołotwą od 
Glinianki do Łukawca 

PLRW200019225659 19 SZM 
Lubaczówka – Szczut-
ków 

PL01S1601_1948 23,096900 50,108110 T T T T N T N N N 

41. 
Lubaczówka od Łukawca do 
ujścia 

PLRW200019225699 19 NAT Lubaczówka - Radawa PL01S1601_3452 22,765918 50,136339 T T N T N T N N T 

42. Lubaczówka od Łukawca do 
ujścia 

PLRW200019225699 19 NAT Lubaczówka – Mana-
sterz/1 

PL01S1601_1949 22,669274 50,128356 T T N T N T N N N 

43. Sołotwa do Glinianki PLRW2000162256469 16 NAT Sołotwa - Glinianka 
Basznia Górna 

PL01S1601_3246 23,245201 50,169017 T T T T N T T N N 

44. Szewnia PLRW200017225729 17 NAT 
Szewnia - Leżachów 
Osada PL01S1601_1925 22,621076 50,133476 T T N T N T N N N 

45. Błotnia PLRW200017227189 17 NAT Błotnia - Wierzawice PL01S1601_3243 22,467643 50,247686 T T N T T T N N N 

46. Złota I PLRW20001722729 17 SZM Złota I  - Kuryłówka PL01S1601_1951 22,458424 50,296355 T T N T N T N N N 

47. 
Trzebośnica od Krzywego do 
ujścia 

PLRW200019227499 19 SZM Trzebośnica - Grzęba PL01S1601_1954 22,353527 50,341545 T T N T T T N N N 

48. Żyłka PLRW20001722748 17 NAT Żyłka - Wola Zarczycka PL01S1601_3241 22,248737 50,290733 T T N T N T N N N 

49. Brusienka PLRW200016228249 16 NAT Brusienka - Nowe Sioło PL01S1601_3450 23,149038 50,239143 N T N N N N N N T 

50. Brusienka PLRW200016228249 16 NAT Brusienka - Niemstów PL01S1601_3269 23,084911 50,270833 T T N T N T N N T* 

51. Tanew od Łady do ujścia PLRW20001922899 19 NAT 
Tanew - Wólka Tanew-
ska 

PL01S1601_1958 22,266213 50,494357 T T T T N T T N N 

52. Barcówka PLRW20001722929 17 SZM 
Barcówka  - Stalowa 
Wola 

PL01S1601_1956 22,086847 50,554608 T T N T N T N N N 

53. Bukowa od Rakowej do 
ujścia 

PLRW200019229499 19 NAT Bukowa - Chłopska Wola PL01S1601_1959 22,080131 50,597769 T T N T N T N N N 

54. Łukawica PLRW20001722969 17 NAT 
Łukawica - Kępa 
Rzeczycka PL01S1601_1960 22,032842 50,644405 T T T T N T T N N 

55. Jodłówka PLRW20001722989 17 NAT 
Jodłówka - Wola Rze-
czycka PL01S1601_1961 21,991995 50,668507 T T T T N T T N N 

Objaśnienia do tabeli: - jak do tabeli 5.1.1. za wyjątkiem Lp. , /2 i /3 , Lp. – liczba porządkowa zgodna z numerem punktu wg rysunków 5.4.1. – 5.4.4. 
/2 - punkt pomiarowo-kontrolny pełnił rolę stanowiska pomiarowego w ramach reprezentatywnego punktu pomiarowo-kontrolnego (dane pozyskane na stanowisku pomiarowym zostały wykorzystane w ocenie stanu JCWP wykonanej w ppk repre-
zentatywnym) lub program monitoringu prowadzony na potrzeby oceny w ppk reprezentatywnym; 
/3 -  monitoring badawczy – graniczny, prowadzony na potrzeby wymiany informacji o jakości wód powierzchniowych z Ukraina na podstawie porozumienia rządów Polski i Ukrainy;
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Rys. 5.4.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w jednolitych  
częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. San w latach 2010-2015  

[3], [15], [24], [47], [60], [61]] 
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Rys. 5.4.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w jednolitych częściach wód powierzchniowych  

monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. San w latach 2010-2015 
[3], [15], [24], [47], [60], [61] 
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Rys. 5.4.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów ochrony siedlisk lub gatunków NATURA 
2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. San w latach 2010-2015 
[3], [15], [24], [47], [51], [60], [61] 
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Rys. 5.4.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrze-
nia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych,  

w tym kapieliskowych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim  
w zlewni rz. San w latach 2010-2015[3], [15], [24], [47], [60], [61] 
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5.5. Zlewnia rzeki Bug 

Tab. 5.5.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rzeki Bug w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiarowo-
kontrolnych [60], [61] 

Lp. Nazwa monitorowanej 
JCWP 

Kod monitorowanej 
JCWP 

Typ 
JCWP 

Status 
JCWP 

Nazwa punktu pomia-
rowo-kontrolnego 

Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Wsp. geograficzne ppk Rodzaj ppk Rodzaj prowadzoneg o monitoringu 

Dług. N  Szer. E Repr. MOC MD MO MB MOEU MONA MOPI MORE 

1. Rata od źródeł do granic RP PLRW20007266123 6 NAT Rata - Prusie PL01S1601_1962 23,518412 50,244226 T T T T N T N N N 
Objaśnienia do tabeli: - jak do tabeli 5.1.1. za wyjątkiem Lp. 
Lp. - liczba porządkowa zgodna z numerem punktu wg rysunku 5.5.1. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 5.5.1. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu jakości wód powierzchniowych, w tym obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych w JCWP Rata od źródeł do granic RP (podkarpacka cz. zlewni rz. Bug) monitorowanej w województwie podkarpackim w latach 2010-2015  

[3], [15], [24], [47], [60], [61] 
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5.6. Zlewnia rzeki Dniestr 
 
Tab. 5.6.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rzeki Dniestr w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiaro-
wo-kontrolnych [60], [61] 

Lp. Nazwa monitorowanej 
JCWP 

Kod monitorowanej 
JCWP 

Typ 
JCWP 

Status 
JCWP 

Nazwa punktu pomia-
rowo-kontrolnego 

Kod punktu 
pomiarowo-
kontrolnego 

Wsp. geograficzne ppk Rodzaj ppk Rodzaj prowadzoneg o monitoringu 

Dług. N  Szer. E Repr. MOC MD MO MB MOEU MONA MOPI MORE 

1. Strwiąż do granicy państwa PLRW9000127691 12 NAT Strwiąż - Krościenko PL03S1601_0001 22,695393 49,481179 T T T T N T T N N 
 
Objaśnienia do tabeli: - jak do tabeli 5.1.1. za wyjątkiem Lp. 
Lp. - liczba porządkowa zgodna z numerem punktu wg rysunku 5.6.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Rys. 5.6.1. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu jakości wód powierzchniowych, w tym wybranych obszarów chronionych w JCWP Strwiąż do granicy państwa 

(zlewnia rz. Dniestr) monitorowanej w województwie podkarpackim w latach 2010-2015 [3], [15], [24], [47], [51], [60], [61] 



Ocena stanu wód powierzchniowych w województwie w latach 2010-2015 

 

114 

 

6. OCENA STANU WÓD POWIERZCHNIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE  
W LATACH 2010-2015 

Ocena stanu wód powierzchniowych za lata 2010-2015 została wykonana zgodnie z wymogami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE [68], na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 
dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzch-
niowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [91] oraz na podstawie 
wytycznych Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 

W przypadku jednolitych części wód stanowiących obszary chronione przeznaczone do zaopa-
trzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, dodatkowo uwzględnione zostały zapisy rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny od-
powiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia [93]. 

Ocena stanu wód powierzchniowych wykonana została w odniesieniu do jednolitych części wód 
powierzchniowych na podstawie wyników klasyfikacji stanu ekologicznego (lub potencjału ekolo-
gicznego dla wód silnie zmienionych i sztucznych) i stanu chemicznego uzyskanych w reprezentatyw-
nym punkcie pomiarowo-kontrolnym. 

Stan ekologiczny naturalnych jednolitych części wód oraz potencjał ekologiczny silnie zmienio-
nych i sztucznych jednolitych części wód określa się na podstawie wyników badań elementów biolo-
gicznych (fitobentos, makrofity, makrobezkręgowce bentosowe, fitoplankton i ichtiofauna) oraz na 
podstawie wyników badań elementów wspierających, czyli elementów hydromorfologicznych i ele-
mentów fizykochemicznych 

W ramach monitoringu diagnostycznego przeprowadzono badania następujących elementów bio-
logicznych oceny stanu wód: fitoplanktonu w dużych rzekach nizinnych (Wisła, środkowy i dolny 
bieg Sanu), fitobentosu, makrofitów i makrobezkręgowców bentosowych w pozostałych rzekach.  

W monitoringu operacyjnym głównym badanym elementem biologicznym był fitobentos lub fi-
toplankton. W klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego zostały uwzględnione wyniki badań ichtio-
fauny, wykonanych przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie. 

W ramach badań elementów biologicznych, na potrzeby oceny stanu ekologicznego lub potencja-
łu ekologicznego, od 2013 roku prowadzono obserwacje elementów hydromorfologicznych. Elementy 
hydromorfologiczne to elementy środowiska, które wpływają na charakter siedlisk występujących w 
rzekach i stopień ich przekształcenia takie, jak m.in.: reżim hydrologiczny wód, ciągłość rzeki oraz 
charakter podłoża. Ocena elementów hydromorfologicznych wykonana została w oparciu o wyniki 
w/w obserwacji i na podstawie analizy dostępnych materiałów KZGW i PIG-PIB. 

Wśród elementów fizykochemicznych bada się wskaźniki charakteryzujące stan fizyczny wód, 
warunki tlenowe, zanieczyszczenia organiczne, zasolenie, zakwaszenie, substancje biogenne (zgodnie 
z rozporządzaniem 2014 [89] – grupy: 3.1.-3.5.) oraz specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i nie-
syntetyczne (grupa: 3.6.).  

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne badane są obligatoryjnie w ramach 
monitoringu diagnostycznego, natomiast w monitoringu operacyjnym badania prowadzone są wyłącz-
nie w zakresie substancji odprowadzanych w zlewni JCWP lub wtedy, gdy wyniki monitoringu dia-
gnostycznego wskazały, że występują w ilości przekraczającej dopuszczalne stężenia. 

Klasyfikacja w/w elementów (Zał.1., Zał.2., Zał.3.) pozwala na przeprowadzenie oceny stanu lub 
potencjału ekologicznego jednolitej części wód. 

Stan ekologiczny jednolitej części wód klasyfikuje się nadając jej jedną z pięciu klas jakości: I 
klasa - stan bardzo dobry, II klasa - stan dobry, III klasa - stan umiarkowany, IV klasa - stan słaby, V 
klasa - stan zły. W przypadku potencjału ekologicznego I klasa oznacza maksymalny potencjał, II 
klasa - dobry potencjał, III klasa - umiarkowany potencjał, IV klasa - słaby potencjał i V klasa - zły 
potencjał ekologiczny.  

Stan chemiczny (dobry lub poniżej dobrego) określany jest na podstawie wyników badań sub-
stancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń chemicznych, prowadzonych w reprezentatywnych 
punktach pomiarowo-kontrolnych w odniesieniu do środowiskowych norm jakości określonych w 
w/w rozporządzeniu z 2014 roku [91] (Zał.4.). 

Na rys. 6.1. przedstawiono schemat klasyfikacji stanu ekologicznego JCWP, natomiast na rys. 
6.2. przedstawiono schemat oceny stanu JCWP. 



Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń 

115 
 

 

Rys. 6.1. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego [11] 
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Bardzo dobry stan ekologiczny / maksymalny potencjał 
ekologiczny 

Dobry stan wód Zły stan wód 

Dobry stan ekologiczny / dobry potencjał ekologiczny Dobry stan wód Zły stan wód 

Umiarkowany stan ekologiczny / umiarkowany potencjał 
ekologiczny Zły stan wód Zły stan wód 

Słaby stan ekologiczny / słaby potencjał ekologiczny Zły stan wód Zły stan wód 

Zły stan ekologiczny / zły potencjał ekologiczny Zły stan wód Zły stan wód 

 
Rys. 6.2. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych [91] 

 
W przypadku, gdy jednolita część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym, 

ocenę stanu wód (stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny) wykonuje się dodatkowo w punkcie 
monitoringu obszarów chronionych (spełnienie wymagań ogólnych dobrego stanu wód w obszarze 
chronionym), uwzględniając jednocześnie ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla 
obszaru chronionego.  

Ocena stanu wód w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia obejmuje klasyfikację stanu lub potencjału ekologicznego jednolitej części 
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wód i stanu chemicznego (wymagania ogólne) oraz ocenę spełniania wymagań dodatkowych, określo-
nych w rozporządzeniu z 2002 r. [93], w zakresie wskaźników określonym w rozporządzeniu w spra-
wie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziem-
nych (2011)[89]. 

Wymagania dla obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kąpieli-
skowych są spełnione, jeśli na podstawie wyników uzyskanych w punkcie monitorowania obszarów 
chronionych określono dobry stan wód i nie występuje przyśpieszona eutrofizacja wywołana czynni-
kami antropogenicznymi, wskazująca na możliwość zakwitu glonów. 

W przypadku JCWP występujących na obszarach ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, dla 
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, nie określono 
wymagań dodatkowych na potrzeby oceny stanu wód, zaś ocenę wykonuje się wyłącznie w zakresie 
spełniania wymagań ogólnych. Wymagania dla tych obszarów są spełnione, jeżeli ocena wykonana 
w punkcie monitorowania tych obszarów wskazuje na dobry stan wód. 

Wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych są spełnione, jeśli w punkcie monitorowania obszarów chro-
nionych określono dobry stan wód (spełnione wymagania ogólne) i nie stwierdzono występowania 
eutrofizacji wywołanej antropogenicznie (spełnione wymagania dodatkowe w zakresie wskaźników 
eutrofizacji). 

Ocena ostateczna jednolitej części wód położonej w obszarze chronionym (rys.6.3.) polega na po-
równaniu wyników oceny uzyskanej w punkcie reprezentatywnym oraz oceny wykonanej w punkcie 
(punktach) monitoringu obszarów chronionych. Ostateczna ocena stanu jednolitej części wód determi-
nowana jest zawsze przez gorszy z uzyskanych stanów. 

Ocenę stanu jednolitych części wód wykonuje się także, gdy brak jest klasyfikacji jednego z ele-
mentów składowych oceny stanu wód, a stan/potencjał ekologiczny lub stan chemiczny osiągnął stan 
niższy niż dobry lub nie zostały spełnione wymagania dodatkowe określone dla obszarów chronio-
nych. Stan wód oceniany jest wówczas jako zły.  

Jedną z zasad projektowania sieci monitoringu wód powierzchniowych, jest zasada lokalizacji 
punktu reprezentatywnego w jednolitej części wód, zapewniająca realizację kilku programów monito-
ringu jednocześnie, w tym programów monitoringu obszarów chronionych (patrz: rozdział 5). W ide-
alnej sytuacji ocena stanu jednolitej części wód występującej w obszarze chronionym jest możliwa na 
podstawie danych uzyskanych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym. Wówczas punkt 
reprezentatywny pełni także rolę punktu monitoringu obszaru chronionego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 6.3. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych występujących w obszarach chronionych [91] 
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Zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej [68], w sześcioletnim cyklu wodnym, 
monitoring diagnostyczny prowadzony jest w wybranych JCWP 1 raz, natomiast monitoring opera-
cyjny prowadzony jest w JCWP zagrożonych nieosiągnięciem celów środowiskowych dwukrotnie. 
Wyniki monitoringu operacyjnego pozostają aktualne przez 3 kolejne lata, do czasu powtórzenia ba-
dań w ramach monitoringu operacyjnego, natomiast wyniki badań uzyskane w ramach monitoringu 
diagnostycznego aktualne są przez 6 kolejnych lat do powtórzenia tego monitoringu w następnym 
cyklu gospodarowania wodami. 

Mając na uwadze powyższe, aktualna ocena stanu wód, to jest ocena za rok 2015 agreguje ocenę 
stanu wód za lata 2013-2015 (aktualne wyniki monitoringu operacyjnego) i ocenę elementów bada-
nych w ramach monitoringu diagnostycznego w latach 2011 i 2012 poprzez zastosowanie procedury 
dziedziczenia oceny. Procedura dziedziczenia polega na przeniesieniu do aktualnej oceny wyników 
klasyfikacji elementów biologicznych, fizykochemicznych, hydromorfologicznych i oceny stanu che-
micznego z lat poprzednich, a także oceny stanu wód w obszarach chronionych (w ocenie za rok 2015 
wyniki monitoringu operacyjnego z lat 2013-2014 i diagnostycznego z lat 2011-2012) w przypadku, 
gdy jednolita część wód nie została objęta monitoringiem w 2015 r., bądź była nim objęta w węższym 
zakresie. Dziedziczeniu nie podlegają te elementy, które badane są w każdym roku cyklu badawczego 
(monitoring substancji priorytetowych i innych zanieczyszczeń oraz monitoring przydatności wód do 
spożycia). W zakresie tych elementów odziedziczone oceny aktualizowane są o dane najnowsze. 

W niniejszym rozdziale zaprezentowano ocenę stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
monitorowanych w latach 2010-2015, to jest ocenę za rok 2015, ze wskazaniem trendów zmian stanu 
poszczególnych elementów oceny (bądź oceny wynikowej), w odniesieniu do wyników monitoringu 
operacyjnego przeprowadzonego w latach 2010-2012 w ramach pierwszej części cyklu wodnego. 

W ocenie uwzględniono także wybrane JCWP monitorowane w latach 2010-2012, które osiągnę-
ły dobry stan/potencjał ekologiczny i w których, w związku z brakiem ryzyka nieosiągnięcia celów 
środowiskowych, nie przeprowadzono powtórnych badań w ramach monitoringu operacyjnego. Dla  
3 JCWP (tab. 6.2.5.1., poz. 18 i tab. 6.4.5.1., poz. 34 i 38.), w rozdziale zaprezentowano ocenę stanu 
chemicznego wód (wyniki z 2010 r.). Oceny stanu chemicznego wód tych 3 JCWP nie uwzględniono  
w wynikowej ocenie stanu wód JCWP. 

W przypadku oceny spełniania wymagań, określonych dla obszarów chronionych, przeznaczo-
nych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (rozporządzenie z 2002 r. [93]),  
w niniejszym rozdziale, dla właściwych JCWP, przedstawiono zestawienie wyników oceny spełniania 
wymagań w każdym roku trwania cyklu 2010-2015. 

W związku ze zmianami legislacyjnymi, niektóre JCWP, w latach 2010-2015 zostały objęte mo-
nitoringiem tylko raz, wyłącznie w ramach monitoringu diagnostycznego obszarów ochrony siedlisk  
i gatunków dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie.  

W prezentowanej ocenie stanu wód uwzględniono ocenę stanu wód w obszarach chronionych. 
Ocena została sporządzona na podstawie zweryfikowanego zbioru danych monitoringowych pocho-
dzących z lat 2010-2015. W ocenie nie uwzględniono wyników mało wiarygodnych, wyników uzy-
skanych w warunkach odbiegających od normalnych, a także wyników będących skutkiem powtarzal-
nych zjawisk charakterystycznych dla ocenianej jednolitej części wód.   

Oceną stanu wód za lata 2010-2015 objęto 99 jednolitych części wód rzecznych, w tym 3 zbior-
niki zaporowe, przy czym dla 2 JCWP („Kłopotnica” i „Sanoczek”) aktualna ocena dotyczyła wyłącz-
nie spełniania wymagań określonych dla obszarów przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia. Dane monitoringowe pozyskano w 122 punktach pomiarowo-kontrolnych, 
z których 7 zlikwidowano w trakcie trwania cyklu gospodarowania wodami 2010-2015. Jedna JCWP 
położona w zlewni Wisłoki (JCWP „Krempna”), została włączona wraz z JCWP „Wisłoka do Re-
szówki” do grupy podobnych JCWP i jej stan oceniono na podstawie wyników uzyskanych w repre-
zentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w JCWP „Wisłoka do Reszówki”. 

W dalszej części rozdziału przedstawiono ocenę stanu JCWP monitorowanych na terenie woje-
wództwa podkarpackiego w latach 2010-2015 w odniesieniu do obszarów poszczególnych zlewni 
(kolejno: zlewnia rz. Wisła – podrozdział 6.1., zlewnia rz. Wisłoka – podrozdział 6.2., zlewnia  
rz. Wisłok – podrozdział 6.3., zlewnia rz. San – podrozdział 6.4., zlewnia rz. Bug – podrozdział 6.5., 
zlewnia rz. Dniestr – podrozdział 6.6.). 

W podrozdziale 6.7. podsumowano ocenę stanu wód powierzchniowych w województwie pod-
karpackim za rok 2015. 
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6.1. Zlewnia rzeki Wisła 

Oceną stanu wód za lata 2010-2015 w zlewni rzeki Wisły, na terenie województwa podkarpac-
kiego, objęto 13 jednolitych części wód rzecznych, w tym 4 naturalne i 9 silnie zmienionych. Dane 
monitoringowe pozyskano w 16 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym w 13 ppk reprezentatyw-
nych i 14 ppk monitoringu obszarów chronionych. W 5 JCWP w ocenie wykorzystano także dane 
pochodzące z monitoringu badawczego. Monitoringiem diagnostycznym w zlewni Wisły objęto 5 
JCWP, monitoringiem operacyjnym 13 JCWP i monitoringiem badawczym 3 JCWP. Monitoringiem 
obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze 
źródeł komunalnych objęto wszystkie 13 JCWP, zaś monitoringiem obszarów ochrony siedlisk lub 
gatunków dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie 
objęto 4 JCWP. 

6.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych i fizykochemicznych jakości wód 

Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, w ppk reprezen-
tatywnych (tab.6.1.1.1.), wykazała w łącznej ocenie elementów biologicznych w 2015 roku: bardzo 
dobry stan/maksymalny potencjał ekologiczny w 2 JCWP, dobry potencjał ekologiczny w 1 JCWP, 
umiarkowany stan/potencjał ekologiczny w 6 JCWP i słaby stan/potencjał ekologiczny w 4 JCWP.  
W zlewni rzeki Wisły nie stwierdzono elementów biologicznych w najgorszej, V klasie jakości. Ele-
menty hydromorfologiczne w każdej z monitorowanych JCWP sklasyfikowano w II klasie sta-
nu/potencjału ekologicznego.  

W przypadku klasyfikacji elementów fizykochemicznych z grup 3.1-3.5, w 11 JCWP elementy te 
sklasyfikowano w II klasie stanu/potencjału ekologicznego. W 1 przypadku elementy fizykochemicz-
ne sklasyfikowano w I klasie stanu ekologicznego (JCWP „Kanał Chorzelowski”). W JCWP „Ko-
niecpólka” klasyfikacja elementów fizykochemicznych wykazała niższy od dobrego stan/potencjał 
ekologiczny (przekroczenie wartości granicznych II klasy w przypadku wskaźników: OWO, azot 
amonowy i azot Kjeldahla).  

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (grupa 3.6.) monitorowano  
w 8 JCWP. W 2 JCWP stwierdzono dla tych elementów klasę I, w 5 JCWP klasę II, zaś w 1 JCWP 
(JCWP „Babulówka”) klasyfikacja elementów wykazała potencjał ekologiczny niższy niż dobry 
(przekroczone wartości graniczne II klasy dla wskaźnika aldehyd mrówkowy).  

Tab. 6.1.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych i zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych 
w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisła w 2015 r. [64] 

Elementy biologiczne Elementy fizykochemiczne  
(gr. 3.1-3.5) 

Zanieczyszczenia syntetyczne 
i niesyntetyczne (gr. 3.6) 

Klasa Liczba JCWP % Klasa Liczba JCWP % Klasa Liczb a JCWP % 

I 2 15,4 I 1 7,7 I 2 25 

II 1 7,7 II 11 84,6 II 5 62,5 

III 6 46,1 PSD/PPD 1 7,7 PSD/PPD 1 12,5 

IV 4 30,8 RAZEM 13 100 RAZEM 8 100 

V 0 0 
   PSD/PPD – poniżej dobrego stanu/potencjału ekologicznego (poniżej II klasy) 

RAZEM 13 100 

 

6.1.2. Klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego JCWP 

Wykonana na podstawie powyżej omówionej klasyfikacji poszczególnych elementów jakości 
wody, klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód 
rzecznych, monitorowanych w zlewni rzeki Wisły, w latach 2010-2015, w ocenie za rok 2015 przed-
stawia się następująco (rys. 6.1.2.1., tab. 6.1.5.1.):  
1. dobry stan/potencjał ekologiczny: 3 JCWP (23,1%); 
2. umiarkowany stan/potencjał ekologiczny: 6 JCWP (46,1%); 
3. słaby stan/potencjał ekologiczny: 4 JCWP (30,8%); 

Porównanie wyników aktualnej oceny (2015 r.) z wynikami pierwszej serii monitoringu opera-
cyjnego przeprowadzonego w zlewni rzeki Wisły przedstawiono w tabeli 6.1.5.1. 
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Rys. 6.1.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych  
w województwie podkarpackim, w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [17], [24], [47], [64] 

 

6.1.3. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP 

Ocenę stanu chemicznego w zlewni rzeki Wisły wykonano dla 8 jednolitych części wód rzecz-
nych. W 3 JCWP ocenę stanu chemicznego wykonano w zakresie wybranych metali ciężkich.  

W żadnej z części wód, w których monitorowano elementy chemiczne, nie stwierdzono przekro-
czeń środowiskowych norm jakości (w JCWP stwierdzono dobry stan chemiczny – rys. 6.1.3.1.). 
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Rys. 6.1.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych w wojewódz-
twie podkarpackim, w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [17], [24], [47], [64] 

 

 

6.1.4. Ocena stanu wód w obszarach chronionych 

W zlewni rzeki Wisły w 13 JCWP prowadzono monitoring obszarów chronionych wrażliwych na 
eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. W 4 JCWP prowa-
dzono monitoring obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których utrzymanie lub 
poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. W 3 JCWP prowadzono monitoring 
obszaru PLB180005 „Puszcza Sandomierska”, w 1 JCWP monitorowano obszar PLH180049 „Tarno-
brzeska Dolina Wisły”. 
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I. Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

Ocena stanu wód wykazała, że spośród 13 JCWP poddanych ocenie, wymagania ogólne określo-
ne dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizacje komunalną, nie są spełnione w 10 JCWP. 
Spośród tych 10 JCWP, w 9 JCWP stwierdzono, że nie są spełnione także wymagania dodatkowe 
(eutrofizacja). Wymagania ogólne dla obszaru chronionego zostały spełnione w 3 jednolitych czę-
ściach wód, natomiast wymagania dodatkowe (brak eutrofizacji) zostały spełnione w 4 JCWP  
(rys. 6.1.4.1.). 

 
Rys. 6.1.4.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną  

zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitorowanych w województwie podkarpackim,  
w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [17], [24], [47], [64] 
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II. Obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem 
w ich ochronie 

Dla w/w obszarów chronionych Natura 2000 nie określono wymagań dodatkowych. Ocena w ob-
szarach została wykonana wyłącznie w zakresie spełniania wymagań ogólnych dobrego stanu wód 
(rys. 6.1.4.2.). W ocenie stwierdzono, że w 3 JCWP położonych w obszarach Natura 2000, wymagania 
ogólne dobrego stanu wód nie były spełnione (słaby lub umiarkowany stan/potencjał ekologiczny  
w JCWP). Spełnione wymagania ogólne stwierdzono w 1 JCWP (JCWP „Trześniówka do Karolów-
ki”).  

 

Rys. 6.1.4.2. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, monitorowanych w województwie podkarpac-
kim w wybranych JCWP, w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [17], [24], [47], [51], [64] 
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6.1.5. Ocena stanu wód w JCWP 

Spośród 13 JCWP monitorowanych w zlewni rzeki Wisły, wynikowy stan wód określono dla 11 
JCWP. W 10 JCWP ocena wykazała zły stan wód, spowodowany niekorzystnym stanem/potencjałem 
ekologicznym oraz złym stanem wód w obszarach chronionych (rys. 6.1.5.1.). Dobry stan wód stwier-
dzono tylko w 1 JCWP (JCWP „Trześniówka do Karolówki”). Szczegółową klasyfikację poszczegól-
nych elementów oceny, wraz z wynikową oceną stanu wód w jednolitych częściach wód monitorowa-
nych w zlewni rzeki Wisły, przedstawiono w tabeli 6.1.5.1. 

 
 
Rys. 6.1.5.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w województwie podkar-

packim, w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [17], [24], [47], [64] 



Ocena stanu wód powierzchniowych w województwie w latach 2010-2015 

 

124 

 

Tab. 6.1.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisła w latach 2010 2015. [64] 

Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitorowa-
nia obszarów chro-
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN CHE-
MICZNY 
JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-
rowania obsza-
rów chronionych  

Ocena spełnia-
nia wymaga ń 
ogólnych dla 
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chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[N2000, MOEU] 
 

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 

dodatkowych 
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chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[MOEU] 
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Ocena 2015 r. (w dolnym wierszu o tym samym numerze przedstawiono wyniki poprzedniej oceny stanu wód, wykonanej w cyklu wodnym 2010-2015) 

1 Zgórska Rzeka 
PLRW200017217469 

Zgórska Rzeka - 
Wadowice Dolne 
PL01S1601_1875 

17 T MO, 
MOC 

  IV           IV II II   SŁABY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

1 
Zgórska Rzeka 
PLRW200017217469 

Zgórska Rzeka - 
Wadowice Dolne 
PL01S1601_1875 

17 T 
MO, 
MOC   III           III II PPD   UMIARKOWANY  

NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] ZŁY ZŁY 

2 
Wisła od Dunajca do 
Wisłoki 
PLRW20002121799 

Wisła - Gliny Małe 
PL01S1601_1874 

21 T 
MD, 
MOC 

II   IV   IV   IV IV II II II SŁABY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

2 
Wisła od Dunajca do 
Wisłoki 
PLRW20002121799 

Wisła – Gliny Małe 
PL01S1601_1874 

21 T MD, 
MOC 

III   IV   IV   IV IV II II II SŁABY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

3 
Kanał Chorzelowski 
PLRW2000262191149 

Kanał Chrzelowski - 
Rożniaty 
PL01S1601_3447 

26 N 
MO, 
MOC  III      III II  I  UMIARKOWANY  

NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] ZŁY ZŁY 

4 
Babulówka 
PLRW200017219299 

Babulówka - Sucho-
rzów PL01S1601_1877 

17 T 
MO, 
MOC 

  III           III II II PPD UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

4 Babulówka 
PLRW200017219299 

Babulówka - Sucho-
rzów PL01S1601_1877 

17 T MO, 
MOC 

  II           II II II II DOBRY                           DOBRY TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

DOBRY DOBRY  

5 
Trześniówka do Karolówki 
PLRW200017219634 

Trześniówka - Durdy 
PL01S1601_3446 17 T 

MD, 
MOC  I II     II II II II DOBRY DOBRY 

TAK 
[N2000, MOEU] 

TAK 
[MOEU] DOBRY DOBRY 

5 
Trześniówka do Karolówki 
PLRW200017219634 

Trześniówka – Durdy 
PL01S1601_3446 

17 T 
MD, 
MOC 

 I II     II II II II DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY DOBRY 

6 
Trześniówka od Karolówki 
do ujścia 
PLRW200019219699 

Trześniówka - Trześń 
PL01S1601_1878 

19 T MO, 
MOC 

  I           I II II   DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

6 
Trześniówka od Karolówki 
do ujścia 
PLRW200019219699 

Trześniówka - Trześń 
PL01S1601_1878 19 T 

MO, 
MOC   II           II II PPD   UMIARKOWANY  

NIE 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

7 
Mokrzyszówka 
PLRW2000172196729 

Mokrzyszówka - 
Mokrzyszów 
PL01S1601_1880 

17 N 
MO, 
MOC 

  I           I II II   DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

7 Mokrzyszówka 
PLRW2000172196729 

Mokrzyszówka - 
Mokrzyszów 
PL01S1601_1880 

17 N MO, 
MOC 

  II           II I PSD   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

/1 Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU). 
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yp

 a
bi

ot
yc

zn
y 

S
iln

ie
 z

m
ie

ni
on

a 
JC

W
P

 (
T

/N
) 

P
ro

gr
am

 m
on

ito
rin

gu
  

Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-
kontrolnym  

i punkcie monito-
rowania obszarów 

chronionych 

STAN CHEMICZ-
NY 

JCWP 
w reprezentatyw-

nym punkcie 
pomiarowo-
kontrolnym  

i punkcie monito-
rowania obszarów 

chronionych  

Ocena speł-
niania wyma-
gań ogólnych 
dla obszarów 
chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[N2000, MOEU] 
 

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 

dodatkowych 
dla obszarów 
chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[MOEU] 
 

STAN 
JCWP 

w reprezenta-
tywnym 
punkcie 

pomiarowo-
kontrolnym 

i/lub punkcie 
monitorowa-
nia obszarów 
chronionych 

STAN JCWP 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

K
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  F
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R
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-
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M

I)
 

W
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a
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ni
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M
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Ic
ht

io
fa
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a 

(I
B

I_
P

L 
/E

F
I+

_P
L)

 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 B

IO
L 

8 Koniecpólka 
PLRW2000172196369 

Koniecpólka - Ślęzaki 
PL01S1601_1879 

17 N MO, 
MOC 

  III           III II PSD  I UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

8 
Koniecpólka 
PLRW2000172196369 

Koniecpólka - Ślęzaki 
PL01S1601_1879 

17 N 
MO, 
MOC 

  II           II I PSD   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] ZŁY ZŁY 

9 
Żupawka 
PLRW200017219689 

Żupawka - Sobów 
PL01S1601_3448 

17 T 
MD, 
MOC 

 II III  III   III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

9 Żupawka 
PLRW200017219689 

Żupawka – Sobów 
PL01S1601_3448 

17 T MD, 
MOC 

 I III  III   III II II I UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

10 
Przywra do Dąbrówki 
PLRW2000172198432 

Przyrwa - Dubas 
PL01S1601_3449 

17 T 
MD, 
MOC 

  IV II   II   III IV II II II SŁABY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

10 
Przyrwa do Dąbrówki 
PLRW2000172198432 

Przyrwa - Nowa Wieś /2 

/3 
PL01S1601_1882 

17 T 
MD, 
MOC 

  IV II   II     IV II PPD II SŁABY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

11 

Łęg od Przywry  
(z Przywrą od Dąbrówki 
do ujścia) do Murynia 
PLRW200019219853 

Łęg - Spie 
PL01S1601_1881 

19 N 
MD, 
MOC 

  III II   II   III III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

11 

Łęg od Przywry (z 
Przywrą od Dąbrówki do 
ujścia) do Murynia 
PLRW200019219853 

Łęg - Spie 
PL01S1601_1881 

19 N 
MO, 
MOC 

  I           I I II   DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
   

12 
Łęg do Turka 
PLRW200017219829 

Łęg - Wola Raniżow-
ska PL01S1601_3239 

17 T 
MO, 
MOC 

  IV           IV II II  SŁABY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

12 
Łęg do Turka 
PLRW200017219829 

Łęg - Wola Raniżow-
ska PL01S1601_3239 

17 T 
MO, 
MOC 

  III           III II PPD II UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

13 Łęg od Murynia do ujścia 
PLRW200019219899 

Łęg - Gorzyce 
PL01S1601_1884 

19 T MO, 
MOC 

  III           III II II I UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

13 
Łęg od Murynia do 
ujścia 
PLRW200019219899 

Łęg - Gorzyce 
PL01S1601_1884 

19 T MO, 
MOC   I           I II PPD   UMIARKO-

WANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] ZŁY ZŁY 

/1 Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU). 
/2 Punkty pomiarowo-kontrolne, w których prowadzono badania w latach 2010-2012, z których wyniki wykorzystano do oceny stanu wód w ppk reprezentatywnych w latach 2013-2015. 
3/ Punkty pomiarowo-kontrolne, w których nie prowadzono badań w latach 2013-2015. 

 



Ocena stanu wód powierzchniowych w województwie w latach 2010-2015 

 

126 

 

Klasa elementów fizykochemicznych wraz ze specyficz nymi zanieczyszczeniami  
syntetycznymi i niesyntetycznymi 

 Ogólne obja śnienia do tabel: 6.1.5.1., 6.2.5.1., 6.3.5.1., 6.4. 5.1., 
6.5.5.1. i 6.6.5.1.:    

PSD / PPD poniżej stanu dobrego / potencjału dobrego  

Program monitoringu 

MD – monitoring diagnostyczny  
MO – monitoring operacyjny 
MB – monitoring badawczy 
MOC – monitoring obszarów chronionych 

 
Klasa elemen-
tów  
FCH-SZ 

klasa elementów fizykochemicznych - 
specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i 
niesyntetyczne (gr. 3.6) 

   

stan ekologiczny 
(JCWP naturalne) STAN / POTENCJAŁ EKOLOGICZNY 

potencjał ekologiczny                       
(JCWP silnie zmienio-

ne) 

 
 

 BARDZO DOBRY stan bardzo dobry / potencjał maksy-
malny 

MAKSYMALNY  IFPL wskaźnik fitoplanktonowy  Monitoring obszarów chronionych 

DOBRY stan / potencjał dobry DOBRY  IO Multimetryczny Indeks Okrzemkowy  
MOPI 

jednolite części wód przeznaczone do poboru 
wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w 
wodę do spożycia UMIARKOWANY stan / potencjał umiarkowany UMIARKOWANY  MIR Makrofitowy Indeks Rzeczny  

SŁABY stan / potencjał słaby SŁABY  Wskaźnik FLORA zintegrowany wskaźnik fitobentosu  
i fitoplanktonu dla zbiorników zaporowych  

N2000  
obszary ochrony siedlisk lub gatunków  
Natura 2000, dla których stan wód jest  
ważnym czynnikiem w ich ochronie  ZŁY stan / potencjał zły ZŁY  MMI wskaźnik makrobezkręgowców bentoso-

wych  

STAN CHEMICZNY  Wskaźnik MZB wskaźnik makrobezkręgowców bentoso-
wych dla zbiorników zaporowych  MORE jednolite części wód przeznaczone do celów 

rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych 

DOBRY stan dobry  EFI+_PL wskaźnik ichtiologiczny   
MOEU 

obszary chronione wrażliwe na eutrofizację 
wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi  
ze źródeł komunalnych PSD_sr poniżej stanu dobrego - przekroczone stężenia średnioroczne  IBI_PL wskaźnik integralności biotycznej   

STAN  Klasa elementów BIOL klasa elementów biologicznych  TAK wymagania spełnione 

DOBRY stan dobry  Klasa elementów HYMO  klasa elementów hydromorfologicznych  NIE wymagania niespełnione 

ZŁY stan zły  
Klasa elementów FCH klasa elementów fizykochemicznych  

(gr. 3.1-3.5)    
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6.2. Zlewnia rzeki Wisłoka 

W latach 2010-2015 w obszarze zlewni rzeki Wisłoki, na terenie województwa podkarpackiego, 
monitorowano 20 jednolitych części wód rzecznych, w tym 11 naturalnych i 9 silnie zmienionych. 
Jedna z części wód (JCWP „Krempna”) została poddana ocenie na podstawie danych uzyskanych  
w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w JCWP „Wisłoka do Re-
szówki”. Jedną z części wód (JCWP „Kłopotnica”) objęto wyłącznie oceną stanu wód w obszarze 
chronionym (potok Potasówka), przeznaczonym do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia. Dane monitoringowe pozyskano w 23 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym w 18 ppk 
reprezentatywnych i w 23 ppk monitoringu obszarów chronionych.  

W 2 JCWP w ocenie wykorzystano także dane pochodzące z monitoringu badawczego. Monito-
ringiem diagnostycznym w zlewni Wisłoki objęto 8 JCWP, monitoringiem operacyjnym 20 JCWP  
i monitoringiem badawczym 2 JCWP. Monitoringiem obszarów chronionych wrażliwych na eutrofi-
zację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych objęto wszystkie 20 
JCWP, monitoringiem obszarów ochrony siedlisk lub gatunków dla których utrzymanie lub poprawa 
stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie objęto 8 JCWP, monitoringiem obszarów chronio-
nych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia objęto 5 JCWP, 
natomiast monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym ka-
pieliskowych objęto 3 JCWP. 

6.2.1. Klasyfikacja elementów biologicznych i fizykochemicznych jakości wód 

Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, w punktach re-
prezentatywnych (tab. 6.2.1.1.), wykazała w łącznej ocenie elementów biologicznych: bardzo dobry 
stan/maksymalny potencjał ekologiczny w 4 jednolitych częściach wód rzecznych, dobry potencjał 
ekologiczny w 6 JCWP, umiarkowany stan/potencjał ekologiczny w 3 JCWP, słaby stan/potencjał 
ekologiczny w 5 JCWP i zły stan ekologiczny w 1 JCWP. Klasyfikacja elementów hydromorfologicz-
nych wykazała I klasę stanu/potencjału ekologicznego w 8 JCWP. W pozostałych przypadkach ele-
menty hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu/potencjału ekologicznego. 

W przypadku klasyfikacji elementów fizykochemicznych z grup 3.1-3.5, w 9 JCWP elementy te 
sklasyfikowano w I klasie stanu/potencjału ekologicznego, natomiast II klasę elementów stwierdzono 
w 8 JCWP. W JCWP „Rzeka” i w JCWP „Dopływ z Wiktorca” klasyfikacja elementów fizykoche-
micznych wykazała niższy od dobrego stan/potencjał ekologiczny (w obu przypadkach przekroczenie 
wartości granicznych II klasy dla wskaźników: azot amonowy, azot Kjeldahla, fosforany i w przypad-
ku „Dopływu z Wiktorca dodatkowo wskaźników: OWO i fosfor ogólny).  

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (grupa 3.6.) poddano ocenie w 15 
JCWP. W 3 JCWP stwierdzono dla tych elementów klasę I, natomiast w 12 JCWP dla elementów  
z grupy 3.6. stwierdzono klasę II. 
 

Tab. 6.2.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych i zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych  
w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisłoka w 2015 r./1 [64] 

Elementy biologiczne Elementy fizykochemiczne  
(gr. 3.1-3.5) 

Zanieczyszczenia syntetyczne 
i niesyntetyczne (gr. 3.6) 

Klasa Liczba JCWP % Klasa Liczba JCWP % Klasa Liczb a JCWP % 

I 4 21,0 I 9 47,4 I 3 20 

II 6 31,6 II 8 42,1 II 12 80 

III 3 15,8 PSD/PPD 2 10,5 PSD/PPD 0 0 

IV 5 26,3 RAZEM 19 100 RAZEM 15 100 

V 1 5,3    PSD/PPD – poniżej dobrego stanu/potencjału ekologicznego (poniżej II klasy) 
/1 uwzględniono wybrane JCWP monitorowane w latach 2010-2012, dla których nie realizowano 
monitoringu w latach 2013-2015. RAZEM 19 100 

 
6.2.2. Klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego JCWP 

Wykonana na podstawie powyżej omówionej klasyfikacji poszczególnych elementów jakości 
wody, klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód 
rzecznych monitorowanych w zlewni rzeki Wisłoki, w latach 2010-2015, w ocenie za rok 2015/1 
przedstawia się następująco (rys. 6.2.2.1. tab. 6.2.5.1.):  
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1. dobry stan/potencjał ekologiczny: 10 JCWP (52,6%); 
2. umiarkowany stan/potencjał ekologiczny: 3 JCWP (15,8%); 
3. słaby stan/potencjał ekologiczny: 5 JCWP (26,3%); 
4. zły stan/potencjał ekologiczny: 1 JCWP (5,3%). 

Porównanie wyników oceny za rok 2015 z wynikami pierwszej oceny wykonanej w cyklu wod-
nym 2010-2015 w zlewni rzeki Wisłoki przedstawiono w tabeli 6.2.5.1. 

 
Rys. 6.2.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych 

w województwie podkarpackim, w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1  
[3], [15], [17], [24], [47], [64] 

 

6.2.3. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP 

Ocenę stanu chemicznego w zlewni rzeki Wisłoki wykonano dla 13 jednolitych części wód 
rzecznych. W 5 JCWP ocenę stanu chemicznego wykonano w zakresie wybranych substancji prioryte-
towych (WWA lub metali ciężkich). W 2 JCWP (JCWP „Wisłoka od Dębownicy do Ropy” i JCWP 
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„Jasiołka od Panny do Chlebianki”) stwierdzono przekroczenie środowiskowych norm jakości dla 
substancji z grupy WWA. Stan chemiczny tych JCWP oceniono jako stan poniżej dobrego. W pozo-
stałych JCWP stwierdzono dobry stan chemiczny - rys. 6.2.3.1.). W JCWP „Dopływ z Wiktorca” stan 
chemiczny w zakresie wybranych substancji monitorowano w 2010 r. (tab. 6.2.5.1., poz. 18). 

 
Rys. 6.2.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych w wojewódz-

twie podkarpackim, w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [17], [24], [47], [64] 
 

6.2.4. Ocena stanu wód w obszarach chronionych 

W zlewni rzeki Wisłoki dla 20 JCWP prowadzono monitoring obszarów chronionych wrażliwych 
na eutrofizację komunalną (ocena objęła 19 JCWP). Dla 8 JCWP prowadzono monitoring obszarów 
ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest waż-
nym czynnikiem w ich ochronie. W 2 JCWP prowadzono monitoring obszaru PLH180053 „Dolna 
Wisłoka z dopływami”, w 2 JCWP monitorowano obszar PLH180052 „Wisłoka z dopływami”,  
w 2 JCWP monitorowano obszar PLB180002 „Beskid Niski” i obszar PLH180001 „Ostoja Magur-
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ska”, w 1 JCWP monitorowano obszar PLH180014 „Ostoja Jaśliska” i w 1 JCWP monitorowano ob-
szar PLH180011 „Jasiołka”. Ponadto w zlewni Wisłoki w 5 JCWP monitorowano obszary chronione 
przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia i w 3 JCWP monitorowano 
obszary chronione przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych. 

I. Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

Ocena stanu wód wykazała, że spośród 19 JCWP poddanych ocenie (rys. 6.2.4.1.), wymagania 
ogólne określone dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizacje komunalną, nie są spełnione 
w 10 JCWP. Spośród tych 10 JCWP, w 6 JCWP stwierdzono, że nie są spełnione także wymagania 
dodatkowe (eutrofizacja). Wymagania ogólne dla obszaru chronionego zostały spełnione w 9 JCWP, 
natomiast wymagania dodatkowe (brak eutrofizacji) zostały spełnione w 13 JCWP. 

 
Rys. 6.2.4.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną za-

nieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitorowanych w województwie podkarpackim  
w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [17], [24], [47], [64] 



Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń 

131 
 

II. Obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem 
w ich ochronie 

Dla w/w obszarów chronionych Natura 2000 nie określono wymagań dodatkowych. Ocena w ob-
szarach została wykonana dla 8 JCWP wyłącznie w zakresie spełniania wymagań ogólnych dobrego 
stanu wód (rys. 6.2.4.2.). W ocenie stwierdzono, że w 6 JCWP położonych w obszarach Natura 2000, 
wymagania ogólne dobrego stanu wód nie były spełnione (zły stan wód w obszarze chronionym). 
Spełnione wymagania ogólne stwierdzono w 2 JCWP (JCWP „Jasiołka do Panny” i JCWP „Wisłoka 
od Rzeki do Potoku Kiełkowskiego”).  

 
Rys. 6.2.4.2. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, monitorowanych w województwie podkarpac-
kim w wybranych JCWP w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [17], [24], [47], [51], [64] 

III. Obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

W zlewni rzeki Wisłoki monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia lud-
ności w wodę przeznaczoną do spożycia przeprowadzono w 5 JCWP. Monitoring tych obszarów pro-
wadzony jest w każdym roku trwania cyklu gospodarowania wodami. Wyniki oceny spełniania wy-
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magań ogólnych i dodatkowych, określonych dla tego rodzaju obszarów w poszczególnych latach 
przedstawiono w tabeli 6.2.4.1. W ocenie za rok 2015 stwierdzono, że we wszystkich monitorowanych 
obszarach, zarówno wymagania ogólne, jaki dodatkowe były spełnione (dobry stan wód w obszarach 
chronionych tab. 6.2.4.1. rys. 6.7.3.3.). W cyklu wodnym zły stan wód w obszarach chronionych 
stwierdzono w JCWP „Kłopotnica” (2011 r.), JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebianki” (2010 rok), 
JCWP „Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki (lata: 2010, 2011 i 2014) oraz w JCWP „Wisłoka 
od Potoku Kiełkowskiego do ujścia” (lata: 2010 i 2011). W pozostałych przypadkach w cyklu wod-
nym 2010-2015, wymagania określone dla obszarów chronionych zostały spełnione. 

Tab. 6.2.4.1. Ocena spełniania wymagań ogólnych i dodatkowych określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do poboru 
wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w JCWP monitorowanych w województwie podkarpac-
kim w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015. [64] 

Lp. 
Nazwa i kod 

jednolitej cz ęści wód 
(JCWP) 

Nazwa i kod  
punktu pomiaro-
wo-kontrolnego 

Wymagania ogólne Ocena 
spełniania 
wymaga ń 
ogólnych 
(TAK/NIE) 

Kat. Fiz.-
chem. 

Kat. 
Biol. 

Kat. wyni-
kowa 

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 
dodatkow. 
(TAK/NIE) 

Rok 
badań Stan/potencjał 

ekologiczny 
Stan 

chemiczny 

1 Kłopotnica  
PLRW200012218189 

Potasówka - Folusz  
PL01S1601_3266 

DOBRY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2015 

nie badano DOBRY TAK (ch) A1 A2 A2 TAK 2014 

DOBRY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2013 

BARDZO DB. DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2012 

BARDZO DB. PSD NIE A2 A2 A2 TAK 2011 

nie badano nie badano brak A1 A2 A2 TAK 2010 

2 
Wisłoka od Rzeszówki 
do Ropy   
PLRW200014218199 

Wisłoka - Żółków  
PL01S1601_1887 

DOBRY DOBRY TAK A1 A3 A3 TAK 2015 

DOBRY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2014 

DOBRY DOBRY TAK A2 A2 A2 TAK 2013 

DOBRY DOBRY TAK A1 A3 A3 TAK 2012 

DOBRY DOBRY TAK A1 A3 A3 TAK 2011 

nie badano nie badano brak A1 A3 A3 TAK 2010 

3 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki  
PLRW2000142184599 

Jasiołka - Szcze-
pańcowa  
PL01S1601_2221 

DOBRY DOBRY TAK A2 A3 A3 TAK 2015 

DOBRY DOBRY TAK A1 A3 A3 TAK 2014 

DOBRY DOBRY TAK A2 A3 A3 TAK 2013 

DOBRY DOBRY TAK A1 A3 A3 TAK 2012 

nie badano nie badano brak A1 A3 A3 TAK 2011 

nie badano nie badano brak A2 poza A3 poza A3 NIE 2010 

4 
 
 

Wisłoka od Potoku 
Chotowskiego do Rzeki  
PLRW200019218771 

Wisłoka - Podgro-
dzie  
PL01S1601_1890 

DOBRY DOBRY TAK A2 A3 A3 TAK 2015 

DOBRY PSD NIE A2 A2 A2 TAK 2014 

DOBRY DOBRY TAK A2 A3 A3 TAK 2013 

nie badano DOBRY TAK (ch) A2 A3 A3 TAK 2012 

nie badano DOBRY TAK (ch) poza A2 A3 poza A2* NIE 2011 

nie badano DOBRY TAK (ch) poza A2 poza A3 poza A3 NIE 2010 

5 
Wisłoka od potoku 
Kiełkowskiego do ujścia  
PLRW20001921899 

Wisłoka - Wojsław  
PL01S1601_1902 

DOBRY DOBRY TAK A2 A3 A3 TAK 2015 

DOBRY DOBRY TAK A2 A3 A3 TAK 2014 

nie badano DOBRY TAK (ch) A2 A3 A3 TAK 2013 

nie badano DOBRY TAK (ch) A2 A3 A3 TAK 2012 

nie badano DOBRY TAK (ch) A2 poza A3 poza A3 NIE 2011 

nie badano nie badano brak poza A2 A3 poza A2* NIE 2010 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
* o wynikowej kategorii wód zadecydowała kategoria wskaźników fizykochemicznych; 
PSD - przekroczone środowiskowe normy jakości dla WWA w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną; 
TAK (ch) – wymagania ogólne spełnione w zakresie stanu chemicznego. 

IV. Obszary chronione przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych 

W zlewni rzeki Wisłoki monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyj-
nych, w tym kąpieliskowych przeprowadzono w 3 JCWP (JCWP „Potok Chotowski”, JCWP „Rzeka” 
i JCWP „Wisłoka od Rzeki do Potoku Kiełkowskiego”). W obszarach chronionych Potoku Chotow-
skiego i Rzeki stwierdzono zły stan wód, natomiast dobry stan wód stwierdzono w obszarze chronio-
nym w JCWP „Wisłoka od Rzeki do Potoku Kiełkowskiego” (rys. 6.7.3.4.). 
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6.2.5. Ocena stanu wód w JCWP 

Spośród 20 JCWP monitorowanych w zlewni rzeki Wisłoki, wynikową ocenę stanu wód określo-
no dla 15 JCWP. W wynikowej ocenie stanu wód stwierdzono, że, dobry stan osiągnęło 5 JCWP.  

W 10 JCWP ocena wykazała zły stan wód, spowodowany niekorzystnym stanem/potencjałem 
ekologicznym lub chemicznym oraz złym stanem wód w obszarach chronionych (rys. 6.2.5.1.).  

W pozostałych przypadkach ocena ograniczona była do oceny stanu/potencjału ekologicznego 
lub oceny stanu wód w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia. Szczegółową klasyfikację poszczególnych elementów oceny, wraz z wyni-
kową oceną stanu wód w jednolitych częściach wód monitorowanych w zlewni rzeki Wisłoki, przed-
stawiono w tabeli 6.2.5.1. 

 
Rys. 6.2.5.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w województwie  

podkarpackim w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [17], [24], [47], [64] 
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Tab. 6.2.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010 2015. [64] 

Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitoro-
wania obszarów 
chronionych  /1 T
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN CHEMICZNY 
JCWP 

w reprezentatywnym 
punkcie pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitorowa-

nia obszarów 
chronionych  

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 

ogólnych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[N2000, 

MOPI, MORE, 
MOEU] 

 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOPI, MORE, 

MOEU] 
 

STAN 
JCWP 

w reprezentatywnym 
punkcie pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitorowa-
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STAN JCWP 
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Ocena 2015 r. (w dolnym wierszu o tym samym numerze przedstawiono wyniki poprzedniej oceny stanu wód, wykonanej w cyklu wodnym 2010-2015) 

1 
Wisłoka do Reszówki 
PLRW2000122181334 

Wisłoka - Świątkowa  
PL01S1601_1885 12 N 

MD, 
MOC 

  
  I II 

  
  
 

II 
 
 IV IV I I II SŁABY DOBRY 

NIE 
[N2000, 
MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

1 Wisłoka do Reszówki 
PLRW2000122181334 

Wisłoka - Świątkowa  
PL01S1601_1885 

12 N MD, 
MOC 

  
  

I II 
  
  
 

II  
 

 II I I II DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000, 
MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

DOBRY DOBRY 

2 
Wisłoka od Ryja do 
Dębownicy 
PLRW2000142181959 

Wisłoka - Żółków 
PL01S1601_1887 

14 N MO, 
MOC 

  I           I I I II  DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
   

2 
Wisłoka od Ryja do 
Dębownicy 
PLRW2000142181959 

Wisłoka - Żółków 
PL01S1601_1887 14 N 

MO, 
MOC  II 

  
  
 

    II I I  DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU]   

3 
Wisłoka od Dębownicy 
do Ropy 
PLRW200014218199 

Wisłoka – Gądki 
PL01S1601_1888 

14 N 

MO, 
MOC 

  I           I I I II DOBRY PSD_sr  
NIE 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Wisłoka - Żółków  
PL01S1601_1887 

MOC   I           I  I II DOBRY DOBRY/2 
TAK 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
DOBRY 

3 
Wisłoka od Dębownicy 
do Ropy 
PLRW200014218199 

Wisłoka – Gądki 
PL01S1601_1888 

14 N 

MO, 
MOC 

 I           I I I  BARDZO DOBRY PSD_sr  
NIE 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Wisłoka - Żółków  
PL01S1601_1887 

MOC  II 
  
  
 

    II  I II DOBRY DOBRY/2 
TAK 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
DOBRY 

4 
Wisłoka od Ropy do Pot. 
Chotowskiego 
PLRW200015218719 

Wisłoka - Pilzno 
PL01S1601_1889 

15 T 
MD, 
MOC 

  II III         III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

4 
Wisłoka od Ropy do Pot. 
Chotowskiego 
PLRW200015218719 

Wisłoka - Pilzno 
PL01S1601_1889 

15 T 
MD, 
MOC 

 I III      III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

5 
Wisłoka od Pot. Chotow-
skiego do Rzeki 
PLRW200019218771 

Wisłoka - Kozłów 
PL01S1601_1899 

19 T 

MO, 
MOC 

  I           I II I II  DOBRY DOBRY TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

DOBRY 

DOBRY Wisłoka - Podgro-
dzie 
PL01S1601_1890 

MOC  I           I  I II  DOBRY DOBRY/2 TAK 
 [MOPI] 

TAK 
 [MOPI] 

DOBRY 

5 
Wisłoka od Pot. Chotow-
skiego do Rzeki 
PLRW200019218771 

Wisłoka - Kozłów 
PL01S1601_1899 

19 T 

MO, 
MOC  II       II II II  DOBRY  TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU]  

 
Wisłoka - Podgro-
dzie 
PL01S1601_1890 

MOC          I II  DOBRY/2 TAK 
 [MOPI] 

TAK 
 [MOPI] 

 

6 
Wisłoka od Rzeki do 
Potoku Kiełkowskiego 
PLRW20001921895 

Wisłoka - Przecław  
PL01S1601_1901 

19 T MO, 
MOC 

  II          II I I   DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000, 
MOEU] 

TAK 
[MOEU 

DOBRY DOBRY 
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Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitoro-
wania obszarów 
chronionych  /1 T
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN CHEMICZNY 
JCWP 

w reprezentatywnym 
punkcie pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitorowa-

nia obszarów 
chronionych  

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 

ogólnych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[N2000, 

MOPI, MORE, 
MOEU] 

 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOPI, MORE, 

MOEU] 
 

STAN 
JCWP 

w reprezentatywnym 
punkcie pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitorowa-
nia obszarów chro-

nionych 

STAN JCWP 
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6 
Wisłoka od Rzeki do 
Potoku Kiełkowskiego 
PLRW20001921895 

Wisłoka - Przecław  
PL01S1601_1901 

19 T MO, 
MOC 

 II         II II II II   DOBRY DOBRY 

TAK 
[N2000, 
MOEU, 
MORE*] 

TAK 
[MOEU, 
MORE*] 

DOBRY DOBRY 

7 
Wisłoka od Potoku 
Kiełkowskiego do ujścia 
PLRW20001921899 

Wisłoka - Gawłu-
szowice 
PL01S1601_1904 19 

 
T 
 

MD, 
MOC 

  I     II     II II II II DOBRY DOBRY TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

DOBRY 
DOBRY 

Wisłoka - Wojsław 
PL01S1601_1902 

MOC  I      I  II II DOBRY DOBRY/2 
TAK 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
DOBRY 

7 
Wisłoka od Potoku 
Kiełkowskiego do ujścia 
PLRW20001921899 

Wisłoka - Gawłu-
szowice 
PL01S1601_1904 19 

 
T 
 

MD, 
MOC 

 II     II     II II II II DOBRY DOBRY TAK 
[ MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

DOBRY 
DOBRY 

Wisłoka - Wojsław 
PL01S1601_1902 MOC          I II  DOBRY/2 

TAK 
[MOPI] 

TAK 
[MOPI] 

 

8 Olszynka 
PLRW2000122182899 

Olszynka - Siepietni-
ca PL01S1601_3455 

12 N 
MD, 
MOC 

  III II 
  

II   V V II II II ZŁY DOBRY 
NIE 

[N2000, 
MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

8 
Olszynka 
PLRW2000122182899 

Olszynka – Święca-
ny /3 /4 
PL01S1601_1892 

12 N 
MD, 
MOC  III II 

  
II     III I II II UMIARKOWANY DOBRY 

NIE 
[N2000, 
MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

9 
Ropa od Sitniczanki do 
ujścia 
PLRW200014218299 

Ropa - Topoliny 
PL01S1601_1891 

14 T 
MO, 
MOC 

  II          II II I I DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

9 
Ropa od Sitniczanki do 
ujścia 
PLRW200014218299 

Ropa - Topoliny 
PL01S1601_1891 

14 T 
MO, 
MOC 

  IV         IV IV II II II SŁABY  
NIE 

[N2000*, 
MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

10 Jasiołka do Panny 
PLRW200012218449 

Jasiołka Stasianie  
PL01S1601_1893 

12 T 
MD, 
MOC 

  I I   I     I II I  II DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000] 
 DOBRY DOBRY 

10 Jasiołka do Panny 
PLRW200012218449 

Jasiołka Stasianie  
PL01S1601_1893 

12 T MO, 
MOC 

  II       II II I  DOBRY  
TAK 

[N2000, 
MOEU*] 

TAK 
 [MOEU*] 

  

11 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 
PLRW2000142184599 

Jasiołka - Jedlicze 
PL01S1601_1894 

14 N 

MD, 
MOC 

  III IV   II      IV I II  II SŁABY PSD_sr  
NIE 

[N2000, 
MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY 

ZŁY 
Jasiołka - Szczepań-
cowa 
PL01S1601_2221 

MOC  I      I  I II DOBRY DOBRY/2 
TAK 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] DOBRY 

11 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 
PLRW2000142184599 

Jasiołka - Jedlicze 
PL01S1601_1894 

14 N 

MD, 
MOC 

  III       III I I  UMIARKOWANY PSD_sr  
NIE 

[N2000, 
MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY 

ZŁY 
Jasiołka - Szczepań-
cowa 
PL01S1601_2221 

MOC  I      I  I  II DOBRY DOBRY/2 
TAK 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
DOBRY 

12 
Jasiołka od Chlebianki 
do ujścia 
PLRW200014218499 

Jasiołka - Jasło 
PL01S1601_1896 

14 N 
MO, 
MOC 

  II          II I I I DOBRY DOBRY 
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY DOBRY 
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Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN CHEMICZNY 
JCWP 

w reprezentatywnym 
punkcie pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitorowa-

nia obszarów 
chronionych  

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 

ogólnych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[N2000, 

MOPI, MORE, 
MOEU] 

 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOPI, MORE, 

MOEU] 
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12 
Jasiołka od Chlebianki 
do ujścia 
PLRW200014218499 

Jasiołka - Jasło 
PL01S1601_1896 

14 N 
MO, 
MOC 

  III      III III I I  UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

13 
Potok Chotowski 
PLRW20006218729 

Potok Chotowski - 
Chotowa 
PL01S1601_2233 

6 T 
MD, 
MOC 

  III II   II   II III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, 
MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

13 Potok Chotowski 
PLRW20006218729 

Potok Chotowski - 
Chotowa 
PL01S1601_2233 

6 T MD, 
MOC 

  III II   II   II III II II II UMIARKOWANY DOBRY 

NIE 
[N2000, 
MOEU, 
MORE*] 

NIE 
[MOEU, 
MORE*] 

ZŁY ZŁY 

14 
Ostra /5 
PLRW200012218749 

Ostra – Latoszyn /4 

PL01S1601_1897 
12 N MO   II           II I II   DOBRY  

TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

   

15 
Grabinka 
PLRW200017218769 

Grabinka - Dębica 
PL01S1601_2217 17 T 

MO, 
MOC   II         II II II II   DOBRY  

TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

  

15 Grabinka 
PLRW200017218769 

Grabinka - Dębica 
PL01S1601_2217 

17 T MO, 
MOC 

 III       III II II  UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

16 Rzeka 
PLRW2000122187729 

Rzeka - Kozłów 
PL01S1601_1898 

12 N MO, 
MOC 

  III           III II PSD   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

16 
Rzeka 
PLRW2000122187729 

Rzeka - Kozłów 
PL01S1601_1898 12 N 

MO, 
MOC   III           III I PSD   UMIARKOWANY  

NIE 
[MOEU, 
MORE*] 

NIE 
[MOEU, 
MORE*] 

ZŁY ZŁY 

17 

Brzeźnica od Dopł.  
z Łączek Kucharskich do 
ujścia  
PLRW200014218899 

Brzeźnica - Brzeźni-
ca PL01S1601_1903 

14 T 
MO, 
MOC 

  IV           IV II II I SŁABY   NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

17 

Brzeźnica od Dopł.  
z Łączek Kucharskich do 
ujścia  
PLRW200014218899 

Brzeźnica - Brzeźni-
ca PL01S1601_1903 

14 T 
MO, 
MOC 

  II          II II PPD  UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

18 
Dopływ z Wiktorca 
PLRW20006218872 

Dopływ z Wiktorca - 
Skrzyszów 
PL01S1601_3302 

6 N 
MO, 
MOC 

  IV           IV II PSD  SŁABY  NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

18 
Dopływ z Wiktorca 
PLRW20006218872 

Dopływ z Wiktorca - 
Skrzyszów 
PL01S1601_3302 

6 N 
MO, 
MOC 

  IV           IV I PSD II SŁABY DOBRY NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

19 Krempna /6 

PLRW200012218136 
Wisłoka - Świątkowa  
PL01S1601_1885 

12 N MD, 
MOC 

  
  

I II 
  
  
 

II  
 

IV IV I I II SŁABY DOBRY 
NIE 

[N2000, 
MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

19 
Krempna /6 

PLRW200012218136 
Wisłoka - Świątkowa  
PL01S1601_1885 

12 N 
MD, 
MOC 

 I II 
  
  
 

II 
 
 

 II I I II DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000, 
MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

DOBRY DOBRY 

20 
Kłopotnica 
PLRW200012218189 

Potasówka - Folusz  
PL01S1601_3266 

12 N MOC   I          I  I II  DOBRY DOBRY/2 
TAK 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
DOBRY   
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Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitoro-
wania obszarów 
chronionych  /1 T

yp
 a

bi
ot

yc
zn

y 

S
iln

ie
 z

m
ie

ni
on

a 
JC

W
P

 (
T

/N
) 

P
ro

gr
am

 m
on

ito
rin

gu
  

Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN CHEMICZNY 
JCWP 

w reprezentatywnym 
punkcie pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitorowa-

nia obszarów 
chronionych  

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 

ogólnych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[N2000, 

MOPI, MORE, 
MOEU] 

 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOPI, MORE, 

MOEU] 
 

STAN 
JCWP 

w reprezentatywnym 
punkcie pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitorowa-
nia obszarów chro-

nionych 

STAN JCWP 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 H

Y
M

O
 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 F

C
H

 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 F

C
H

-S
Z

 

F
ito

pl
an

kt
on

 (
IF

P
L)

 

F
ito

be
nt

os
 (

IO
) 

M
ak

ro
fit

y 
(M

IR
) 

K
la

sa
 w

sk
a
ź
ni

ka
  F

LO
R

A
 

M
ak

ro
be

zk
r
ę

go
w

ce
 b

en
to

so
-

w
e 

(M
M

I)
 

W
sk

a
ź
ni

k 
M

Z
B

 

Ic
ht

io
fa

un
a 

(I
B

I_
P

L 
/E

F
I+

_P
L)

 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 B

IO
L 

20 
Kłopotnica /7 
PLRW200012218189 

Potasówka - Folusz  
PL01S1601_3266 

12 N 
MO, 
MOC 

 I       I  I I BARDZO DOBRY DOBRY/2 
TAK [MOPI] 

TAK  [MOEU]/7 
TAK [MOPI] 

TAK  [MOEU]/7 
DOBRY  

/1 Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MORE), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych. 
/2 Ocena stanu chemicznego w ppk monitoringu obszarów chronionych MOPI  
pomiarów mniejszej niż 12 sporządzona wg zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014). 
/3 Punkty pomiarowo-kontrolne, w których prowadzono badania w latach 2010-2012, z których wyniki wykorzystano do oceny stanu wód w ppk reprezentatywnych w latach 2013-2015.  
/4 Punkty pomiarowo-kontrolne, w których nie prowadzono badań w latach 2013-2015.  
/5 Ocena dotyczy JCWP monitorowanych w latach 2010-2012, dla których nie realizowano monitoringu w latach 2013-2015 z uwagi na osiągnięty co najmniej dobry stan ekologiczny i brak wpływu presji antropogenicznych (uwzględniono w ocenie 
stanu wód).  
/6 Ocena JCWP wykonana na podstawie wyników monitoringu uzyskanych w podobnej JCWP „Wisłoka do Reszówki” w reprezentatywnym ppk monitorowania grupy JCWP. 
/7 Ocena spełniania wymagań dla obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizacje komunalną wykonana w ppk niereprezentatywnym (nie uwzględniono w ocenie stanu wód). 
Pozostałe objaśnienia jak dla tabeli 6.1.5.1. (str.126.) 
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6.3. Zlewnia rzeki Wisłok 

W latach 2010-2015 w obszarze zlewni rzeki Wisłok monitorowano 21 jednolitych części wód 
rzecznych, w tym 5 naturalnych i 14 silnie zmienionych JCWP nie będących zbiornikami zaporowy-
mi. W zlewni monitorowano także jakość wód 2 zbiorników zaporowych: Zb. Besko i Zb. Rzeszów, 
które uwzględniono w prezentowanej ocenie stanu wód w zlewni. Wyniki oceny stanu wód zbiorni-
ków zaporowych, zostały szczegółowo omówione w rozdziale 7. Dane monitoringowe pozyskano  
w 26 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym w 21 ppk reprezentatywnych i w 25 ppk monitoringu 
obszarów chronionych. W 4 JCWP w ocenie wykorzystano także dane pochodzące z monitoringu 
badawczego. Monitoringiem diagnostycznym w zlewni Wisłoka objęto 6 JCWP, monitoringiem ope-
racyjnym 20 JCWP i monitoringiem badawczym 4 JCWP. Monitoringiem obszarów chronionych 
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych ob-
jęto 20 JCWP, przy czym, na podstawie wyników monitoringu badawczego, ocenę eutrofizacji wyko-
nano także dla JCWP „Markówka”. Monitoringiem obszarów ochrony siedlisk lub gatunków, dla któ-
rych utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie objęto 4 JCWP,  
natomiast monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia objęto 5 JCWP. W zlewni Wisłoka nie prowadzono monitoringu obszarów 
chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych. 

6.3.1. Klasyfikacja elementów biologicznych i fizykochemicznych jakości wód 

Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, w punktach re-
prezentatywnych (tab. 6.3.1.1.), wykazała w łącznej ocenie elementów biologicznych: maksymalny 
potencjał ekologiczny w 1 JCWP (Zb. Besko), dobry potencjał ekologiczny w 1 JCWP (JCWP „Wi-
słok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka”), umiarkowany stan/potencjał ekologiczny w 12 JCWP, 
słaby stan/potencjał ekologiczny w 5 JCWP i zły stan ekologiczny w 2 JCWP. Klasyfikacja elemen-
tów hydromorfologicznych wykazała I klasę stanu/potencjału ekologicznego w 4 JCWP. W pozosta-
łych przypadkach elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu/potencjału ekolo-
gicznego. W JCWP „Markówka”, w ramach monitoringu badawczego, nie prowadzono obserwacji 
elementów hydromorfologicznych. 

W przypadku klasyfikacji elementów fizykochemicznych z grup 3.1-3.5, w 8 JCWP elementy  
te sklasyfikowano w I klasie stanu/potencjału ekologicznego, natomiast II klasę elementów stwierdzo-
no w 9 JCWP. W 4 JCWP klasyfikacja elementów fizykochemicznych wykazała niższy od dobrego 
stan/potencjał ekologiczny, spowodowany niekorzystną klasyfikacją wskaźników z grupy substancji 
biogennych i w 1 JCWP dodatkowo niekorzystnymi warunkami tlenowymi („JCWP „Markówka”).  

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (grupa 3.6.) poddano ocenie  
w 7 JCWP. W 2 JCWP stwierdzono dla tych elementów klasę I, natomiast w 5 JCWP dla elementów  
z grupy 3.6. stwierdzono klasę II.  

Tab. 6.3.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych i zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych  
w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisłok w 2015 r. [64] 

Elementy biologiczne Elementy fizykochemiczne  
(gr. 3.1-3.5) 

Zanieczyszczenia syntetyczne 
i niesyntetyczne (gr. 3.6) 

Klasa Liczba JCWP % Klasa Liczba JCWP % Klasa Liczb a JCWP % 

I 1 4,8 I 8 38,1 I 2 28,6 

II 1 4,8 II 9 42,9 II 5 71,4 

III 12 57,1 PSD/PPD 4 19,0 PSD/PPD 0 0 

IV 5 23,8 RAZEM 21 100 RAZEM 7 100 

V 2 9,5 
   PSD/PPD – poniżej dobrego stanu/potencjału ekologicznego (poniżej II klasy) 

RAZEM 21 100 

 
6.3.2. Klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego JCWP 

Wykonana na podstawie powyżej omówionej klasyfikacji poszczególnych elementów jakości 
wody, klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód 
rzecznych monitorowanych w zlewni rzeki Wisłok, w latach 2010-2015, w ocenie za rok 2015 przed-
stawia się następująco (rys. 6.3.2.1. tab. 6.3.5.1.):  
1. dobry stan/potencjał ekologiczny: 2 JCWP (9,5%); 
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2. umiarkowany stan/potencjał ekologiczny: 12 JCWP (57,1%); 
3. słaby stan/potencjał ekologiczny: 5 JCWP (23,8%); 
4. zły stan/potencjał ekologiczny: 2 JCWP (9,5%). 

Porównanie wyników oceny za rok 2015 z wynikami pierwszej oceny wykonanej w cyklu wod-
nym 2010-2015 w zlewni rzeki Wisłok przedstawiono w tabeli 6.3.5.1. 

 
Rys. 6.3.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych  

w zlewni rzeki Wisłok w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [24], [47], [64] 
 

6.3.3. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP 

Ocenę stanu chemicznego w zlewni rzeki Wisłok wykonano dla 8 jednolitych części wód rzecz-
nych. W 2 JCWP ocenę stanu chemicznego wykonano w zakresie wybranych substancji prioryteto-
wych. W JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy” monitorowano WWA, natomiast  
w JCWP „Wisłok od Zb. Rzeszów” do Starego Wisłoka” monitorowano nikiel, trichlorometan i tetra-
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chloroetylen. W 1 JCWP (JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów”) stan chemiczny oceniono 
jako stan poniżej dobrego, z uwagi na przekroczenie środowiskowych norm jakości dla substancji  
z grupy WWA. W pozostałych 7 JCWP stwierdzono dobry stan chemiczny - rys. 6.3.3.1.). 

 
Rys. 6.3.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych  

w zlewni rzeki Wisłok w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [24], [47], [64] 
 

6.3.4. Ocena stanu wód w obszarach chronionych 

W zlewni rzeki Wisłok w 20 JCWP prowadzono monitoring obszarów chronionych wrażliwych 
na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych (ocena objęła 21 
JCWP, dodatkowo JCPW „Markówka”).  

W 4 JCWP prowadzono monitoring obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla 
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie. W JCWP „Wi-
słok do Zb. Besko” prowadzono monitoring obszarów: PLH180014 „Ostoja Jaśliska” i PLB180002 
„Beskid Niski”. W 3 JCWP wydzielonych na rzece Wisłok (JCWP „Wisłok od Zb. Besko do Czarne-
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go Potoku”, JCWP „Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy”, JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. 
Rzeszów”), monitorowano obszar PLH180030 „Wisłok środkowy z dopływami”. Ponadto w zlewni 
Wisłoka w 5 JCWP monitorowano obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia. 

I. Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

Wśród 21 JCWP poddanych ocenie (rys. 6.3.4.1.) stwierdzono, że wymagania ogólne określone 
dla obszaru chronionego nie są spełnione w 19 JCWP. Spośród tych 19 JCWP, w 17 JCWP stwierdzo-
no, że nie są spełnione także wymagania dodatkowe (eutrofizacja). Wymagania ogólne dla obszaru 
chronionego zostały spełnione w 2 JCWP, natomiast wymagania dodatkowe (brak eutrofizacji) zostały 
spełnione w 4 JCWP. 

 
 Rys. 6.3.4.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywo-

łaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitorowanych w zlewni rzeki Wisłok  
w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [24], [47], [64] 
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II. Obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem 
w ich ochronie 

Dla w/w obszarów chronionych Natura 2000 nie określono wymagań dodatkowych. Ocena w ob-
szarach została wykonana wyłącznie w zakresie spełniania wymagań ogólnych dobrego stanu wód 
(rys. 6.3.4.2.). W ocenie stwierdzono, że we wszystkich 4 monitorowanych JCWP, położonych  
w obszarach Natura 2000, wymagania ogólne dobrego stanu wód nie były spełnione (zły stan wód  
w obszarze chronionym).  

 
Rys. 6.3.4.2. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, monitorowanych w województwie podkarpac-

kim w wybranych JCWP w zlewni rzeki Wisłok w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [24], [47], [51], [64] 

III. Obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

W zlewni rzeki Wisłok monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia lud-
ności w wodę przeznaczoną do spożycia przeprowadzono w 5 JCWP. Monitoring tych obszarów pro-
wadzony jest w każdym roku trwania cyklu gospodarowania wodami. Wyniki oceny spełniania wy-
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magań ogólnych i dodatkowych, określonych dla tego rodzaju obszarów w poszczególnych latach 
przedstawiono w tabeli 6.3.4.1. W ocenie za rok 2015 stwierdzono, że we wszystkich monitorowanych 
obszarach spełnione były wymagania dodatkowe (rys. 6.7.3.3.). W 3 JCWP niespełnione były wyma-
gania ogólne dobrego stanu wód. W cyklu wodnym zły stan wód w obszarach chronionych stwierdzo-
no w JCWP „Wisłok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku” (lata: 2014, 2015), w JCWP „Stobnica 
do Łądzierza” (lata: 2013-2015) oraz w JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów” (lata 
2010-2015). Na podstawie wykonanej oceny można stwierdzić, że najgorszym stanem (słaby potencjał 
ekologiczny, stan chemiczny niższy niż dobry, niespełnione wymagania dodatkowe – wody poza ka-
tegorią) charakteryzują się wody w JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów”.  
W pozostałych przypadkach, w cyklu wodnym 2010-2015, wymagania określone dla obszarów chro-
nionych zostały spełnione. 

Tab. 6.3.4.1. Ocena spełniania wymagań ogólnych i dodatkowych określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do zaopa-
trzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w JCWP monitorowanych w zlewni rzeki Wisłok w latach 2010-2015. [64] 

Lp. 
Nazwa i kod 

jednolitej cz ęści wód 
(JCWP) 

Nazwa i kod  
punktu pomiarowo-

kontrolnego 

Wymagania ogólne 
Ocena 

spełniania 
wymaga ń 
ogólnych 
(TAK/NIE) 

Kat. Fiz.-
chem. Kat. Biol. Kat. wyni-

kowa 

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 
dodatkow. 
(TAK/NIE) 

Rok 
badań Stan/potencjał 

ekologiczny 
Stan 

chemiczny 

1 
Zbiornik Besko 
PLRW20000226159 

Zbiornik Besko - 
ujęcie 
PL01S1601_3458 

DOBRY DOBRY TAK A2 A2 A2 TAK 2015 

DOBRY DOBRY TAK A2 A2 A2 TAK 2014 

DOBRY DOBRY TAK A2 A2 A2 TAK 2013 

Zbiornik Besko 
PL01S1601_1968 

DOBRY DOBRY TAK A2 A2 A2 TAK 2012 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A2 A2 A2 TAK 2011 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A2 A2 A2 TAK 2010 

2 

Wisłok od Zbiornika 
Besko do Czarnego 
Potoku  
PLRW2000142263337  

Wisłok - Iskrzynia  
PL01S1601_3456 

UMIARKOWANY DOBRY NIE A2 A2 A2 TAK 2015 

UMIARKOWANY DOBRY NIE A2 A3 A3 TAK 2014 

Brak oceny DOBRY  TAK (ch) A2 A3 A3 TAK 2013 

Wisłok - Besko 
PL01S1601_1927 

DOBRY DOBRY TAK A2 A3 A3 TAK 2012 

DOBRY DOBRY TAK A2 A3 A3 TAK 2011 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A2 A3 A3 TAK 2010 

3 
Lubatówka  
PLRW200012226329 

Iwoniczanka - 
Iwonicz-Zdrój   
PL01S1601_2219 

DOBRY DOBRY TAK A2 A2 A2 TAK 2015 

DOBRY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2014 

DOBRY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2013 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A1 A2 A2 TAK 2012 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A1 A2 A2 TAK 2011 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A1 A2 A2 TAK 2010 

4 
 
 

Stobnica do Łądzierza 
PLRW20001222644  

Dopływ spod Góry 
Czarnej - Przysietni-
ca  
PL01S1601_2213 

UMIARKOWANY DOBRY NIE A2 A2 A2 TAK 2015 

UMIARKOWANY DOBRY NIE Brak 
oceny  

Brak 
oceny  

Brak oceny  Brak oceny  2014 

UMIARKOWANY DOBRY NIE A2 A2 A2 TAK 2013 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A2 A2 A2 TAK 2012 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A2 A3 A3 TAK 2011 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny Poza A2 A3 Poza A2* NIE 2010 

5 
Wisłok od Stobnicy do 
Zbiornika Rzeszów  
PLRW200015226559 

Wisłok - Zwięczyca 
PL01S1601_1934 

SLABY  PSD NIE A2 A3 A3 TAK 2015 

SLABY  DOBRY NIE A2 A3 A3 TAK 2014 

SLABY  DOBRY NIE A2 A3 A3 TAK 2013 

SLABY  DOBRY NIE Poza A2 Poza A3 Poza A3 NIE 2012 

SLABY  PSD NIE A2 A3 A3 TAK 2011 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny Poza A2 Poza A3 Poza A3 NIE 2010 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
* o wynikowej kategorii wód zadecydowała kategoria wskaźników fizykochemicznych; 
PSD - przekroczone środowiskowe normy jakości dla WWA w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną; 
TAK (ch) – wymagania ogólne spełnione w zakresie stanu chemicznego. 

 

6.3.5. Ocena stanu wód w JCWP 

W zlewni rzeki Wisłok wynikowy stan wód okreslono dla wszystkich 21 JCWP. W wynikowej 
ocenie stanu wód stwierdzono, że, dobry stan osiągnęły tylko 2 JCWP (JCWP „Zb. Besko” i JCWP 
„Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka”.  



Ocena stanu wód powierzchniowych w województwie w latach 2010-2015 

 

144 

 

W pozostałych 19 JCWP ocena wykazała zły stan wód, spowodowany niekorzystnym sta-
nem/potencjałem ekologicznym, stanem chemicznym oraz złym stanem wód w obszarach chronio-
nych (rys. 6.3.5.1.). Szczegółową klasyfikację poszczególnych elementów oceny, wraz z wynikową 
oceną stanu wód w jednolitych częściach wód monitorowanych w zlewni rzeki Wisłok, przedstawiono 
w tabeli 6.3.5.1. 

 

Rys. 6.3.5.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w zlewni rzeki Wisłok  
w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [24], [47], [64] 
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Tab. 6.3.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisłok w latach 2010 2015. [64] 
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Ocena 2015 r. (w dolnym wierszu o tym samym numerze przedstawiono wyniki poprzedniej oceny stanu wód, wykonanej w cyklu wodnym 2010-2015) 

1 Wisłok do Zb. Besko 
PLRW20001222613 

Wisłok - Rudawka 
Rymanowska 
PL01S1601_1926 

12 T MD, 
MOC 

  I I   II   III III II I II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, 
MOEU] 

TAK  
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

1 
Wisłok do Zb. Besko 
PLRW20001222613 

Wisłok - Rudawka 
Rymanowska 
PL01S1601_1926 

12 T 
MD, 
MOC   I I   II    II II I II DOBRY DOBRY 

TAK 
[N2000, 
MOEU] 

TAK  
[MOEU] 

DOBRY DOBRY  

2 
Zbiornik Besko 
PLRW20000226159 

Zbiornik Besko -Sieniawa 
PL01S1601_1968 

0 T 

MD, 
MOC 

I II   I      I I I II DOBRY DOBRY TAK 
[MOEU] 

TAK  
[MOEU] 

DOBRY 
DOBRY 

Zbiornik Besko - ujęcie 
PL01S1601_3458 MOC I II  I    I  I II DOBRY DOBRY/2 

TAK 
[MOPI] 

TAK 
[MOPI] DOBRY 

2 
Zbiornik Besko 
PLRW20000226159 

Zbiornik Besko /3 
PL01S1601_1968 

0 T 
MD, 
MOC 

I I  I    I I I II DOBRY DOBRY 
TAK 

[MOPI, 
MOEU] 

TAK 
[MOPI, 
MOEU] 

DOBRY DOBRY 

3 
Wisłok od Zb. Besko do 
Czarnego Potoku 
PLRW2000142263337 

Wisłok - Odrzykoń 
PL01S1601_3309 

14 T 

MD, 
MOC 

  III II   II   II III II II I UMIARKOWANY  DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Wisłok - Iskrzynia 
PL01S1601_3456 

MOC  III        III  I II UMIARKOWANY  DOBRY/2 
NIE 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
ZŁY 

3 
Wisłok od Zb. Besko do 
Czarnego Potoku 
PLRW2000142263337 

Wisłok – Besko /3 /4 
PL01S1601_1927 

14 T 

MD, 
MOC 

  II II   II   II II II II II DOBRY DOBRY 

TAK 
[MOPI, 
N2000, 
MOEU] 

TAK 
[MOPI, 
MOEU] 

DOBRY 
ZŁY 

Wisłok - Odrzykoń 
PL01S1601_3309 MOC  III        III  II   UMIARKOWANY  

NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] ZŁY 

4 
Wisłok od Czarnego 
Potoku do Stobnicy 
PLRW200014226399 

Wisłok - Dobrzechów  
PL01S1601_1933 

14 T MO, 
MOC 

  IV          IV II I   SŁABY DOBRY 
NIE 

[N2000, 
MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

4 
Wisłok od Czarnego 
Potoku do Stobnicy 
PLRW200014226399 

Wisłok - Dobrzechów  
PL01S1601_1933 

14 T 
MO, 
MOC 

 IV      II IV II II   SŁABY DOBRY 
NIE 

[N2000, 
MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

5 
Wisłok od Stobnicy do 
Zb. Rzeszów 
PLRW200015226559 

Wisłok - Zwięczyca 
PL01S1601_1934 15 T 

MD, 
MOC   IV IV   IV     IV II II II SŁABY PSD_sr  

NIE 
[N2000, 

MOPI, MOEU] 

TAK [MOPI] 
NIE [MOEU] ZŁY ZŁY 

5 
Wisłok od Stobnicy do 
Zb. Rzeszów 
PLRW200015226559 

Wisłok - Zwięczyca 
PL01S1601_1934 

15 T MD, 
MOC 

 III IV  IV   IV II II I SŁABY DOBRY 
NIE 

[N2000, 
MOPI, MOEU] 

NIE [MOPI] 
NIE [MOEU] ZŁY ZŁY 

6 Zbiornik Rzeszów 
PLRW20000226579 

Zbiornik Rzeszów – 
Rzeszów 
PL01S1601_1965 

0 T 
MO, 
MOC 

III III   III   II   III I II   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

6 Zbiornik Rzeszów 
PLRW20000226579 

Zbiornik Rzeszów 
PL01S1601_1965 

0 T MO, 
MOC 

II III   II   II   II II II   DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

7 Wisłok od Zb. Rzeszów 
do Starego Wisłoka 

Wisłok - Czarna 
PL01S1601_3310 

19 T 
MO, 
MOC 

  II           II II II I DOBRY DOBRY 
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY DOBRY  
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Lp. 
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PLRW200019226739 

7 
Wisłok od Zb. Rzeszów 
do Starego Wisłoka 
PLRW200019226739 

Wisłok - Czarna 
PL01S1601_3310 19 T   II           II II II  DOBRY  

TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU]   

8 
Wisłok od Starego 
Wisłoka do ujścia 
PLRW20001922699 

Wisłok - Tryńcza 
PL01S1601_1940 

19 T 
MD, 
MOC 

  I      III   II III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

8 
Wisłok od Starego 
Wisłoka do ujścia 
PLRW20001922699 

Wisłok - Tryńcza 
PL01S1601_1940 

19 T 
MD, 
MOC 

 III    III    III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

9 Morwawa 
PLRW20001222629 

Morwawa - Iskrzynia  
PL01S1601_1929 

12 T 
MO, 
MOC 

  III          III II PPD  UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

9 Morwawa 
PLRW20001222629 

Morwawa - Iskrzynia  
PL01S1601_1929 12 T 

MO, 
MOC  III         II III II PPD   UMIARKOWANY  

NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

10 Lubatówka 
PLRW200012226329 

Lubatówka - Krosno  
PL01S1601_1930 

12 T 
MO, 
MOC 

 III          III II I   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Iwoniczanka - Iwonicz-
Zdrój PL01S1601_2219   MOC  II      II  I II DOBRY DOBRY/2 

TAK 
[MOPI] 

TAK 
[MOPI] DOBRY 

10 Lubatówka 
PLRW200012226329 

Lubatówka - Krosno  
PL01S1601_1930 

12 T MO, 
MOC 

 III      III II I  UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Iwoniczanka - Iwonicz-
Zdrój PL01S1601_2219 

  MOC          I    
TAK 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
 

11 Ślączka 
PLRW2000122263149 

Ślączka - Krosno Kopal-
nia PL01S1601_1931 

12 N MO, 
MOC 

  III           III I I   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

11 
Ślączka 
PLRW2000122263149 

Ślączka - Krosno Kopal-
nia PL01S1601_1931 12 N 

MO, 
MOC  IV        IV I I  SŁABY  

NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] ZŁY ZŁY 

12 
Marcinek 
PLRW200012226332 

Marcinek - Sporne 
PL01S1601_1932 

12 N 
MO, 
MOC 

  III           III I I   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

12 
Marcinek 
PLRW200012226332 

Marcinek - Sporne 
PL01S1601_1932 

12 N 
MO, 
MOC 

 III           III I I   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

13 Kopytko 
PLRW200012226389 

Kopytko - Wysoka 
Strzyżowska 
PL01S1601_3238 

12 N 
MO, 
MOC 

  IV           IV II I   SŁABY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

13 
Kopytko 
PLRW200012226389 

Kopytko - Wysoka 
Strzyżowska 
PL01S1601_3238 

12 N 
MO, 
MOC  III           III I I   UMIARKOWANY  

NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 
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14 
 

Stobnica do Łądzierza 
PLRW20001222644 

Stobnica - Stara Wieś 
PL01S1601_2241 

12 T 

MO, 
MOC   IV          IV II PPD   SŁABY  

NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY 

ZŁY Dopływ spod Góry 
Czarnej – Przysietnica 
PL01S1601_2213 

MOC  III      III  I II UMIARKOWANY  DOBRY/2 
NIE 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
ZŁY 

14 Stobnica do Łądzierza 
PLRW20001222644 

Stobnica - Stara Wieś 
PL01S1601_2241 

12 T 

MO, 
MOC 

 IV          IV II II  SŁABY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
Dopływ spod Góry 
Czarnej – Przysietnica 
PL01S1601_2213 

MOC          I     TAK 
[MOPI]  

15 
Stobnica od Łądzierza 
do ujścia 
PLRW200014226499 

Stobnica - Godowa 
PL01S1601_1936 

14 T 
MO, 
MOC 

  IV         III IV II I   SŁABY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

15 
Stobnica od Łądzierza 
do ujścia 
PLRW200014226499 

Stobnica - Godowa 
PL01S1601_1936 

14 T MO, 
MOC 

 IV      IV II II  SŁABY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

16 
Strug od Chmielnickiej 
Rzeki do ujścia 
PLRW2000142265699 

Strug - Biała 
PL01S1601_1939 14 T 

MO, 
MOC   III           III II II   UMIARKOWANY  

NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

16 
Strug od Chmielnickiej 
Rzeki do ujścia 
PLRW2000142265699 

Strug - Biała 
PL01S1601_1939 14 T 

MO, 
MOC  III           III II PPD   UMIARKOWANY  

NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

17 
Mrowla 
PLRW20001722669 

Mrowla - Nowa Wieś  
PL01S1601_1938 17 T 

MO, 
MOC   III           III II PPD   UMIARKOWANY  

NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

17 
Mrowla 
PLRW20001722669 

Mrowla - Nowa Wieś  
PL01S1601_1938 

17 T 
MO, 
MOC 

 IV      IV II PPD  SŁABY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

18 
Mikośka 
PLRW200016226756 

Mikośka - Wola Dalsza 
PL01S1601_1941 16 T 

MO, 
MOC   V           V II II   ZŁY  

NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

18 Mikośka 
PLRW200016226756 

Mikośka - Wola Dalsza 
PL01S1601_1941 

16 T MO, 
MOC 

 V           V II PPD  ZŁY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

19 
Sawa 
PLRW200016226769 

Sawa - Wola Dalsza 
PL01S1601_2240 

16 T 
MD, 
MOC 

  III III       III III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

19 
Sawa 
PLRW200016226769 

Sawa - Wola Dalsza 
PL01S1601_2240 

16 T 
MD, 
MOC 

 III III     III II PPD II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

20 
Markówka /5 
PLRW200016226869 

Markówka – Urzejowice 
PL01S1601_3664 

16 N MB  V      V  PSD  ZŁY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 
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Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitorowania 

obszarów chronionych  /1 T
yp

 a
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yc
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S
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m
ie

ni
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a 
JC

W
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 (
T

/N
) 

P
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am
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rin

gu
  

Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN CHEMICZ-
NY 

JCWP 
w reprezentatyw-

nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitoro-
wania obszarów 

chronionych  

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 

ogólnych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[N2000, 

MOPI, MOEU] 
 

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 

dodatkowych 
dla obszarów 
chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[MOPI, 
MOEU] 

 

STAN 
JCWP 

w reprezentat. 
punkcie pomia-

rowo-
kontrolnym i/lub 
punkcie monito-
rowania obsza-

rów chronio-
nych 

STAN 
JCWP 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

K
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sa
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en
tó

w
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Y
M

O
 

K
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I)
 

W
sk

a
ź
ni

k 
M

Z
B

 

Ic
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fa
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a 

(I
B

I_
P

L 
/E

F
I+

_P
L)

 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 B

IO
L 

21 

Mleczka od Łopuszki do 
ujścia z Mleczką 
Wschodnią od Węgierki 
PLRW200019226899 

Mleczka - Gniewczyna  
PL01S1601_1942 19 N 

MO, 
MOC   III           III II II   UMIARKOWANY  

NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

21 

Mleczka od Łopuszki do 
ujścia z Mleczką 
Wschodnią od Węgierki 
PLRW200019226899 

Mleczka - Gniewczyna  
PL01S1601_1942 

19 N 
MO, 
MOC 

 II      II I II  DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

/1 Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MORE), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych. 
/2 Ocena stanu chemicznego w ppk monitoringu obszarów chronionych MOPI dla liczby pomiarów mniejszej niż 12 sporządzona wg zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz 
środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014). 
/3 Punkty pomiarowo-kontrolne, w których prowadzono badania w latach 2010-2012, z których wyniki wykorzystano do oceny stanu wód w ppk reprezentatywnych w latach 2013-2015. 
/4 Punkty pomiarowo-kontrolne, w których nie prowadzono badań w latach 2013-2015. 
/5JCWP badana wyłącznie w ramach monitoringu badawczego w 2015 r. 
Pozostałe objaśnienia jak dla tabeli 6.1.5.1. (str. 126). 
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6.4. Zlewnia rzeki San (z wyłączeniem zlewni rzeki Wisłok) 

W latach 2010-2015 w obszarze zlewni rzeki San monitorowano 43 jednolite części wód rzecz-
nych, w tym 29 naturalnych i 13 silnie zmienionych JCWP nie będących zbiornikami zaporowymi.  

W zlewni monitorowano także jakość wód w JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkow-
cach”, którą uwzględniono w prezentowanej ocenie stanu wód w zlewni (szczegółowe omówienie 
przedstawiono w rozdziale 7).  

Dane monitoringowe pozyskano w 55 punktach pomiarowo-kontrolnych, w tym w 42 ppk repre-
zentatywnych i w 55 ppk monitoringu obszarów chronionych. W 3 JCWP w ocenie wykorzystano 
także dane pochodzące z monitoringu badawczego. JCWP „Sanoczek” objęto wyłącznie oceną stanu 
wód w obszarze chronionym przeznaczonym do zaopatrzenia ludności w wodę pitną. Monitoringiem 
diagnostycznym w zlewni Sanu objęto 22 JCWP, monitoringiem operacyjnym 41 JCWP i monitorin-
giem badawczym 5 JCWP, w tym 2 JCWP (JCWP „Wisznia” i JCWP „Szkło od granicy Państwa do 
ujścia”) objęto tzw. monitoringiem badawczym – granicznym, prowadzonym na podstawie porozu-
mienia rządów Polski i Ukrainy w celu wymiany informacji o jakości wód powierzchniowych. Wyniki 
monitoringu granicznego zostały szerzej omówione w rozdziale 8. Monitoringiem obszarów chronio-
nych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunal-
nych objęto 40 JCWP. Monitoringiem obszarów ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzyma-
nie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie objęto 20 JCWP, monitoringiem 
obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 
objęto 7 JCWP, natomiast monitoringiem obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyj-
nych, w tym kapieliskowych objęto 4 JCWP. 

6.4.1. Klasyfikacja elementów biologicznych i fizykochemicznych jakości wód 

Klasyfikacja elementów biologicznych w jednolitych częściach wód rzecznych, w punktach re-
prezentatywnych (tab. 6.4.1.1.), wykazała w łącznej ocenie elementów biologicznych: maksymalny 
stan/potencjał ekologiczny w 5 JCWP, dobry stan/potencjał ekologiczny w 13 JCWP, umiarkowany 
stan/potencjał ekologiczny w 20 JCWP, słaby stan/potencjał ekologiczny w 4 JCWP.  

W żadnej z JCWP nie stwierdzono elementów biologicznych w klasie V. Klasyfikacja elementów 
hydromorfologicznych wykazała I klasę stanu/potencjału ekologicznego w 11 JCWP. W pozostałych 
przypadkach elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu/potencjału ekologiczne-
go. 

W przypadku klasyfikacji elementów fizykochemicznych z grup 3.1-3.5, w 19 JCWP elementy te 
sklasyfikowano w I klasie stanu/potencjału ekologicznego, natomiast II klasę elementów stwierdzono 
w 21 JCWP. W 3 JCWP klasyfikacja elementów fizykochemicznych wykazała niższy od dobrego 
stan/potencjał ekologiczny, spowodowany niekorzystną klasyfikacją wskaźników z grupy substancji 
charakteryzujących zakwaszenie (JCWP „Wisznia”), zasolenie (JCWP „Szkło od granicy Państwa do 
ujścia”) i warunki tlenowe (JCWP „Barcówka”). 

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (grupa 3.6.) monitorowano w 28 
JCWP. W 3 JCWP stwierdzono dla tych elementów klasę I, natomiast w 24 JCWP stwierdzono klasę 
II. W JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia" klasyfikacja wykazała niższy niż dobry potencjał 
ekologiczny (przekroczona wartość graniczna dla wskaźnika indeks fenolowy).  

 

Tab.6.4.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych i zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych  
w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki San w 2015 r.1/ [64] 

Elementy biologiczne Elementy fizykochemiczne  
(gr. 3.1-3.5) 

Zanieczyszczenia syntetyczne 
i niesyntetyczne (gr. 3.6) 

Klasa Liczba JCWP % Klasa Liczba JCWP % Klasa Liczb a JCWP % 

I 5 11,9 I 19 44,2 I 3 10,7 

II 13 31,0 II 21 48,8 II 24 85,7 

III 20 47,6 PSD/PPD 3 7,0 PSD/PPD 1 3,6 

IV 4 9,5 RAZEM 42 100 RAZEM 28 100 

V 0 0    PSD/PPD – poniżej dobrego stanu/potencjału ekologicznego (poniżej II klasy) 
1/ uwzględniono wybrane JCWP monitorowane w latach 2010-2012, dla których nie realizowano 
monitoringu w latach 2013-2015.  RAZEM 42 100 
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6.4.2. Klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego JCWP 

Wykonana na podstawie powyżej omówionej klasyfikacji poszczególnych elementów jakości 
wody, klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód 
rzecznych monitorowanych w zlewni rzeki San, w latach 2010-2015, w ocenie za rok 2015/1 przed-
stawia się następująco (rys. 6.4.2.1. tab. 6.4.5.1.):  
1. bardzo dobry stan ekologiczny: 4 JCWP (9,5%); 
2. dobry stan/potencjał ekologiczny: 14 JCWP (33,3%); 
3. umiarkowany stan/potencjał ekologiczny: 20 JCWP (47,6%); 
4. słaby stan/potencjał ekologiczny: 4 JCWP (9,5%). 

Porównanie wyników oceny za rok 2015 z wynikami pierwszej oceny wykonanej w cyklu wod-
nym 2010-2015 w zlewni rzeki San przedstawiono w tabeli 6.4.5.1. 

 
Rys. 6.4.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych  

w województwie podkarpackim, w zlewni rzeki San w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [24], [47], [64] 
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6.4.3. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP 

Monitoring stanu chemicznego w zlewni rzeki San przeprowadzono w 27 jednolitych częściach 
wód rzecznych. W 22 JCWP badania prowadzono w ramach monitoringu diagnostycznego, natomiast 
w 5 JCWP badania wykonano w zakresie wybranych substancji priorytetowych w ramach monitoringu 
operacyjnego. W JCWP „Bonie” monitorowano rtęć, w JCWP „San od Wisłoka do Złotej” monitoro-
wano kadm i ołów, w JCWP „Błotnia” monitorowano ołów i nikiel, w JCWP „San od Złotej do Rud-
ni” i w JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” monitorowano trichlorometan i trichloroetylen. 
We wszystkich monitorowanych JCWP stan chemiczny oceniono jako dobry stan chemiczny  
- rys. 6.4.3.1.). W przypadku JCWP „Błotnia” i JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia” stan 
chemiczny monitorowano w 2010 roku (tab. 6.4.5.1., poz. 34 i 36). 

 
Rys. 6.4.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych w wojewódz-

twie podkarpackim, w zlewni rzeki San w latach 2010-2015, ocena za 2015 r.1/ [3], [15], [24], [47], [64] 
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6.4.4. Ocena stanu wód w obszarach chronionych 

W zlewni rzeki San w 40 JCWP prowadzono monitoring obszarów chronionych wrażliwych  
na eutrofizację komunalną. W 20 JCWP prowadzono monitoring obszarów ochrony siedlisk lub ga-
tunków Natura 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 
ochronie (patrz punkt II.) Ponadto w zlewni Sanu w 7 JCWP monitorowano obszary chronione prze-
znaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia i w 4 JCWP monitorowano 
obszary chronione przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych. 

I. Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

Wśród 40 JCWP poddanych ocenie (rys. 6.4.4.1.) wymagania ogólne określone dla obszarów 
chronionych wrażliwych na eutrofizacje komunalną, nie były spełnione w 23 JCWP. Spośród tych 23 
JCWP, w 17 JCWP stwierdzono, że nie są spełnione także wymagania dodatkowe (eutrofizacja). Wy-
magania ogólne dla obszaru chronionego zostały spełnione w 17 JCWP, natomiast wymagania dodat-
kowe (brak eutrofizacji) zostały spełnione w 23 JCWP. 

 
Rys. 6.4.4.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną za-

nieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitorowanych w województwie podkarpackim,  
w zlewni rzeki San w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [24], [47], [64] 
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II. Obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem 
w ich ochronie 

Dla obszarów chronionych Natura 2000 nie określono wymagań dodatkowych. Ocena w obsza-
rach została wykonana wyłącznie w zakresie spełniania wymagań ogólnych dobrego stanu wód (rys. 
6.4.4.2.). W ocenie stwierdzono, że spośród 20 monitorowanych JCWP położonych w obszarach Na-
tura 2000, wymagania ogólne dobrego stanu wód były spełnione w 11 JCWP (dobry stan wód,  
co najmniej dobry stan/potencjał ekologiczny), natomiast brak spełniana wymagań ogólnych (zły stan 
wód w obszarach) stwierdzono w 9 JCWP. 

Spełnione wymagania stwierdzono w następujących JCWP (numeracja wg. Rys. 6.4.4.2.): 
1. JCWP „San do Wołosatego” (obszar: PLC180001 „Bieszczady”); 
2. JCWP „San od Wołosatego do zbiornika Solina” (obszar: PLC180001 „Bieszczady”); 
4. JCWP „San od Zb. Myczkowce do Tyrawki” (obszar: PLH180021 „Dorzecze Górnego Sanu); 
7. JCWP „San od Wiaru do Huczek” (obszar: PLH180007 „Rzeka San”); 
9. JCWP „San od Wisłoka do Złotej” (obszar: PLH180020 „Dolina Dolnego Sanu”); 
13. JCWP „Solinka do Wetliny” (obszar: PLC180001 „Bieszczady”); 
14. JCWP „Solinka od Wetliny do ujścia” (obszar: PLC180001 „Bieszczady”); 
15. JCWP „Hoczewka” (obszar: PLH180021 „Dorzecze Górnego Sanu”); 
16. JCWP „Osława do Rzepedki” (obszary: PLH180021 „Dorzecze Górnego Sanu”, PLC180001 

„Bieszczady”, PLB180002 „Beskid Niski”, PLH180014 „Ostoja Jaśliska”); 
20. JCWP „Tyrawka” (obszary: PLB180003 i PLH180013 „Góry Słonne”); 
39. JCWP „Tanew od Łady do ujścia” (obszar: PLH060097 „Dolina Dolnej Tanwi”). 

  Niespełnione wymagania stwierdzono w następujących JCWP (numeracja wg. Rys. 6.4.4.2.): 
5. JCWP „San od Tyrawki do Olszanki” (obszary: PLB180001 „Pogórze Przemyskie”,  

PLH180012 „Ostoja Przemyska”); 
6. JCWP „San od Olszanki do Wiaru” (obszary: PLB180001 „Pogórze Przemyskie”,  

PLH180012 „Ostoja Przemyska”); 
9. JCWP „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka” (obszar: PLH180007 „Rzeka San”); 
11. JCWP „San od Rudni do ujścia” (obszar: PLH180020 „Dolina Dolnego Sanu”); 
22. JCWP „Wiar do Sopotnika” (obszar: PLB180003 i PLH180013 „Góry Słonne”,  

PLB180001 „Pogórze Przemyskie”, PLH180012 „Ostoja Przemyska”); 
25. JCWP „Bonie” (obszary: PLB180001 „Pogórze Przemyskie”, PLH180012 „Ostoja Przemyska”); 
32. JCWP „Sołotwa do Glinianki” (obszary: PLH180017 „Horyniec”, PLB060012 „Roztocze”); 
42. JCWP „Łukawica” (obszary: PLB060005 „Lasy Janowskie”, PLH060031 „Uroczyska Lasów 

Janowskich”, PLH180020 „Dolina Dolnego Sanu”); 
43. JCWP „Jodłówka” (obszary: PLB060005 „Lasy Janowskie”, PLH060031 „Uroczyska Lasów Ja-

nowskich”, PLH180020 „Dolina Dolnego Sanu”). 

 

III. Obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

W zlewni rzeki San monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności 
w wodę przeznaczoną do spożycia przeprowadzono w 7 JCWP. Monitoring tych obszarów prowadzo-
ny jest w każdym roku trwania cyklu gospodarowania wodami. Wyniki oceny spełniania wymagań 
ogólnych i dodatkowych, określonych dla tego rodzaju obszarów w poszczególnych latach przedsta-
wiono w tabeli 6.4.4.1. W ocenie za rok 2015 stwierdzono, że w 5 monitorowanych obszarach speł-
nione były wymagania ogólne i dodatkowe. W 2 JCWP niespełnione były wymagania ogólne dobrego 
stanu wód (tab. 6.4.4.1.., rys. 6.7.3.3.). W cyklu wodnym zły stan wód w obszarach chronionych 
stwierdzono w JCWP „Hoczewka” (lata: 2013, 2014), w JCWP „Osława do Rzepedki” (rok 2012),  
w JCWP „San od Zb. Myczkowce do Tyrawki” (lata: 2010, 2011, 2014), w JCWP „San od Olszanki 
do Wiaru (lata: 2011-2015) i w JCWP „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka” (lata: 2010-2011, 
2013-2015). Na podstawie wykonanej oceny można stwierdzić, że najgorszym stanem (umiarkowany 
potencjał ekologiczny, stan chemiczny niższy niż dobry, niespełnione wymagania dodatkowe – wody 
poza kategorią) charakteryzują się wody w JCWP „San od Olszanki do Wiaru” i wody w JCWP „San 
od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka. W pozostałych przypadkach, w cyklu wodnym 2010-2015, wy-
magania określone dla obszarów chronionych zostały spełnione. 
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Rys. 6.4.4.2. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, monitorowanych w województwie podkarpac-

kim w wybranych JCWP w zlewni rzeki San w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [24], [47], [51], [64] 
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Tab. 6.4.4.1. Ocena spełniania wymagań ogólnych i dodatkowych określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do zaopa-
trzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w JCWP monitorowanych w zlewni rzeki San w latach 2010-2015. [64] 

Lp. 
Nazwa i kod 

jednolitej cz ęści wód 
(JCWP) 

Nazwa i kod  
punktu pomiarowo-

kontrolnego 

Wymagania ogólne 
Ocena 

spełniania 
wymaga ń 
ogólnych 
(TAK/NIE) 

Kat. Fiz.-
chem. Kat. Biol. Kat. wyni-

kowa 

Ocena 
spełniania 
wymaga ń 
dodatkow. 
(TAK/NIE) 

Rok 
badań Stan/potencjał 

ekologiczny 
Stan 

chemiczny 

1 
Zbiornik Solina do zapory  
w Myczkowcach 
PLRW20000221559 

Zbiornik Solina - 
ujęcie 
PL01S1601_3457 

DOBRY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2015 

MAKSYMALNY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2014 

MAKSYMALNY DOBRY TAK A2 A2 A2 TAK 2013 

Zbiornik Solina 
PL01S1601_1966 

MAKSYMALNY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2012 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A1 A2 A2 TAK 2011 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A2 A2 A2 TAK 2010 

2 
Hoczewka  
PLRW200012221899 

Kołonica - Kołonice  
PL01S1601_2227 

DOBRY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2015 

Brak oceny PSD NIE A2 A2 A2 TAK 2014 

Brak oceny PSD NIE A2 A2 A2 TAK 2013 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A2 A2 A2 TAK 2012 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A2 A3 A3 TAK 2011 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A2 A2 A2 TAK 2010 

3 Osława do Rzepedki  
PLRW20001222252  

Osława - Rzepedź  
PL01S1601_3268 

DOBRY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2015 

DOBRY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2014 

DOBRY DOBRY TAK A2 A2 A2 TAK 2013 

DOBRY Brak oceny TAK (B) A1 Poza A3 Poza A3 TAK 2012 

DOBRY DOBRY TAK  A1 A2 A2 TAK 2011 

DOBRY Brak oceny TAK (B) A1 A3 A3 TAK 2010 

4 
 
 

San od zbiornika Mycz-
kowce do Tyrawki  
PLRW200015223319 

San - Trepcza 
PL01S1601_3454 

DOBRY DOBRY TAK A2 A3 A3 TAK 2015 

Brak oceny PSD NIE A1 A2 A2 TAK 2014 

Brak oceny DOBRY TAK (ch) A1 A3 A3 TAK 2013 

San – Zasław 
PL01S1601_2239 

Brak oceny DOBRY TAK (ch) A1 A3 A3 TAK 2012 

Brak oceny PSD NIE A1 A3 A3 TAK 2011 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A1 Poza A3 Poza A3 TAK 2010 

5 
Sanoczek  
PLRW20001222329 

Sanoczek - Nagó-
rzany  
PL01S1601_2237 

DOBRY DOBRY TAK A2 A2 A2 TAK 2015 

DOBRY DOBRY TAK A1 A2 A2 TAK 2014 

DOBRY DOBRY TAK A2 A2 A2 TAK 2013 

BARDZO DOBRY Brak oceny TAK (B) A1 A2 A2 TAK 2012 

BARDZO DOBRY Brak oceny  TAK (B) A1 A2 A2 TAK 2011 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A1 A3 A3 TAK 2010 

6 San od Olszanki do Wiaru   
PLRW200015223999 

San-Ostrów  
PL01S1601_1916 

UMIARKOWANY PSD NIE A2 A2 A2 TAK 2015 

UMIARKOWANY PSD NIE A2 A3 A3 TAK 2014 

UMIARKOWANY PSD NIE A2 A3 A3 TAK 2013 

UMIARKOWANY PSD NIE A2 A3 A3 TAK 2012 

Brak oceny DOBRY TAK (ch) A2 Poza A3 Poza A3 TAK 2011 

Brak oceny Brak oceny Brak oceny A2 A3 A3 TAK 2010 

7 
San od Huczek do Wisło-
ka, bez Wisłoka 
PLRW2000192259   

San-Radymno  
PL01S1601_2238 

UMIARKOWANY PSD NIE A2 A3 A3 TAK 2015 

UMIARKOWANY PSD NIE A2 Poza A3 Poza A3 TAK 2014 

Brak oceny PSD NIE A2 A3 A3 TAK 2013 

Brak oceny DOBRY TAK (ch) A2 A3 A3 TAK 2012 

Brak oceny DOBRY TAK (ch) A2 Poza A3 Poza A3 TAK 2011 

Brak oceny PSD NIE Poza A2 Poza A3 Poza A3 TAK 2010 

Objaśnienia skrótów użytych w tabeli: 
PSD - przekroczone środowiskowe normy jakości dla WWA w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną; 
TAK (B) – wymagania ogólne spełnione w zakresie stanu ekologicznego; 
TAK (ch) – wymagania ogólne spełnione w zakresie stanu chemicznego. 
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IV. Obszary chronione przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych 

W zlewni rzeki San monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych, 
w tym kąpieliskowych przeprowadzono w 4 JCWP (JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkow-
cach”, JCWP „Czarna”, JCWP „Lubaczówka od Łukawca do ujścia” i „JCWP „Brusienka”).  

We wszystkich obszarach chronionych stwierdzono spełnienie wymagań ogólnych i dodatkowych 
(co najmniej dobry stan/potencjał ekologiczny, brak przyspieszonej eutrofizacji) (rys. 6.4.4.3.). 

 
Rys. 6.4.4.3. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych,  

w tym kąpieliskowych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w zlewni rzeki San  
w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [24], [47], [64] 
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6.4.5. Ocena stanu wód w JCWP 

Spośród 43 JCWP monitorowanych w zlewni rzeki San, wynikowy stan wód określono dla 35 
JCWP. W wynikowej ocenie stanu wód stwierdzono, że dobry stan osiągnęło 11 JCWP.  

W pozostałych 24 JCWP ocena wykazała zły stan wód, spowodowany niekorzystnym sta-
nem/potencjałem ekologicznym i złym stanem wód w obszarach chronionych (rys. 6.4.5.1.).  

Szczegółową klasyfikację poszczególnych elementów oceny, wraz z wynikową oceną stanu wód 
w jednolitych częściach wód monitorowanych w zlewni rzeki San, przedstawiono w tabeli 6.4.5.1. 

 
Rys. 6.4.5.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w zlewni rzeki San  

w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [24], [47], [64] 
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Tab. 6.4.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki San w latach 2010 2015. [64] 

Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitoro-
wania obszarów 
chronionych  /1 T

yp
 a

bi
ot

yc
zn

y 
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a 
JC

W
P

 (
T

/N
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gu
  

Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN 
 CHEMICZNY 

JCWP 
w reprezentatyw-

nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych  

Ocena speł-
niania wyma-
gań ogólnych 
dla obszarów 
chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[N2000, MOPI, 
MORE, MOEU] 

 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOPI, MORE 

MOEU] 
 

STAN 
JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitoro-
wania obszarów 

chronionych 

STAN 
JCWP 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

K
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w
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Y
M

O
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tó

w
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Ocena 2015 r. (w dolnym wierszu o tym samym numerze przedstawiono wyniki poprzedniej oceny stanu wód, wykonanej w cyklu wodnym 2010-2015) 

1 
San do Wołosatego 
PLRW200012221149 

San - Procisne 
PL01S1601_3267 12 N 

MD, 
MOC   I II   I   II II I I II DOBRY DOBRY 

TAK 
[N2000]  DOBRY DOBRY 

1 San do Wołosatego 
PLRW200012221149 

San - Procisne 
PL01S1601_3267 

12 N MO, 
MOC 

  I          I I I   BARDZO DOBRY  
TAK 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU]    

2 
San od Wołosatego do 
zbiornika Solina 
PLRW200014221199 

San - Rajskie 
PL01S1601_1905 14 N 

MD, 
MOC   I II   I     II II I II DOBRY DOBRY 

TAK 
[N2000, MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

DOBRY DOBRY 

2 
San od Wołosatego do 
zbiornika Solina 
PLRW200014221199 

San - Rajskie 
PL01S1601_1905 

14 N MD, 
MOC 

  I II   I     II I I II DOBRY DOBRY TAK 
[N2000, MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

DOBRY DOBRY 

3 
Zbiornik Solina do zapory  
w Myczkowcach 
PLRW20000221559 

Zbiornik Solina -
Polańczyk 
PL01S1601_1966 

0 T 

MD, 
MOC 

I I   I 

  

II   II I I I DOBRY DOBRY 
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY 

DOBRY 
Zbiornik Solina - 
ujęcie 
PL01S1601_3457 

MOC I I  I 
 

II   II  I II DOBRY DOBRY/2 TAK 
[MOPI] 

TAK 
[MOPI] DOBRY 

3 
Zbiornik Solina do zapory  
w Myczkowcach 
PLRW20000221559 

Zbiornik Solina /3 
PL01S1601_1966 

0 T MD, 
MOC 

I I   I 
  

I   I I I I MAKSYMALNY DOBRY 
TAK 

[MOPI, MORE, 
MOEU] 

TAK 
[MOPI, MORE, 

MOEU] 
DOBRY DOBRY 

4 
San od zb. Myczkowce do 
Tyrawki 
PLRW200015223319 

San - Mrzygłód 
PL01S1601_1909 

15 T 

MD, 
MOC 

  I I 
  

II     II II II I DOBRY DOBRY TAK 
[N2000, MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

DOBRY 

DOBRY 
San - Trepcza 
PL01S1601_3454 

MOC  I      I  II II DOBRY DOBRY/2 
TAK 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
DOBRY 

4 
San od zb. Myczkowce do 
Tyrawki 
PLRW200015223319 

San - Mrzygłód 
PL01S1601_1909 

15 T 

MD, 
MOC   I I 

  
II     II II I II DOBRY DOBRY TAK 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY 

DOBRY 
San – Zasław /3 
PL01S1601_2239 

MOC          I II  DOBRY/2 TAK 
[MOPI] 

TAK 
[MOPI] 

 

5 
San od Tyrawki do 
Olszanki 
PLRW20001522379 

San - Krasice 
PL01S1601_2236 

15 T 
MD, 
MOC 

  II  III 
  

II     III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

5 
San od Tyrawki do 
Olszanki 
PLRW20001522379 

San - Krasice 
PL01S1601_2236 15 T 

MO, 
MOC  II   

  
      II II II   DOBRY  

TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

  

6 
San od Olszanki do Wiaru 
PLRW200015223999 

San - Ostrów 
PL01S1601_1916 15 T 

MD, 
MOC   I III       III III II II II UMIARKOWANY DOBRY 

NIE 

[N2000, MOPI, 
MOEU] 

TAK [MOPI] 
NIE [MOEU] ZŁY ZŁY 

6 
San od Olszanki do Wiaru 
PLRW200015223999 

San - Ostrów 
PL01S1601_1916 

15 T 
MD, 
MOC 

  II III        III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE [MOPI] 
NIE [MOEU] 

TAK [ MOPI] 
TAK  [MOEU] 

ZŁY ZŁY 
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Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitoro-
wania obszarów 
chronionych  /1 T

yp
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y 
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 (
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) 
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN 
 CHEMICZNY 

JCWP 
w reprezentatyw-

nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych  

Ocena speł-
niania wyma-
gań ogólnych 
dla obszarów 
chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[N2000, MOPI, 
MORE, MOEU] 

 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOPI, MORE 

MOEU] 
 

STAN 
JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitoro-
wania obszarów 

chronionych 

STAN 
JCWP 
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7 
San od Wiaru do Huczek 
PLRW200019225131 

San - Hureczko 
PL01S1601_3307 

19 T 
MD, 
MOC 

  I     I      I II II II  DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] DOBRY DOBRY 

7 
San od Wiaru do Huczek 
PLRW200019225131 

San - Hureczko 
PL01S1601_3307 19 T 

MO, 
MOC  I           I II II   DOBRY  

TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

  

8 
San od Huczek do 
Wisłoka, bez Wisłoka 
PLRW2000192259 

San - Ubieszyn 
PL01S1601_1922 

19 N 

MD, 
MOC 

II           III III I II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
ZŁY 

ZŁY 
San - Radymno 
PL01S1601_2238 

MD, 
MOC II  III  III   III  II II UMIARKOWANY PSD2 

NIE 
[N2000, MOPI] 

TAK 
[MOPI] ZŁY 

8 
San od Huczek do 
Wisłoka, bez Wisłoka 
PLRW2000192259 

San - Ubieszyn 
PL01S1601_1922 

19 N 

MD, 
MOC 

II            II I II II DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY 

DOBRY 
San - Radymno 
PL01S1601_2238 MOC          I II  DOBRY 

TAK 
[MOPI] 

TAK 
[MOPI]  

9 
San od Wisłoka do Złotej 
PLRW20002122733 

San - Stare Miasto 
PL01S1601_1950 

21 N 
MO, 
MOC 

II             II II II II DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY DOBRY 

9 
San od Wisłoka do Złotej 
PLRW20002122733 

San - Stare Miasto 
PL01S1601_1950 21 N 

MO, 
MOC II             II I II   DOBRY DOBRY 

TAK 
[N2000, MOEU] 

TAK 
[MOEU]   

10 
San od Złotej do Rudni 
PLRW20002122779 

San - Krzeszów 
PL01S1601_3308 

21 N 
MO, 
MOC 

II             II II II I DOBRY DOBRY 
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY DOBRY 

10 
San od Złotej do Rudni 
PLRW20002122779 

San - Krzeszów 
PL01S1601_3308 21 N 

MO, 
MOC II             II I II   DOBRY DOBRY 

TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

  

11 
San od Rudni do ujścia 
PLRW20002122999 

San - Wrzawy 
PL01S1601_1955 

21 T 
MD, 
MOC 

II   III   III     III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 

TAK 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

11 
San od Rudni do ujścia 
PLRW20002122999 

San - Wrzawy 
PL01S1601_1955 21 T 

MD, 
MOC 

II   III   III     III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
TAK 

[N2000, MOEU] 

TAK 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

12 
Czarna 
PLRW200012221349 

Czarna - Chrewt 
PL01S1601_3244 

12 N 
MO, 
MOC 

  I           I I I   BARDZO DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

12 
Czarna 
PLRW200012221349 

Czarna - Chrewt 
PL01S1601_3244 12 N 

MO, 
MOC   I           I I I   BARDZO DOBRY  

TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU]   

13 Solinka do Wetliny 
PLRW2000122212699 

Solinka - Buk 
PL01S1601_3453 

12 N MD, 
MOC 

  I II    I   II II I I  II DOBRY DOBRY TAK 
[N2000] 

 DOBRY DOBRY 

14 
Solinka od Wetliny do 
ujścia /5 
PLRW200014221299 

Solinka – Bukowiec 
PL01S1601_1907 14 N 

MO, 
MOC   I           I I I   BARDZO DOBRY  

TAK 
[N2000, MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

  

15 
Hoczewka 
PLRW200012221899 

Kołonica - Kołonice 
PL01S1601_2227 

12 N MOC  I      I  I II DOBRY DOBRY/2 
TAK 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
DOBRY  
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Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitoro-
wania obszarów 
chronionych  /1 T
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN 
 CHEMICZNY 

JCWP 
w reprezentatyw-

nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych  

Ocena speł-
niania wyma-
gań ogólnych 
dla obszarów 
chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[N2000, MOPI, 
MORE, MOEU] 

 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOPI, MORE 

MOEU] 
 

STAN 
JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitoro-
wania obszarów 

chronionych 

STAN 
JCWP 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

K
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K
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tó

w
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15 
Hoczewka /5 
PLRW200012221899 

Hoczewka – Hoczew 
PL01S1601_1910 

12 N 
MO   I         II II I I   DOBRY  

TAK 
[N2000, MOEU] 

TAK 
[MOEU]  

  
Kołonica - Kołonice 
PL01S1601_2227 MOC          I    

TAK 
[MOPI]  

TAK 
[MOPI] 

 

16 
Osława do Rzepedki 
PLRW20001222252 

Osława - Rzepedź 
PL01S1601_3268 12 N 

MD, 
MOC   I  II    I  II II I I  II DOBRY DOBRY/2 

TAK 
[N2000, MOPI] 

TAK 

[MOPI] 
DOBRY DOBRY 

16 
Osława do Rzepedki 
PLRW20001222252 

Osława - Rzepedź 
PL01S1601_3268 12 N 

MO, 
MOC  II      II I I  DOBRY  

TAK [MOEU]  
TAK  [MOPI] 

TAK [MOEU]  
NIE [MOPI] ZŁY ZŁY 

17 
Kalniczka 
PLRW20001222289 

Kalniczka - Tarnawa 
Górna 
PL01S1601_3242 

12 N 
MO, 
MOC   I           I I I   BARDZO DOBRY  

TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

   

17 Kalniczka 
PLRW20001222289 

Kalniczka - Tarnawa 
Górna 
PL01S1601_3242 

12 N MO, 
MOC 

 II      II I I  DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

18 
Płowiecki  
PLRW200012223189 

Płowiecki - Sanok 
PL01S1601_1964 12 T 

MO, 
MOC   IV           IV II II   SŁABY  

NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

18 Płowiecki  
PLRW200012223189 

Płowiecki - Sanok 
PL01S1601_1964 

12 T MO, 
MOC 

  IV           IV II PPD   SŁABY  
NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

19 
Sanoczek 
PLRW20001222329 

Sanoczek – Nagó-
rzany 
PL01S1601_2237 

12 N MOC   I          I  I II  DOBRY DOBRY/2 
TAK 

[MOPI] 
TAK 

[MOPI] 
DOBRY   

19 Sanoczek /6 
PLRW20001222329 

Sanoczek – Nagó-
rzany 
PL01S1601_2237 

12 N MO, 
MOC 

  I         II II I I II  DOBRY  
TAK [MOPI] 

TAK [MOEU] /6 
TAK [MOPI] 

TAK [MOEU] /6 
  

20 
Tyrawka 
PLRW2000122233299 

Tyrawka - Tyrawa 
Solna 
PL01S1601_1914 

12 T 
MD, 
MOC 

  II II    I     II II I II  DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000] 
 DOBRY DOBRY 

20 
Tyrawka 
PLRW2000122233299 

Tyrawka - Tyrawa 
Solna 
PL01S1601_1914 

12 T 
MO, 
MOC   I           I II I   DOBRY  

TAK 
[N2000, MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

  

21 
Dynówka 
PLRW200012223534 

Dynówka - Dynów  
PL01S1601_3240 

12 N 
MO, 
MOC 

   III           III II I   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

21 
Dynówka 
PLRW200012223534 

Dynówka - Dynów 
PL01S1601_3240 12 N 

MO, 
MOC   II           II I II   DOBRY  

TAK 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

  

22 
Wiar do Sopotnika 
PLRW20001222452 

Wiar - Makowa 
PL01S1601_3451 12 N 

MD, 
MOC  I III  II  IV IV II II II SŁABY DOBRY 

NIE 
[N2000]  ZŁY ZŁY 

22 Wiar do Sopotnika 
PLRW20001222452 

Wiar - Makowa 
PL01S1601_3451 

12 N MD, 
MOC 

 I III  II  II III I II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000]  ZŁY ZŁY 

23 
Wiar od Sopotnika do 
granicy państwa 
PLRW20009224571 

Wiar - Sierakośce 
PL01S1601_1918 9 N 

MD, 
MOC 

  I III       III III II I II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] ZŁY ZŁY 
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Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitoro-
wania obszarów 
chronionych  /1 T
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 (
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/N
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN 
 CHEMICZNY 

JCWP 
w reprezentatyw-

nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych  

Ocena speł-
niania wyma-
gań ogólnych 
dla obszarów 
chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[N2000, MOPI, 
MORE, MOEU] 

 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOPI, MORE 

MOEU] 
 

STAN 
JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitoro-
wania obszarów 

chronionych 

STAN 
JCWP 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

K
la

sa
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tó

w
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Y
M

O
 

K
la

sa
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w
 F

C
H

 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 F

C
H

-S
Z

 

F
ito

pl
an

kt
on

 (
IF

P
L)

 

F
ito

be
nt

os
 (

IO
) 

M
ak

ro
fit

y 
(M

IR
) 

K
la

sa
 w

sk
a
ź
ni

ka
  F

LO
R

A
 

M
ak

ro
be

zk
r
ę

go
w

ce
 b

en
to

so
-

w
e 

(M
M

I)
 

W
sk

a
ź
ni

k 
M

Z
B

 

Ic
ht

io
fa

un
a 

(I
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L 
/E
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L)

 

K
la
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 e
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tó

w
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IO
L 

23 
Wiar od Sopotnika do 
granicy państwa 
PLRW20009224571 

Wiar - Sierakośce 
PL01S1601_1918 9 N 

MD, 
MOC 

  I III       III III I I II UMIARKOWANY DOBRY 
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] ZŁY ZŁY 

24 
Wiar od granicy państwa 
do ujścia 
PLRW2000922499 

Wiar - Przemyśl 
PL01S1601_1920 

9 T MD, 
MOC 

  III III   II   III III II I II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

24 
Wiar od granicy państwa 
do ujścia 
PLRW2000922499 

Wiar – Stanisławczyk 
/3 /4 
PL01S1601_1920 

9 T 
MD, 
MOC 

  III III   II   III III II I II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

25 Bonie 
PLRW20006224989 

Bonie - Nehrybka 
PL01S1601_3245 

6 N MO, 
MOC 

  IV           IV II II II  SŁABY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

25 
Bonie 
PLRW20006224989 

Bonie - Nehrybka 
PL01S1601_3245 

6 N 
MO, 
MOC 

  III       III I I  UMIARKOWANY  
NIE 

[N2000, MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

26 
Wisznia 
PLRW200019225299 

Wisznia - Michałówka    
PL01S1601_1945 

19 T 
MD, 
MOC 

  I III 
  

IV   III IV II PPD II SŁABY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

26 Wisznia 
PLRW200019225299 

Wisznia – Gaje /3 
PL01S1601_1945 

19 T MD, 
MOC 

  I III 
  

IV     IV II PPD II SŁABY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

27 
Rada 
PLRW200016225329 

Rada - Radymno 
PL01S1601_1923 

16 N 
MO, 
MOC 

  III           III II II   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

27 
Rada 
PLRW200016225329 

Rada - Radymno1 
PL01S1601_1923 

16 N 
MO, 
MOC 

  IV           IV I PSD   SŁABY  
NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

28 
Szkło od granicy państwa 
do ujścia 
PLRW200019225499 

Szkło - Węgry 
PL01S1601_1947 

19 N 
MD, 
MOC 

  II III   III     III II PSD II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

28 
Szkło od granicy państwa 
do ujścia 
PLRW200019225499 

Szkło – Budzyń /3 
PL01S1601_1947 

19 N 
MD, 
MOC 

  II III   III     III II PSD II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

29 
Wyrwa 
PLRW200017225589 

Wyrwa - Kąty 
PL01S1601_1924 

17 N 
MO, 
MOC 

 III      III II I  UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

29 
Wyrwa 
PLRW200017225589 

Wyrwa - Kąty 
PL01S1601_1924 

17 N 
MO, 
MOC 

  II           II I II   DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

30 

Lubaczówka od granicy 
państwa z Sołotwą od 
Glinianki do Łukawca 
PLRW200019225659 

Lubaczówka - 
Szczutków 
PL01S1601_1948 

19 T MD, 
MOC 

  II II       III III II II II UMIARKOWANY DOBRY NIE 
[MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

30 

Lubaczówka od granicy 
państwa  
z Sołotwą od Glinianki do 
Łukawca 
PLRW200019225659 

Lubaczówka – 
Budomierz /3 /4 
PL01S1601_1948 

19 T 
MD, 
MOC 

  I II         II II II II DOBRY DOBRY 
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY DOBRY 



Ocena stanu wód powierzchniowych w województwie w latach 2010-2015 

 

162 

 

Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitoro-
wania obszarów 
chronionych  /1 T
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN 
 CHEMICZNY 

JCWP 
w reprezentatyw-

nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych  

Ocena speł-
niania wyma-
gań ogólnych 
dla obszarów 
chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[N2000, MOPI, 
MORE, MOEU] 

 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOPI, MORE 

MOEU] 
 

STAN 
JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monitoro-
wania obszarów 

chronionych 

STAN 
JCWP 

ELEMENTY BIOLOGICZNE 

K
la
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w
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O
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31 
Lubaczówka od Łukawca 
do ujścia 
PLRW200019225699 

Lubaczówka - 
Radawa 
PL01S1601_3452 

19 N 
MO, 
MOC 

 II      II II I  DOBRY  
TAK 

[MORE, 
MOEU] 

TAK [MOEU] 
TAK [MORE]   

31 
Lubaczówka od Łukawca 
do ujścia 
PLRW200019225699 

Lubaczówka – 
Manasterz /4 
PL01S1601_1949 

19 N MO, 
MOC 

  II           II I II   DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

32 
Sołotwa do Glinianki 
PLRW2000162256469 

Sołotwa - Glinianka - 
Basznia Górna 
PL01S1601_3246 

16 N 
MD, 
MOC 

  III  III   III    III  III II II  II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

32 
Sołotwa do Glinianki 
PLRW2000162256469 

Sołotwa - Glinianka - 
Basznia Górna 
PL01S1601_3246 

16 N 
MD, 
MOC 

  III      III I II   UMIARKOWANY  
NIE 

[N2000, MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

33 Szewnia 
PLRW200017225729 

Szewnia - Leżachów   
Osada 
PL01S1601_1925 

17 N MO, 
MOC 

  III          III II II   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

33 
Szewnia 
PLRW200017225729 

Szewnia - Leżachów   
Osada 
PL01S1601_1925 

17 N 
MO, 
MOC 

  III II         III I II   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

34 
Błotnia 
PLRW200017227189 

Błotnia - Wierzawice 
PL01S1601_3243 

17 N 
MO, 
MOC 

  III           III II II  UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

34 
Błotnia 
PLRW200017227189 

Błotnia - Wierzawice 
PL01S1601_3243 17 N MO   IV           IV I II II SŁABY DOBRY 

NIE 

[MOEU] 

NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

35 Złota I 
PLRW20001722729 

Złota I - Kuryłówka 
PL01S1601_1951 

17 T MO, 
MOC 

  III           III II I   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

35 
Złota I 
PLRW20001722729 

Złota I - Kuryłówka 
PL01S1601_1951 

17 T MO   III           III II II   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

36 
Trzebośnica od Krzywego 
do ujścia 
PLRW200019227499 

Trzebośnica - Grzęba   
PL01S1601_1954 

19 T 
MO, 
MOC 

  III           III II I PPD UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

36 
Trzebośnica od Krzywego 
do ujscia 
PLRW200019227499 

Trzebośnica - Grzęba 
PL01S1601_1954 19 T 

MO, 
MOC   III           III II II II UMIARKOWANY DOBRY 

NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] ZŁY ZŁY 

37 Żyłka  
PLRW20001722748 

Żyłka - Wola Zar-
czycka 
PL01S1601_3241 

17 N MO, 
MOC 

  I           I I I   BARDZO DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

37 
Żyłka  
PLRW20001722748 

Żyłka - Wola Zar-
czycka 
PL01S1601_3241 

17 N 
MO, 
MOC 

 III        III I II   UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

38 
Brusienka 
PLRW200016228249 

Brusienka - Niem-
stów  
PL01S1601_3269 

16 N 

MO, 
MOC   III           III II II   UMIARKOWANY  

NIE 
[MOEU] 

NIE 
[MOEU] 

ZŁY 

ZŁY 
Brusienka - Nowe 
Sioło 
PL01S1601_3269 

MOC   I           I  I   BARDZO DOBRY  
TAK 

[MORE] 
TAK 

[MORE] 
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Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i/lub 
punktu monitoro-
wania obszarów 
chronionych  /1 T

yp
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych 

STAN 
 CHEMICZNY 

JCWP 
w reprezentatyw-

nym punkcie 
pomiarowo-

kontrolnym i/lub 
punkcie monito-

rowania obszarów 
chronionych  

Ocena speł-
niania wyma-
gań ogólnych 
dla obszarów 
chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[N2000, MOPI, 
MORE, MOEU] 

 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOPI, MORE 

MOEU] 
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38 
Brusienka 
PLRW200016228249 

Brusienka - Niem-
stów 
PL01S1601_3269 

16 N 
MO, 
MOC   III           III I II   UMIARKOWANY  

NIE 
[MORE, 
MOEU] 

NIE 
[MORE, 
MOEU] 

ZŁY ZŁY 

39 Tanew od Łady do ujścia 
PLRW20001922899 

Tanew - Wólka 
Tanewska 
PL01S1601_1958 

19 N MD, 
MOC 

  I II       I II II II II DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY DOBRY 

39 
Tanew od Łady do ujścia 
PLRW20001922899 

Tanew - Wólka 
Tanewska 
PL01S1601_1958 

19 N 
MD, 
MOC 

  II II         II I II II DOBRY DOBRY 
TAK 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
DOBRY DOBRY 

40 
Barcówka 
PLRW20001722929 

Barcówka - Stalowa 
Wola 
PL01S1601_1956 

17 T 
MO, 
MOC 

  III          III II PPD  II UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] ZŁY ZŁY 

40 Barcówka 
PLRW20001722929 

Barcówka - Stalowa 
Wola 
PL01S1601_1956 

17 T MO, 
MOC 

 III III     III II PPD  UMIARKOWANY  
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

41 
Bukowa od Rakowej do 
ujścia 
PLRW200019229499 

Bukowa - Chłopska 
Wola 
PL01S1601_1959 

19 N MO, 
MOC 

  II           II II II   DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

41 
Bukowa od Rakowej do 
ujścia 
PLRW200019229499 

Bukowa - Chłopska 
Wola 
PL01S1601_1959 

19 N 
MO, 
MOC 

  II           II I II   DOBRY  
TAK 

[MOEU] 
TAK 

[MOEU]   

42 
Łukawica 
PLRW20001722969 

Łukawica - Kępa 
Rzeczycka 
PL01S1601_1960 

17 N 
MD, 
MOC 

  II II       III III I II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

42 Łukawica 
PLRW20001722969 

Łukawica - Kępa 
Rzeczycka 
PL01S1601_1960 

17 N MD, 
MOC 

  II II        II I II II DOBRY DOBRY TAK 
[N2000, MOEU] 

TAK 
[MOEU] 

ZŁY ZŁY 

43 
Jodłówka 
PLRW20001722989 

Jodłówka - Wola 
Rzeczycka 
PL01S1601_1961 

17 N 
MD, 
MOC 

  I II   III     III II II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

43 
Jodłówka 
PLRW20001722989 

Jodłówka - Wola 
Rzeczycka 
PL01S1601_1961 

17 N MO   II           II I II   DOBRY  
TAK 

[N2000, MOEU] 
TAK 

[MOEU] 
  

/1 Punkty reprezentatywne MD i MO w wybranych JCWP są jednocześnie punktami monitoringu wybranych obszarów chronionych (N2000, MOEU, MORE, MOPI), punkty MOC to wyłącznie punkty monitoringu obszarów chronionych. 
/2 Ocena stanu chemicznego w ppk monitoringu obszarów chronionych MOPI dla liczby pomiarów mniejszej niż 12 sporządzona wg zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych 
oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014). 
/3 Punkty pomiarowo-kontrolne, w których prowadzono badania w latach 2010-2012, z których wyniki wykorzystano do oceny stanu wód w ppk reprezentatywnych w latach 2013-2015. 
/4 Punkty pomiarowo-kontrolne, w których nie prowadzono badań w latach 2013-2015. 
/5 Ocena dotyczy JCWP monitorowanych w latach 2010-2012, dla których nie realizowano monitoringu w latach 2013-2015 z uwagi na osiągnięty co najmniej dobry stan ekologiczny i brak wpływu presji antropogenicznych. (uwzględniono w ocenie 
stanu wód). 
/6 Ocena spełniania wymagań dla obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizacje komunalną wykonana w ppk niereprezentatywnym (nie uwzględniono w ocenie stanu wód). 
Pozostałe objaśnienia jak dla tabeli 6.1.5.1. (str. 126). 
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6.5. Zlewnia rzeki Bug 

W latach 2010-2015 w obszarze podkarpackiej części zlewni rzeki Bug monitorowano jedną na-
turalną jednolitą cześć wód o nazwie „Rata od źródeł do granic RP”. Badania przeprowadzono w re-
prezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w miejscowości Prusie.  

W roku 2012 JCWP objęta była monitoringiem diagnostycznym, natomiast w roku 2015 monito-
ringiem operacyjnym. Jednolita cześć wód objęta była ponadto monitoringiem obszarów chronionych 
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. 

6.5.1. Klasyfikacja elementów biologicznych i fizykochemicznych jakości wód 

Monitorowanymi elementami biologicznymi w JCWP „Rata od źródeł do granic RP” były fito-
bentos (w 2012 r. i w 2015 r. klasa II), makrofity (klasa III), makrobezkręgowce bentosowe (klasa III) 
i ichtiofauna (klasa IV).  

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu ekologicznego. 
W przypadku klasyfikacji elementów fizykochemicznych z grup 3.1-3.5 stwierdzono klasę II,  

w związku z średnioroczną wartością wskaźnika zasadowość ogólna. 
Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (grupa 3.6.) sklasyfikowano w klasie 

II z uwagi na średnioroczną wartość wskaźnika indeks olejowy. 

6.5.2. Klasyfikacja stanu ekologicznego JCWP 

Wykonana na podstawie powyżej omówionej klasyfikacji poszczególnych elementów jakości 
wody, klasyfikacja stanu ekologicznego, wykazała w 2015 r. słaby stan ekologiczny JCWP.  

W klasyfikacji zadecydowała niekorzystna wartość wskaźnika stanu ichtiofauny EFI+. 

6.5.3. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP 

Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP objęła substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia 
chemiczne, badane w ramach monitoringu diagnostycznego w 2012 roku. W wodach JCWP „Rata od 
źródeł do granic RP” nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla w/w substancji. 
JCWP osiągnęła dobry stan chemiczny. 

6.5.4. Ocena stanu wód w obszarze chronionym 

Jednolita cześć wód została wyznaczona jako część wód będąca obszarem chronionym wrażli-
wym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ocena 
spełniania wymagań określonych dla obszarów wrażliwych na eutrofizację wykazała, że w JCWP nie 
były spełnione zarówno wymagania ogólne, jak i dodatkowe określone dla tego typu obszarów 
(stwierdzono eutrofizację). Ocena stanu wód w obszarze chronionym wykazała zły stan wód w związ-
ku ze słabym stanem ekologicznym oraz występowaniem zjawiska eutrofizacji komunalnej (niespeł-
nione wymagania dodatkowe w związku z niekorzystną klasyfikacją wskaźnika makrofity). 

6.5.5. Ocena stanu wód w JCWP 

Ocena wykazała, że JCWP „Rata od źródeł do granic RP” nie osiągnęła dobrego stanu w związku 
ze słabym stanem ekologicznym oraz złym stanem wód w w/w obszarze chronionym (rys. 6.5.5.1.  
i tab. 6.5.5.1.). 
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Tab. 6.5.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitej części wód „Rata od źródeł do granic RP” (podkarpacka części zlewni rzeki 
Bug) w latach 2010 2015 [64] 

Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego  
i punktu monitoro-

wania obszarów 
chronionych  /1 T
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-
kontrolnym  

i punkcie monito-
rowania obszarów 

chronionych 

STAN 
 CHEMICZNY 

JCWP 
w reprezentatyw-

nym punkcie 
pomiarowo-
kontrolnym  

i punkcie monito-
rowania obszarów 

chronionych  

Ocena speł-
niania wyma-
gań ogólnych 
dla obszarów 
chronionych 

(TAK/NIE) 
 

[N2000, MOEU] 
 

Ocena speł-
niania wyma-
gań dodatko-

wych dla 
obszarów 

chronionych 
(TAK/NIE) 

 
[MOEU] 

 

STAN 
JCWP 

w reprezentatyw-
nym punkcie 
pomiarowo-
kontrolnym  

i punkcie monito-
rowania obszarów 
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Ocena 2015 r. (w dolnym wierszu o tym samym numerze przedstawiono wyniki poprzedniej oceny stanu wód, wykonanej w cyklu wodnym 2010-2015) 

1 
Rata od źródeł do granic 
RP 
PLRW20007266123 

Rata - Prusie 
PL01S1601_1962 

6 N 
MD, 
MOC 

  II III 
  

III   IV IV II II II SŁABY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

1 
Rata od źródeł do granic 
RP  
PLRW20007266123 

Rata - Prusie 
PL01S1601_1962 

6 N 
MD, 
MOC 

  II III 
  

III     III I II II UMIARKOWANY DOBRY 
NIE 

[MOEU] 
NIE 

[MOEU] 
ZŁY ZŁY 

/1 Punkt reprezentatywny MD jest jednocześnie punktem monitoringu obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizacje wywołana zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, Pozostałe objaśnienia jak dla tabeli 6.1.5.1. (str. 126). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Rys. 6.5.5.1. Ocena stanu wód w jednolitej części wód „Rata od źródeł do granic RP”  
(zlewnia Bugu) w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [24], [47], [64] 
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6.6. Zlewnia rzeki Dniestr 

W latach 2010-2015 w obszarze podkarpackiej części zlewni rzeki Dniestr monitorowano jedną 
naturalną jednolitą cześć wód o nazwie „Strwiąż do granicy państwa”. Badania przeprowadzono  
w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w miejscowości Ustrzyki Dol-
ne. W każdym roku cyklu wodnego w JCWP prowadzono monitoring operacyjny stanu chemicznego 
w zakresie WWA (we wcześniejszych badaniach stwierdzono przekroczenia środowiskowych norm 
jakości dla w/w substancji). W 2011 roku JCWP objęta była monitoringiem diagnostycznym, nato-
miast w roku 2014 JCWP monitorowano w pełnym zakresie monitoringu operacyjnego. Jednolita 
cześć wód objęta była ponadto monitoringiem obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wy-
wołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz monitoringiem obszarów 
ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie (PLH180013 i  PLB180003 „Góry Słonne”). 

6.6.1. Klasyfikacja elementów biologicznych i fizykochemicznych jakości wód 

Monitorowanymi elementami biologicznymi w JCWP „Strwiąż do granicy państwa” były fito-
bentos (w 2011 r. klasa II i w 2014 r. klasa III), makrofity (klasa III), makrobezkręgowce bentosowe 
(klasa II) i ichtiofauna (klasa III). Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w II klasie stanu 
ekologicznego.W przypadku klasyfikacji elementów fizykochemicznych z grup 3.1-3.5 stwierdzono 
klasę II, w związku ze średnioroczną wartością wskaźnika zasadowość ogólna. 

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (grupa 3.6.) sklasyfikowano w klasie 
II (wskaźniki decydujące: bor, indeks olejowy). 

6.6.2. Klasyfikacja stanu ekologicznego JCWP 

Wykonana na podstawie powyżej omówionej klasyfikacji poszczególnych elementów jakości 
wody, klasyfikacja stanu ekologicznego, wykazała zarówno w 2011 roku, jak i w roku 2014 umiarko-
wany stan ekologiczny JCWP. W klasyfikacji zadecydowały niekorzystna wartość wskaźnika MIR 
(makrofitowy indeks rzeczny), niekorzystna wartość wskaźnika stanu ichtiofauny EFI+ i dodatkowo w 
roku 2014 niekorzystna wartość wskaźnika fitobentosu (IO). 

6.6.3. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP 

Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP objęła substancje priorytetowe oraz inne zanieczyszczenia 
chemiczne, badane w ramach monitoringu diagnostycznego w 2011 roku, jak również substancje z 
grupy WWA badane w każdym roku cyklu w ramach monitoringu operacyjnego. W wodach JCWP 
„Strwiąż do granicy państwa” w latach 2012, 2013 i 2015 stwierdzono przekroczenia środowiskowych 
norm jakości dla substancji z grupy WWA. W ocenie za rok 2015 JCWP nie osiągnęła dobrego stanu 
chemicznego (stan chemiczny poniżej dobrego) z uwagi na przekroczenia dopuszczalnych średnio-
rocznych stężeń w/w substancji. 

6.6.4. Ocena stanu wód w obszarze chronionym 

Jednolita cześć wód została wyznaczona jako część wód będąca obszarem chronionym wrażli-
wym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych. Ponadto 
JCWP przepływa przez obszary Natura 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest 
ważnym czynnikiem w ich ochronie (PLH180013 i  PLB180003 „Góry Słonne”). Aktualna ocena 
spełniania wymagań określonych dla obszarów wrażliwych na eutrofizację wykazała, że w JCWP nie 
były spełnione zarówno wymagania ogólne, jak i dodatkowe określone dla tego typu obszarów 
(stwierdzono eutrofizację w związku z niekorzystną klasyfikacją wskaźnika IO). W przypadku obsza-
rów Natura 2000 ocenę wykonano w zakresie spełniania wymagań ogólnych dobrego stanu wód 
(stwierdzono zły stan wód). Ocena stanu wód w w/w obszarach chronionych wykazała zły stan wód w 
związku z umiarkowanym stanem ekologicznym, niekorzystnym stanem chemicznym oraz w związku 
z występowaniem zjawiska eutrofizacji komunalnej. 

6.6.5. Ocena stanu wód w JCWP 

Ocena wykazała, że JCWP „Strwiąż do granicy państwa” nie osiągnęła dobrego stanu w związku 
z umiarkowanym stanem ekologicznym, niekorzystnym (niższy niż dobry) stanem chemicznym oraz 
złym stanem wód w w/w obszarach chronionych (rys. 6.6.5.1. i tab. 6.6.5.1.).
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Tab. 6.6.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitej części wód „Strwiąż do granicy państwa” (polska część zlewni rzeki Dnie-
str) w latach 2010 2015 r. [64] 

Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej 
części wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
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Klasyfikacja elementów jako ści wód 

STAN / POTEN-
CJAŁ EKOLO-
GICZNY JCWP 
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nym punkcie 
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STAN 
 CHEMICZNY 
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chronionych  

Ocena speł-
niania wyma-
gań ogólnych 
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chronionych 

(TAK/NIE) 
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MOEU] 
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gań dodatko-
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chronionych 
(TAK/NIE) 
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MORE] 
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Ocena 2015 r. (w dolnym wierszu o tym samym numerze przedstawiono wyniki poprzedniej oceny stanu wód, wykonanej w cyklu wodnym 2010-2015) 

1 
Strwiąż do granicy 
państwa 
PLRW9000127691 

Strwiąż - Krościenko 
PL03S1601_0001 

12 N 
MD, 
MOC 
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/1 Punkt reprezentatywny MD jest jednocześnie punktem monitoringu obszaru chronionego wrażliwego na eutrofizacje wywołana zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz obszarów chronionych Natura 2000Pozostałe objaśnienia jak dla tabeli 6.1.5.1. (str. 126). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Rys. 6.6.5.1. Ocena stanu wód w jednolitej części wód „Strwiąż do granicy państwa” (zlewnia Dniestru) 
monitorowanej w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [24], [47], [64] 
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6.7. Podsumowanie oceny stanu JCWP w województwie 

Oceną stanu wód w latach 2010-2015, w tym oceną stanu wód w obszarach chronionych, objęto 
99 jednolitych części wód rzecznych. 

6.7.1. Klasyfikacja stanu ekologicznego i potencjału ekologicznego JCWP 

Ocena stanu wód wykazała, że większość jednolitych części wód rzecznych monitorowanych na 
terenie województwa podkarpackiego w latach 2010-2015, charakteryzuje się niezadowalającym sta-
nem/potencjałem ekologicznym (przeważa stan/potencjał umiarkowany i słaby). Niekorzystna klasy-
fikacja stanu i potencjału ekologicznego we wszystkich częściach wód zdeterminowana została przez 
elementy biologiczne, a w częściach wód najbardziej zanieczyszczonych („Dopływ z Wiktorca”, 
„Mrowla”, „Stobnica do Łądzierza”, „Koniecpólka”, „Markówka”, „Babulówka”, „Barcówka”, 
„Morwawa”, Szkło od granicy państwa do ujścia”) również przez elementy fizykochemiczne. Bardzo 
dobry i dobry stan ekologiczny oraz potencjał ekologiczny maksymalny i dobry stwierdzono w 35 
częściach wód. W pozostałych 64 częściach wód stan/potencjał ekologiczny określono jako niższy niż 
dobry (umiarkowany, słaby lub zły). Spośród JCWP poddanych ocenie najwięcej o zadowalającym 
stanie/potencjale ekologicznym (czyli co najmniej dobrym) występuje w zlewniach Wisłoki i Sanu 
(bez Wisłoka), najmniej zaś w zlewniach Wisły i Wisłoka (rys. 6.7.1.1.). 

 

Rys. 6.7.1.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych  
monitorowanych w województwie podkarpackim w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [24], [47], [64] 
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6.7.2. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP 

Stan chemiczny monitorowano w 58 jednolitych częściach wód rzecznych, w  tym w 2 częściach 
wód będących zbiornikami zaporowymi (Solina na Sanie i Besko na Wisłoku). Podstawą oceny był 
zbiór wyników badań substancji chemicznych wykonanych w ramach monitoringu diagnostycznego, 
operacyjnego i badawczego. Dobry stan chemiczny stwierdzono w 54 jednolitych częściach wód 
rzecznych. W 4 JCWP stan chemiczny określono jako poniżej dobrego ze względu na przekroczenie 
środowiskowych norm jakości w przypadku wskaźnika suma benzo(g,h,i)-perylenu i indeno(1,2,3-
cd)pirenu z grupy WWA. Niższy niż dobry stan chemiczny stwierdzono w 2 JCWP w zlewni rzeki 
Wisłoki (JCWP „Wisłoka od Dębownicy do Ropy”, i JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebianki”),  
w 1 JCWP w zlewni rzeki Wisłok (JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów”) i w jednej 
JCWP w zlewni Dniestru (JCWP „Strwiąż do granicy państwa” (rys. 6.7.2.1.). Należy zaznaczyć, że 
występowanie WWA w zlewniach górnych biegów Wisłoki, Sanu i Wisłoka, jest zjawiskiem charak-
terystycznym dla tych obszarów i ma związek z występowaniem złóż ropy naftowej i naturalnych 
emisji i migracji substancji węglowodorowych do środowiska (tereny górnicze).  

 

Rys. 6.7.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych  
w województwie podkarpackim w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [24], [47], [64] 

6.7.3. Ocena stanu wód w obszarach chronionych 

W latach 2010-2015 na obszarze województwa podkarpackiego oceną objęto obszary chronione 
wrażliwe na eutrofizację komunalną (95 JCWP), obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie (36 JCWP), obszary 
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chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (17 JCWP) oraz 
obszary chronione przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych (7 JCWP). 

I. Obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

Oceną stanu wód w obszarach chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną objęto  
95 JCWP. Wymagania ogólne (co najmniej dobry stan/potencjał ekologiczny) w obszarach nie były 
spełnione w 64 JCWP. Spośród tych 64 JCWP, w 51 JCWP stwierdzono eutrofizację. Wymagania 
ogólne w obszarach, zostały spełnione w 31 JCWP, natomiast wymagania dodatkowe (brak eutrofiza-
cji) zostały spełnione w 44 JCWP. Nie zawsze niższy niż dobry stan/potencjał ekologiczny w obszarze 
chronionym oznacza, że mamy do czynienia ze zjawiskiem eutrofizacji komunalnej. Przyjmuje się, że 
eutrofizacja nie występuje gdy niższy od dobrego stan/potencjał ekologiczny w obszarze chronionym, 
jest determinowany przez wskaźniki, które nie są właściwe do oceny zjawiska eutrofizacji (ichtiofau-
na, makrobezkręgowce, makrofity w większości JCWP) i gdy spełnione są wymagania dodatkowe dla 
wskaźników właściwych do oceny występowania zjawiska (brak przekroczeń wartości granicznych II 
klasy stanu/potencjału). Najbardziej zeutrofizowane zlewnie w województwie to zlewnie rzek Wisłok 
i Wisła (rys. 6.7.3.1.). Ocena występowania zjawiska eutrofizacji komunalnej w województwie została 
szerzej omówiona w rozdziale 9. 

 

Rys. 6.7.3.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną za-
nieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitorowanych w województwie podkarpackim w latach 2010-

2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [24], [47], [64] 
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II. Obszary ochrony siedlisk lub gatunków, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem 
w ich ochronie 

Oceną stanu wód w obszarach ochrony siedlisk lub gatunków dla których utrzymanie lub popra-
wa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie objęto 36 jednolitych części wód rzecznych,  
z czego najwięcej (20 JCWP) położonych jest w zlewni rzeki San. Wymagania ogólne (co najmniej 
dobry stan/potencjał ekologiczny), w zakresie których sporządzono ocenę, spełnione były w 14 JCWP, 
z czego 10 JCWP położonych jest w zlewni rzeki San, 2 JCWP położone są w zlewni rzeki Wisłoki  
i 1 JCWP położona jest w zlewni rzeki Wisły.  

W pozostałych 22 JCWP, w tym w 9 JCWP w zlewni Sanu, w 4 JCWP w zlewni Wisłoka,  
w 5 JCWP w zlewni Wisłoki, w 3 JCWP w zlewni Wisły i w 1 JCWP w zlewni Dniestru, wymagania 
ogólne dobrego stanu w obszarach chronionych Natura 2000 nie były spełnione (rys. 6.7.3.2.). 

 

Rys. 6.7.3.2. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla których 
utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, monitorowanych w województwie podkarpac-

kim w wybranych JCWP w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 [3], [15], [24], [47], [51], [64] 

III. Obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

Ocenę stanu wód w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę 
przeznaczoną do spożycia wykonano dla 17 JCWP stanowiących obszar chroniony. We wszystkich 
monitorowanych w 2015 r. obszarach chronionych stwierdzono spełnienie wymagań dodatkowych 
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określonych dla tych obszarów w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2002 r. [93] (kategoria A1 
lub A2 dla wskaźników fizykochemicznych i A1, A2 lub A3 dla wskaźników mikrobiologicznych).  

W zakresie spełniania wymagań ogólnych ocena za rok 2015 wykazała, że w 5 JCWP nie były 
spełnione wymagania ogólne (zły stan wód w punkcie monitorowania obszarów chronionych).  

W JCWP „Wisłok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku” i w JCWP „Stobnica do Łądzierza” 
o złym stanie wód w obszarze chronionym zadecydował umiarkowany potencjał ekologiczny, nato-
miast w JCWP „San od Olszanki do Wiaru”, w JCWP „San od Huczek do Wisłoka bez Wisłoka”  
i w JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów” zły stan wód w obszarze chronionym został zdeter-
minowany przez niższy niż dobry stan/potencjał ekologiczny i niższy niż dobry stan chemiczny 
(stwierdzono przekroczenia środowiskowych norm jakości dla WWA). W pozostałych 12 JCWP 
stwierdzono dobry stan wód w obszarach chronionych (rys. 6.7.3.3.). Najlepszą jakością wód przezna-
czonych do spożycia charakteryzują się wody w zlewni rzeki Wisłoki. 

 

Rys. 6.7.3.3. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności  
w wodę przeznaczoną do spożycia, monitorowanych w województwie podkarpackim  

w latach 2010-2015, ocena za 2015 r.  [3], [15], [24], [47], [64] 

IV. Obszary chronione przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych 

Oceną stanu wód w obszarach chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych w tym ką-
pieliskowych objęto w latach 2010-2015 3 JCWP położone w zlewni Wisłoki i 4 JCWP położone  
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w zlewni Sanu. We wszystkich obszarach chronionych wyznaczonych w zlewni Sanu stwierdzono, że 
wymagania określone dla tych obszarów były spełnione, natomiast w zlewni Wisłoki wymagania dla 
obszarów chronionych były spełnione w 1 JCWP (JCWP „Wisłoka od Rzeki do Potoku Kiełkowskie-
go”). W 2 JCWP w zlewni Wisłoki (JCWP „Potok Chotowski” i JCWP „Rzeka”) stwierdzono zły stan 
wód w obszarach chronionych (rys. 6.7.3.4.). Najlepszą jakość wód w obszarach przeznaczonych do 
celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych stwierdzono w zlewni rzeki San. 

 

Rys. 6.7.3.4. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyjnych,  
w tym kąpieliskowych, monitorowanych w województwie podkarpackim w latach 2010-2015, ocena za 2015 r./1 

  [3], [15], [24], [47], [64] 
 

6.7.4. Ocena stanu wód w JCWP 

Spośród 99 monitorowanych jednolitych części wód rzecznych, wynikowy stan wód został okre-
ślony dla 84 jednolitych części wód rzecznych, w tym dla 55 JCWP na podstawie wyników sta-
nu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego. W 11 częściach wód rzecznych nie wykonano oce-
ny stanu wód z uwagi na brak oceny stanu chemicznego przy jednoczesnym bardzo dobrym stanie 
ekologicznym lub dobrym stanie/potencjale ekologicznym. W 2 JCWP (JCWP „Sanoczek” i JCWP 
„Kłopotnica”) wykonano wyłącznie ocenę stanu wód w obszarach chronionych przeznaczonych  
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do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (ocena w punktach monitorowania obsza-
rów chronionych). 

Dobry stan wód stwierdzono w 19 jednolitych częściach wód, w tym w 2 częściach wód będą-
cych zbiornikami zaporowymi (JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach” i JCWP „Zbior-
nik Besko”). W 65 jednolitych częściach wód rzecznych stwierdzono zły stan wód, spowodowany 
niższym niż dobry stanem/potencjałem ekologicznym i(lub) złym stanem chemicznym i złym stanem 
wód w obszarach chronionych. We wszystkich zaprezentowanych w opracowaniu zlewniach rzecz-
nych dominuje zły stan wód. Najwięcej jednolitych części wód rzecznych w dobrym stanie występuje 
w zlewniach Sanu (11 JCWP) i Wisłoki (5 JCWP). Szczególnie niekorzystnie w odniesieniu do liczby 
JCWP będących w złym stanie prezentuje się stan wód w zlewni rzeki Wisłok (rys. 6.7.4.1.). 

 

Rys. 6.7.4.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w województwie  
podkarpackim w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. [3], [15], [24], [47], [64] 
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7. OCENA STANU WÓD W ZBIORNIKACH ZAPOROWYCH WOJEWÓDZTW A 
W LATACH 2010-2015 

Na terenie województwa podkarpackiego zlokalizowane są 3 zbiorniki zaporowe, które zostały 
wydzielone jako odrębne, silnie zmienione części wód. Są to: Zbiornik Solina wraz ze Zbiornikiem 
Myczkowce (JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach”), Zbiornik Besko (JCWP „Zbiornik 
Besko”) i Zbiornik Rzeszów (JCWP „Zbiornik Rzeszów”). Pozostałe zbiorniki zaporowe, w tym m.in. 
Zbiornik Wilcza Wola (Maziarnia), czy też Zbiornik Pilzno (Strzegocice) nie są odrębnymi częściami 
wód rzecznych i tym samym nie podlegają one ocenie w ramach systemu Państwowego Monitoringu 
Środowiska. 

Monitoring i ocenę stanu wód w zbiornikach zaporowych w latach 2010-2015 prowadzono zgod-
nie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej, według przepisów i zasad omówionych w rozdziałach 
1 i 6, przy czym zakres monitoringu wód w zbiornikach zaporowych różni się nieco od monitoringu 
wód w jednolitych częściach wód niebędących zbiornikami zaporowymi.  

W monitoringu diagnostycznym zbiorników zaporowych zakres monitorowanych wskaźników 
jakości wody obejmuje: elementy biologiczne takie jak fitoplankton, fitobentos i makrobezkęgowce 
bentosowe (nie oznacza się makrofitów i ichtiofauny), elementy hydromorfologiczne, wskaźniki fizy-
kochemiczne (grupy 3.1.-3.5.) takie jak: temperatura wody, przezroczystość, tlen rozpuszczony, 
BZT5, OWO, ChZT-Cr, przewodność w 20°C, twardość ogólna, odczyn pH, azot azotanowy, azot 
ogólny, fosforany PO4, fosfor ogólny, wszystkie specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesynte-
tyczne (grupa 3.6.), wszystkie substancje priorytetowe (grupa 4.1.) i inne zanieczyszczenia chemiczne 
(grupa 4.2.).  

W monitoringu operacyjnym zakres badań elementów biologicznych i fizykochemicznych jest 
analogiczny jak w przypadku monitoringu diagnostycznego, natomiast wśród zanieczyszczeń specy-
ficznych z grupy 3.6. i elementów chemicznych z grup 4.1.i 4.2. monitoruje się wszystkie te zanie-
czyszczenia, które są odprowadzane do jednolitej części wód (analogicznie jak w przypadku JCWP 
niebędących zbiornikami zaporowymi). 

W przypadku, kiedy zbiornik zaporowy stanowi obszar chroniony lub jest położony w obszarze 
chronionym, analogicznie jak w przypadku rzek i potoków, obejmuje się go badaniem w zakresie do-
datkowych wskaźników określonych dla obszarów chronionych (o ile ustanowiono wymagania dodat-
kowe dla obszarów chronionych). Zbiornik Solina i Zbiornik Besko zostały wyznaczone m.in. jako 
obszary chronione przeznaczone do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, stąd 
objęte zostały monitoringiem tych obszarów w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Śro-
dowiska (2011 z późn.zm.) [89], a w odniesieniu do oceny stanu wód, objęte zostały oceną spełniania 
wymagań dodatkowych określonych dla tych obszarów w rozporządzeniu Ministra Środowiska (2002) 
[93]. 

Procedura oceny stanu wód w JCWP będących zbiornikami zaporowymi jest analogiczna jak  
w przypadku oceny stanu JCWP niebędących zbiornikami zaporowymi, z tą różnicą, że w przypadku 
oceny elementów biologicznych, wskaźnik fitoplanktonowy (IFPL) i wskaźnik fitobentosu (IO) łączy 
się we wspólny wskaźnik oceny FLORA, którego klasyfikacja zależna jest od wyników klasyfikacji  
dwóch w/w indeksów. 

Ocenę stanu wód zbiorników została wykonana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych 
norm jakości dla substancji priorytetowych (2014) [91].  

Ocenę wykonuje się w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym, na który zwykle skła-
da się kilka stanowisk pomiarowych (odrębne stanowisko na potrzeby poboru fitoplanktonu i odrębne 
stanowisko na potrzeby poboru fitobentosu i makrobezkręgowców). W przypadku, gdy zbiornik poło-
żony jest w obszarach chronionych, ocenę wykonuje się dodatkowo w punkcie (punktach) monitorin-
gu obszarów chronionych, a następnie sporządza się wynikową ocenę stanu wód w JCWP (analogicz-
nie jak w przypadku JCWP niebędących zbiornikami). 

7.1. Zbiornik Solina wraz ze zbiornikiem Myczkowce 

7.1.1. Charakterystyka zbiornika 

Zbiornik zaporowy Solina na rzece San, jako urządzenie wodne funkcjonuje wraz ze Zbiornikiem 
Myczkowce, tworząc tzw. kaskadę zbiorników. Zbiornik Myczkowce służy do wyrównywania wahań 
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przepływów spowodowanych pracą hydroelektrowni w Solinie. Zbiornik Solina przy maksymalnym 
piętrzeniu gromadzi ok. 504 mln m3 wody i jest największym pod względem objętości zbiornikiem 
zaporowym w Polsce. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 2105 ha. Głównymi ciekami zasilającymi 
zbiornik są rzeki: San i Solinka oraz potok Czarny. Obszar zlewni zasilającej zlokalizowany jest  
w Bieszczadach Zachodnich i w 75% pokryty jest lasami. Znaczna część zlewni objęta jest ochroną 
prawną z uwagi na duże walory przyrodnicze, krajobrazowe i unikalny charakter zbiorowisk leśnych. 
Przyrodnicze obszary chronione to  chronione to:  Bieszczadzki Park Narodowy, dwa parki krajobra-
zowe: Ciśniańsko-Wetliński Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Doliny San oraz rezerwaty 
przyrody. Bieszczadzki Park Narodowy wraz z w/w parkami krajobrazowymi oraz słowackim Par-
kiem Narodowym „Połoniny” i ukraińskimi: Użańskim Parkiem Narodowym oraz Nadsańskim Re-
gionalnym Parkiem Krajobrazowym zostały włączone do Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery 
„Karpaty Wschodnie”. Wśród przyrodniczych obszarów chronionych położonych w zlewni zbiornika 
wymienić należy obszar Natura 2000 „Bieszczady” (PLC180001). Zbiornik Solina pełni funkcję ener-
getyczną, ochrony przeciwpowodziowej, rekreacyjno-wypoczynkową oraz jest źródłem zaopatrzenia 
w wodę okolicznych miejscowości wczasowo-turystycznych i miasta Ustrzyki Dolne. Zbiornik Solina 
wraz ze Zbiornikiem Myczkowce został wydzielony na rzece San, jako odrębna silnie zmieniona jed-
nolita część wód rzecznych o nazwie „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach” (kod: 
PLRW20000221559).  

Z uwagi na okres retencji wody w zbiorniku większy od 40 dób, Zbiornik Solina został zaliczony 
do grupy zbiorników limnicznych. 

7.1.2. Ocena stanu wód w JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach” 

Wyniki oceny stanu wód w JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach” z uwzględnie-
niem oceny stanu wód w obszarach chronionych przedstawiono w rozdziale 6 w tabeli 6.4.5.1.  

W niniejszym rozdziale w/w ocena została omówiona w sposób szczegółowy. 
W cyklu gospodarowania wodami 2010-2015, Zbiornik Solina objęty był monitoringiem diagno-

stycznym (badania w roku 2012), monitoringiem operacyjnym (badania w latach 2012 i 2015) oraz 
monitoringiem następujących obszarów chronionych:  
1. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źró-

deł komunalnych z uwagi na odprowadzanie do wód zbiornika ścieków ze źródeł komunalnych 
(badania w latach 2012 i 2015); 

2. obszary chronione przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę prze-
znaczoną do spożycia z uwagi na fakt, że zbiornik jest istotnym źródłem zaopatrzenia w wodę pit-
ną (głównie miasto Ustrzyki Dolne oraz miejscowość Polańczyk) - badania wykonywane corocz-
nie (lata 2010-2015);  

3. obszary chronione przeznaczone do celów rekreacyjnych, w tym kąpieliskowych z uwagi na funk-
cję rekreacyjną zbiornika (badania w roku 2012, od badań odstąpiono w 2015 r. z uwagi na brak 
oficjalnego formalnego ustanowienia kąpieliska); 

4. obszary ochrony siedlisk lub gatunków dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest waż-
nym czynnikiem w ich ochronie z uwagi na sąsiedztwo obszarów NATURA 2000 „Bieszczady” 
(badania w roku 2012, od badań odstąpiono w roku 2015 z uwagi na brak udziału powierzchni 
zbiornika w obszarze NATURA 2000, a jedynie sąsiedztwo – z tego względu ocena stanu wód  
w tym typie obszarów chronionych nie została uwzględniona w wynikowej aktualnej ocenie 
JCWP). 
W latach 2010-2012 badania wód zbiornika prowadzone były w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

o nazwie Zbiornik Solina, zlokalizowanym na zbiorniku Solina w rejonie Polańczyka (N 49,374194 E 
22,450750). Jedynie badania elementów biologicznych, takich jak fitobentos i makrobezkręgowce 
bentosowe prowadzone były na osobnym stanowisku pomiarowym, zlokalizowanym w strefie przej-
ściowej zbiornika, na terenie Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego „Jawor” w Solinie 
(N 49,368889 E 22,461972).  

W latach 2013-2015 w związku z koniecznością dostosowania sieci i programu monitoringu wód 
do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, na Zbiorniku ustanowiono tzw. reprezenta-
tywny punkt pomiarowo-kontrolny o nazwie Zbiornik Solina - Polańczyk, który składa się z kilku 
stanowisk pomiarowych (rys. 7.1.2.1.):  
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1. stanowisko pomiarowe na Zbiorniku Solina w rejonie Polańczyka na potrzeby badań fitoplanktonu 
i elementów fizykochemicznych (N 49,374194 E 22,450750); 

2. stanowisko pomiarowe na Zbiorniku Myczkowce w rejonie zapory, na potrzeby poboru elemen-
tów fizykochemicznych (N 49,431028 E 22,408528); 

3. stanowisko pomiarowe na Zbiorniku Solina na terenie Wojskowego Zespołu Wypoczynkowego 
„Jawor” w Solinie na potrzeby badań fitobentosu i makrobezkregowców bentosowych,  
(N 49,368889 E 22,461972). 
Ponadto na potrzeby prowadzenia monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do poboru 

wody pitnej, wyznaczono punkt pomiarowo – kontrolny monitoringu obszarów chronionych, który 
zlokalizowany jest na terenie ujęcia wody powierzchniowej w Polańczyku, administrowanego przez 
Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Polańczyku (ppk Zbiornik Solina – ujęcie N 49,374467  
E 22,442014).  

W punkcie Zbiornik Solina – ujęcie zlokalizowanym w Polańczyku, zgodnie z rozporządzaniem 
Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód po-
wierzchniowych i podziemnych (2011 z późn.zm.) [89], prowadzono badania wskaźników fizyko-
chemicznych (grupy 3.1.-3.5.), wybranych substancji priorytetowych (grupa 4.1.) i innych substancji 
szczególnie szkodliwych (grupa 4.2.), innych substancji chemicznych (grupa 4.3.) i wskaźników mi-
krobiologicznych (grupa 5). 

 
Rys. 7.1.2.1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych ppk reprezentatywnego wraz z lokalizacją punktów monitoringu  

obszarów chronionych w JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach”  
w latach 2013-2015 [15], [24], [47], [51], [60], [61] 
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7.1.2.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych jakości wód 

Monitorowanymi elementami biologicznymi w JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkow-
cach” były fitoplankton (w 2012 r. i w 2015 r. klasa I), fitobentos (w 2012 r. i w 2015 r. klasa I), ma-
krobezkręgowce bentosowe (w 2012 r. klasa I, w 2015 r. – klasa II). Wskaźnik łącznej oceny fito-
planktonu i fitobentosu FLORA zarówno w roku 2012, jak i w roku 2015 sklasyfikowano w I klasie 
(maksymalny potencjał ekologiczny). 

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego. 
W przypadku klasyfikacji elementów fizykochemicznych z grup 3.1-3.5 oraz wskaźników z gru-

py 3.6. dla wszystkich monitorowanych wskaźników w aktualnej ocenie stwierdzono klasę I. 

7.1.2.2. Klasyfikacja potencjału ekologicznego JCWP 

Wykonana na podstawie powyżej omówionej klasyfikacji poszczególnych elementów jakości 
wody, klasyfikacja potencjału ekologicznego wód zbiornika, w 2012 roku wykazała maksymalny po-
tencjał ekologiczny, natomiast w roku 2015 wykazała dobry potencjał ekologiczny. Obniżenie poten-
cjału ekologicznego z klasy I na klasę II zdeterminowane zostało wynikiem klasyfikacji makrozooben-
tosu. 

7.1.2.3. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP 

Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP objęła substancje priorytetowe (grupa 4.1.) oraz inne za-
nieczyszczenia chemiczne (grupa 4.2.), badane w ramach monitoringu diagnostycznego w 2012 roku. 
W wodach JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach” nie stwierdzono przekroczeń środo-
wiskowych norm jakości określonych dla w/w substancji chemicznych. JCWP osiągnęła dobry stan 
chemiczny. W odniesieniu do roku 2012 nie stwierdzono zmian w stanie chemicznym wód zbiornika. 

7.1.2.4. Ocena stanu wód w obszarach chronionych 

W JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach” monitorowano obszar chroniony wrażli-
wy na eutrofizację komunalną, obszar ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000 „Bieszczady, obszar 
chroniony przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia oraz obszar 
chroniony przeznaczony do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych. 

I. Obszar chroniony wrażliwy na eutrofizację wywołana zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 
komunalną wykazała, że w JCWP w całym cyklu wodnym były spełnione zarówno wymagania ogólne 
(co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny), jak i wymagania dodatkowe (brak 
przekroczeń wartości granicznych dobrego potencjału ekologicznego dla wskaźników eutrofizacji). 

II. Obszar ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie 

W cyklu wodnym 2010-2015 ocenę spełniania wymagań określonych dla obszaru chronionego 
Natura 2000 „Bieszczady”, wykonano jednorazowo w 2012 r. Ocena wykazała, że w JCWP były speł-
nione wymagania ogólne dobrego stanu wód. Wymagania dodatkowe nie zostały określone. W roku 
2015 odstąpiono od oceny w tym zakresie. Wyników oceny wód zbiornika w obszarze Natura 2000 
nie uwzględniono w zbiorczej ocenie JCWP, będącej przedmiotem rozdziału 6. Ocena w tym zakresie 
nie została także uwzględniona w programie monitoringu wód w województwie na lata 2016 – 2020. 

III. Obszar chroniony przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

W czasie trwania cyklu wodnego 2010-2015, nie stwierdzono istotnych zmian jakości wód zbior-
nika w obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej. Na podstawie badań przeprowa-
dzonych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego stwierdzono, że w obszarze chronio-
nym wymagania ogólne dobrego stanu zostały spełnione (tab. 6.4.4.1. w rozdz. 6). W odniesieniu do 
oceny spełniania wymagań dodatkowych, w każdym roku badawczym wymagania te były spełnione. 
Wody zbiornika sklasyfikowano w kategorii A2, a o klasyfikacji decydowały parametry mikrobiolo-
giczne i dodatkowo w latach 2010 i 2013 wskaźniki fizykochemiczne (tab. 7.1.2.4.1.). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska (2002) [93], kategoria A2 jest przypisana wo-
dom dobrej jakości i oznacza, że badana woda wymaga typowego uzdatniania fizycznego i chemicz-
nego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz dezynfek-
cji. 
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Tab. 7.1.2.4.1. Ocena spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego przeznaczonego do poboru 
wody przeznaczonej do spożycia w latach 2010-2015 – JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach” [64] 

Lp. 

Nazwa i kod  
punktu pomiarowo-
kontrolnego monito-

ringu obszaru 
chronionego 

Nazwa i kod 
jednolitej cz ęści wód 

(JCWP) 

Kategoria 
jako ści 
wody 

Kategoria  
fizyko-

chemiczna/ 
parametry 

decydujące 

Kategoria bakterio-
logiczna/ 

Parametry decydujące 

Ocena spełniania wyma-
gań dodatkowych dla 
obszaru chronionego 

(TAK/NIE) 

ROK 
BADAŃ 

1 

Zbiornik Solina 
PL01S1601_1966 

Zbiornik Solina do zapory 
w Myczkowcach 
PLRW20000221559 
 

A2 
A2 

ogólny węgiel 
organiczny 

A2 
bakterie grupy Coli, 

bakterie grupy Coli typu 
kałowego 

TAK 2010 

2 A2 A1 
A2 

paciorkowce kałowe - 
enterokoki 

TAK 2011 

3 A2 A1 

A2 
bakterie grupy Coli typu 
kałowego, paciorkowce 

kałowe - enterokoki 

TAK 2012 

4 

Zbiornik Solina - ujęcie 
PL01S1601_3457 
 

Zbiornik Solina do zapory  
w Myczkowcach 
PLRW20000221559 
 

A2 

A2 
nasycenie 

tlenem, fenole 
lotne 

A2 
bakterie grupy Coli, 

bakterii grupy Coli typu 
kałowego 

TAK 2013 

5 A2 A1 

A2 
bakterie grupy Coli typu 
kałowego, paciorkowce 

kałowe - enterokoki 

TAK 2014 

6 A2 A1 
A2 

bakterie grupy Coli 
TAK 2015 

IV. Obszar chroniony przeznaczony do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych 

W cyklu wodnym 2010-2015 ocenę spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych 
przeznaczonych do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych wykonano jednorazowo w 2012 r. 
Ocena wykazała, że w JCWP były spełnione zarówno wymagania ogólne (co najmniej dobry potencjał 
ekologiczny i dobry stan chemiczny), jak i wymagania dodatkowe (brak przyspieszonej eutrofizacji 
wywołanej antropogenicznie). W roku 2015 odstąpiono od oceny w tym zakresie. 

7.1.2.5. Ocena stanu wód w JCWP 

Ocena wykazała, że JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach” osiągnęła dobry stan  
w związku z dobrym potencjałem ekologicznym, dobry stanem chemicznym i dobrym stanem wód  
w w/w obszarach chronionych (tab. 7.1.2.4.1., tab. 7.1.2.5.1. i tabele: 6.4.4.1., 6.4.5.1.w rozdz. 6).  

W cyklu wodnym 2010-2015 nie odnotowano istotnych zmian w stanie wód zbiornika Solina,  
za wyjątkiem pogorszenia potencjału ekologicznego z klasy I w roku 2012 do klasy II w roku 2015.  

Wody zbiornika Solina charakteryzują się bardzo dobrą jakością. Średnioroczne wartości wszyst-
kich badanych wskaźników fizykochemicznych nie przekroczyły wartości granicznych określonych 
dla I klasy potencjału ekologicznego. W przypadku wszystkich monitorowanych wskaźników che-
micznych nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dobrego stanu chemicznego. 

Tab. 7.1.2.5.1. Wyniki oceny stanu wód Zbiornika Solina - JCWP „Zbiornik Solina do Zapory w Myczkowcach” w latach 
2012 i 2015 [64] 

Nazwa i kod 
jednolitej cz ęści wód 

(JCWP) 
Nazwa i kod repre-
zentatywnego ppk 

Klasyfikacja elementów biologicz-
nych /1 /2 /3 /4 

Łączna 
ocena 

el. biol.  

HM 
/5 

Klasa el. 
fiz-

chem, /6  POTENC. 
EKOLO-
GICZNY 

STAN 
CHEM./8 

STAN 
WÓD 

W OBSZ. 
CHRO-

NIONYCH 

STAN 
JCWP 

 
 
 

ROK 
BADAŃ IFPL IO MZB FLORA Klasa 

SZSN/7 

Zbiornik Solina do 
zapory  
w Myczkowcach 
PLRW20000221559 
ppk Zbiornik Solina 
PL01S1601_1966 

I I I I I I 

I 
MAKSY-
MALNY DOBRY DOBRY/9 DOBRY 2012 

I 

Zbiornik Solina do 
zapory  
w Myczkowcach 
PLRW20000221559 
ppk Zbiornik Solina – 
Polańczyk 
PL01S1601_1966 

I I II I I I 

I 

DOBRY DOBRY DOBRY/10 DOBRY 2015 

I 

/1 IFPL – wskaźnik fitoplanktonowy (ocena fitoplanktonu); /2 IO – multimetryczny indeks okrzemkowy (ocena fitobentosu); 
/3 MZB – wskaźnik makrozoobentosowy (ocena makrobezkręgowców bentosowych); 
/4 FLORA – element FLORA (wskaźnik oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych, na który składa się łączna klasyfikacja indeksu  IFPL 
 i indeksu IO); 
/5 HM – klasyfikacja elementów hydromorfologicznych; 
/6 Klasyfikacja elementów fizykochemicznych (grupy 3.1. – 3.5.): temperatura, tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, ChZT-Cr, przewodność w 20°C, pH, azot 
azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny (wszystkie wskaźniki sklasyfikowano w klasie I, pH w roku 2015 wykluczone z oceny z uwagi na naturalnie 
podwyższone wartości); 
/7 Klasyfikacja specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych (grupa 3.6.): arsen, bar, bor, chrom sześciowartościowy, chrom ogólny, cynk, 
miedź, fenole lotne, indeks oleju mineralnego, glin, cyjanki wolne, cyjanki związane (wszystkie wskaźniki sklasyfikowano w klasie I); 
/8 Klasyfikacja stanu chemicznego: alachlor, antracen, atrazyna, benzen, kadm, C10-13 –chloroalkany, chlorfenwinfos, chlorpyrifos, 1,2-dichloroetan, dochloro-
metan, Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP), diuron, endosulfan, fluoranten, heksachlorobenzen (HCB), haksachlorobutadien (HCBD), heksachlorocykloheksan 
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(HCH), izoproturon, ołów, rtęć, naftalen, nikiel, nonylofenol (p-nonylofenol), oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol), pentachlorofenol (PCP), 
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, symazyna, trichlorobenzeny (TCB), trichlorometan (chloro-
form), trifluralina, tetrachlorometan, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, DDT - izomer para-para, DDT całkowity, trichloroetylen, tetrachloroetylen (nie 
stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla w/w substancji chemicznych). 
/9 Ocena stanu wód w obszarach chronionych w 2012 r. uwzględnia ocenę stanu wód w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczysz-
czeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, ocenę stanu wód w obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia (wyma-
gania ogólne i dodatkowe – tab. 6.4.4.1., tab. 6.4.5.1. i tab. 7.1.2.4.1.), ocenę stanu wód w obszarze chronionym przeznaczonym do celów rekreacyjnych, w tym 
kąpieliskowych i ocenę stanu wód w obszarze chronionym Natura 2000 ‘Bieszczady” (PLC180001). 
/10 Ocena stanu wód w obszarach chronionych w 2015 r. uwzględnia ocenę stanu wód w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczysz-
czeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz ocenę stanu wód w obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody przeznaczonej do spożycia 
(wymagania ogólne i dodatkowe – tab. 7.1.2.4.1. i tabele: 6.4.4.1., 6.4.5.1. w rozdziale 6). 

7.2. Zbiornik Besko 

7.2.1. Charakterystyka zbiornika 

Zbiornik zaporowy Besko na rzece Wisłok przy maksymalnym poziomie piętrzenia gromadzi 
15,4 mln m3 wody. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 131 ha. 

Głównymi ciekami zasilającymi zbiornik są rzeka Wisłok oraz potoki Odrzechowski i Głębokie. 
Zlewnia zasilająca zbiornik ma charakter górzysty i położona jest w obrębie dwóch mezoregionów: 
Pogórza Bukowskiego i Beskidu Niskiego. Tereny te położone są na Obszarze Chronionego Krajobra-
zu Beskidu Niskiego, a południowa część zlewni zlokalizowana jest w granicach Jaśliskiego Parku 
Krajobrazowego, charakteryzującego się dużą powierzchnią obszarów leśnych i środowiskiem przy-
rodniczym w znikomym stopniu przekształconym przez człowieka. Zachodnia i południowa cześć 
zlewni zbiornika wraz ze zlewnią rzeki Wisłok powyżej zbiornika, położone są w obszarach Natura 
2000: „Rymanów” (PLH180016) i „Beskid Niski” (PLB180002). Rzeka Wisłok powyżej zbiornika 
przepływa przez obszar Natura 2000 „Ostoja Jaśliska” (PLH180014), w którym, w rejonie miejscowo-
ści Rudawka Rymanowska, tworzy malowniczy przełom. 

Zbiornik Besko jest urządzeniem wodnym, spełniającym jednocześnie następujące zadania: zao-
patrzenie w wodę miast Krosno, Rymanów i Iwonicz-Zdrój, wyrównanie odpływu gwarantowanego 
poniżej zbiornika w celu zapewnienia wody dla potrzeb ujęcia wodociągowego w Iskrzyni oraz  
w dalszym biegu dla potrzeb ujęcia w Rzeszowie - Zwięczycy, ochrona przed powodzią doliny Wisło-
ka poniżej zapory, wykorzystanie wody do celów energetycznych w małych elektrowniach wodnych. 

W formach użytkowania terenu zlewni zasilającej zbiornik, dominują kompleksy leśne (ok. 50 % 
powierzchni). Pozostałą cześć zlewni stanowią grunty orne oraz użytki zielone. Obszar charakteryzuje 
się niewielkim stopniem zurbanizowania i zamieszkania. W zlewni bezpośredniej nie zidentyfikowano 
punktowych źródeł zanieczyszczeń. Większość wsi nie jest skanalizowana, a ścieki gromadzone  
są najczęściej w zbiornikach bezodpływowych. Wykorzystanie rekreacyjne zlewni zbiornika jest nie-
wielkie. W zlewni nie występują zakłady przemysłowe, funkcjonują natomiast zakłady gospodarki 
rolnej, których działalność koncentruje się głównie na hodowli bydła (Odrzechowa) oraz na uprawie 
zbóż.  

Zbiornik Besko został wydzielony w biegu rzeki Wisłok jako odrębna silnie zmieniona jednolita 
część wód rzecznych o nazwie „Zbiornik Besko” (kod: PLRW20000221559). 

Z uwagi na okres retencji wody w zbiorniku większy od 40 dób, Zbiornik Besko został zaliczony 
do grupy zbiorników limnicznych. 

7.2.2. Ocena stanu wód w JCWP „Zbiornik Besko” 

Wyniki oceny stanu wód w JCWP „Zbiornik Besko” z uwzględnieniem oceny stanu wód w ob-
szarach chronionych przedstawiono w rozdziale 6 w tabeli 6.3.5.1. W niniejszym rozdziale w/w ocena 
została omówiona w sposób szczegółowy. 

W cyklu gospodarowania wodami 2010-2015, Zbiornik Besko objęty był monitoringiem diagno-
stycznym (badania w roku 2012), monitoringiem operacyjnym (badania w latach 2012 i 2014) oraz 
monitoringiem następujących obszarów chronionych:  
1. obszary chronione wrażliwe na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źró-

deł komunalnych z uwagi na brak dostatecznej kanalizacji zlewni zbiornika (badania w latach 
2012 i 2014); 

2. obszary chronione przeznaczone do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę prze-
znaczoną do spożycia z uwagi na fakt, że zbiornik jest istotnym źródłem zaopatrzenia w wodę pit-
ną dla Krosna, Rymanowa i Iwonicza-Zdroju - badania wykonywane corocznie (lata 2010-2015);  
W latach 2010-2012 badania wód zbiornika prowadzone były w punkcie pomiarowo-kontrolnym 

o nazwie Zbiornik Besko, zlokalizowanym na zbiorniku w rejonie miejscowości Sieniawa  
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(N 49,563831 E 21,931197). Badania elementów biologicznych, takich jak fitobentos i makrobezkrę-
gowce bentosowe prowadzone były na osobnym stanowisku pomiarowym, zlokalizowanym w strefie 
przejściowej zbiornika, w rejonie miejscowości Pastwiska. 

W latach 2013-2015 w związku z koniecznością dostosowania sieci i programu monitoringu wód 
do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, na Zbiorniku ustanowiono tzw. reprezenta-
tywny punkt pomiarowo-kontrolny o nazwie Zbiornik Besko - Sieniawa, który składa się z 2 stano-
wisk pomiarowych (rys. 7.2.2.1.):  
1. stanowisko pomiarowe w Sieniawie na potrzeby badań fitoplanktonu i elementów fizykochemicz-

nych (N 49,563831 E 21,931197); 
2. stanowisko pomiarowe w Pastwiskach na potrzeby badań fitobentosu i makrobezkregowców ben-

tosowych, (N 49,555722 E 21,932750). 
Ponadto na potrzeby prowadzenia monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do poboru 

wody pitnej, wyznaczono punkt pomiarowo – kontrolny monitoringu obszarów chronionych, który 
zlokalizowany jest na terenie ujęcia wody powierzchniowej w Sieniawie, administrowanego przez 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.  
(ppk Zbiornik Besko – ujęcie N 49,564897 E 21,930097).  

W punkcie Zbiornik Besko – ujęcie zlokalizowanym w Sieniawie, zgodnie z rozporządzaniem 
Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód po-
wierzchniowych i podziemnych (2011 z późn.zm.) [89], prowadzono badania wskaźników fizyko-
chemicznych (grupy 3.1.-3.5.), wybranych substancji priorytetowych (grupa 4.1.) i innych substancji 
szczególnie szkodliwych (grupa 4.2.), innych substancji chemicznych (grupa 4.3.) i wskaźników mi-
krobiologicznych (grupa 5). 

 
Rys. 7.2.2.1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych ppk reprezentatywnego wraz z lokalizacją punktów monitoringu  
obszarów chronionych w JCWP „Zbiornik Besko” w latach 2013-2015 [3], [15], [24], [47], [51], [60], [61] 
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7.2.2.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych jakości wód 

Monitorowanymi elementami biologicznymi w JCWP „Zbiornik Besko” były fitoplankton  
(w 2012 r. i w 2014 r. klasa I), fitobentos (w 2012 r. klasa I i w 2014 r. klasa II), makrobezkręgowce 
bentosowe (w 2012 r. klasa I i w 2014 r. – wynik wykluczony z oceny). Wskaźnik łącznej oceny fito-
planktonu i fitobentosu FLORA zarówno w roku 2012, jak i w roku 2014 sklasyfikowano w I klasie 
(maksymalny potencjał ekologiczny). 

Elementy hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego. 
W przypadku klasyfikacji elementów fizykochemicznych z grup 3.1-3.5 dla wszystkich monito-

rowanych wskaźników w aktualnej ocenie stwierdzono klasę I. 
Wskaźniki z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych sklasyfiko-

wano w II klasie potencjału ekologicznego. O wyniku klasyfikacji zadecydowała średnioroczna war-
tość wskaźnika indeks oleju mineralnego. 

7.2.2.2. Klasyfikacja potencjału ekologicznego JCWP 

Wykonana na podstawie powyżej omówionej klasyfikacji poszczególnych elementów jakości 
wody, klasyfikacja potencjału ekologicznego wód zbiornika, zarówno w 2012 roku jak i w 2015 roku 
wykazała dobry potencjał ekologiczny. Ocena na poziomie II klasy potencjału ekologicznego została 
zdeterminowana klasyfikacją wskaźnika indeks oleju mineralnego. 

7.2.2.3. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP 

Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP objęła substancje priorytetowe (grupa 4.1.) oraz inne za-
nieczyszczenia chemiczne (grupa 4.2.), badane w ramach monitoringu diagnostycznego w 2012 roku. 
W wodach JCWP „Zbiornik Besko” nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości okre-
ślonych dla w/w substancji chemicznych. JCWP osiągnęła dobry stan chemiczny. W odniesieniu do 
roku 2012 nie stwierdzono zmian w stanie chemicznym wód zbiornika. 

7.2.2.4. Ocena stanu wód w obszarach chronionych 

W JCWP „Zbiornik Besko” monitorowano obszar chroniony wrażliwy na eutrofizację komunalną 
i obszar chroniony przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia. 

I. Obszar chroniony wrażliwy na eutrofizację wywołana zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 
komunalną wykazała, że w JCWP w całym cyklu wodnym były spełnione zarówno wymagania ogólne 
(co najmniej dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny), jak i wymagania dodatkowe (brak 
przekroczeń wartości granicznych dobrego potencjału ekologicznego dla wskaźników eutrofizacji). 

II. Obszar chroniony przeznaczony do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia 

W czasie trwania cyklu wodnego 2010-2015, nie stwierdzono istotnych zmian jakości wód zbior-
nika w obszarze chronionym przeznaczonym do poboru wody pitnej. Na podstawie badań przeprowa-
dzonych w ramach monitoringu diagnostycznego i operacyjnego stwierdzono, że w obszarze chronio-
nym wymagania ogólne dobrego stanu zostały spełnione (tab. 6.3.4.1. w rozdz. 6). W odniesieniu  
do oceny spełniania wymagań dodatkowych, w każdym roku badawczym wymagania te były spełnio-
ne. Wody zbiornika sklasyfikowano w kategorii A2, a o klasyfikacji decydowały wskaźniki fizyko-
chemiczne i mikrobiologiczne (tab. 7.2.2.4.1.). 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2002 r. [93], kategoria A2 jest przypisana 
wodom dobrej jakości i oznacza, że badana woda wymaga typowego uzdatniania fizycznego i che-
micznego, w szczególności utleniania wstępnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji oraz de-
zynfekcji.  
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Tab. 7.2.2.4.1. Ocena spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego przeznaczonego do poboru 
wody przeznaczonej do spożycia w latach 2010-2015 – JCWP „Zbiornik Besko” [64] 

Lp. 

Nazwa i kod  
punktu pomiarowo-
kontrolnego monito-
ringu obszaru chro-

nionego 

Nazwa i kod 
jednolitej cz ęści wód 

(JCWP) 

Kategoria 
jako ści 
wody 

Kategoria  
fizyko-

chemiczna/ 
parametry 

decydujące 

Kategoria bakterio-
logiczna/ 

Parametry decydujące 

Ocena spełniania wyma-
gań dodatkowych dla 
obszaru chronionego 

(TAK/NIE) 

Rok bada ń 

1 

Zbiornik Besko 
PL01S1601_1966 

Zbiornik Besko 
PLRW20000221559 

A2 

A2 
barwa, ogólny 
węgiel orga-

niczny 

A2 
bakterie grupy Coli, 

bakterie grupy Coli typu 
kałowego 

TAK 2010 

2 A2 

A2 
barwa, ogólny 
węgiel orga-

niczny, odczyn 
pH 

A2 
bakterie grupy Coli, 

bakterie grupy Coli typu 
kałowego, 

paciorkowce kałowe - 
enterokoki 

TAK 2011 

3 A2 

A2 
ogólny węgiel 
organiczny, 
nasycenie 

tlenem 

A2 
bakterie grupy Coli, 

bakterie grupy Coli typu 
kałowego, paciorkowce 

kałowe - enterokoki 

TAK 2012 

4 

Zbiornik Besko - 
Sieniawa 
PL01S1601_1966 

Zbiornik Besko 
PLRW20000221559 

A2 

A2 
barwa, ogólny 
węgiel orga-

niczny 

A2 
bakterie grupy Coli, 

bakterie grupy Coli typu 
kałowego, paciorkowce 

kałowe - enterokoki 

TAK 2013 

5 A2 

A2 
barwa, ogólny 
węgiel orga-

niczny, nasyce-
nie tlenem 

A2 
bakterie grupy Coli, 

bakterie grupy Coli typu 
kałowego, paciorkowce 

kałowe - enterokoki 

TAK 2014 

6 A2 

A2 
barwa, ogólny 
węgiel orga-

niczny, nasyce-
nie tlenem, 
żelazo 

A2 
bakterie grupy Coli, 

bakterie grupy Coli typu 
kałowego, paciorkowce 

kałowe - enterokoki 

TAK 2015 

7.2.2.5. Ocena stanu wód w JCWP 

Ocena wykazała, że JCWP „Zbiornik Besko” osiągnęła dobry stan w związku z dobrym potencja-
łem ekologicznym, dobry stanem chemicznym i dobrym stanem wód w w/w obszarach chronionych 
(tab. 7.2.2.4.1., tab. 7.2.2.5.1. i tabele: 6.3.4.1., 6.3.5.1. w rozdz. 6).  

W cyklu wodnym 2010-2015 nie odnotowano istotnych zmian w stanie wód zbiornika Besko,  
za wyjątkiem pogorszenia się klasyfikacji elementów biologicznych (fitobentos) z klasy I w 2012 ro-
ku. do klasy II w 2014 roku. 
 
Tab. 7.2.2.5.1. Wyniki oceny stanu wód Zbiornika Besko - JCWP „Zbiornik Besko” w latach 2012 i 2014 [64] 

Nazwa i kod 
jednolitej cz ęści wód 

(JCWP) 
Nazwa i kod repre-
zentatywnego ppk 

Klasyfikacja elementów biologicz-
nych /1 /2 /3 /4 

Łączna 
ocena 

el. biol.  

HM 
/5 

Klasa el. 
fiz-

chem, /6   POTENC. 
EKOLO-
GICZNY 

STAN 
CHEM./8 

STAN 
WÓD 

W OBSZ. 
CHRO-

NIONYCH 

STAN 
JCWP 

ROK 
BADAŃ 

IFPL IO MZB FLORA 
Klasa 
SZSN/7 

Zbiornik Besko 
PLRW20000226159 
ppk Zbiornik Besko 
PL01S1601_1968 

I I I I I I 

I 

DOBRY DOBRY DOBRY/9 DOBRY 2012 

II 

Zbiornik Besko 
PLRW20000226159 
ppk Zbiornik Besko - 
Sieniawa 
PL01S1601_1968 

I II  I I I 

I 

DOBRY DOBRY DOBRY/9 DOBRY 2014 

II 

/1 IFPL – wskaźnik fitoplanktonowy (ocena fitoplanktonu); /2 IO – multimetryczny indeks okrzemkowy (ocena fitobentosu); 
/3 MZB – wskaźnik makrozoobentosowy (ocena makrobezkręgowców bentosowych) – w 2014 r. wynik wykluczony z oceny; 
/4 FLORA – element FLORA (wskaźnik oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych, na który składa się łączna klasyfikacja indeksu  IFPL 
i indeksu IO); 
/5 HM – klasyfikacja elementów hydromorfologicznych; 
/6 Klasyfikacja elementów fizykochemicznych (grupy 3.1. – 3.5.): temperatura, tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, ChZT-Cr, przewodność w 20°C, pH, azot 
azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny (wszystkie wskaźniki sklasyfikowano w klasie I, pH w roku 2015 wykluczone z oceny z uwagi na naturalnie 
podwyższone wartości); 
/7 Klasyfikacja specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych (grupa 3.6.): arsen, bar, bor, chrom sześciowartościowy, chrom ogólny, cynk, 
miedź, fenole lotne, glin, cyjanki wolne, cyjanki związane (wskaźniki sklasyfikowano w klasie I), indeks oleju mineralnego (wskaźnik sklasyfikowano  
w klasie II); 
/8 Klasyfikacja stanu chemicznego: alachlor, antracen, atrazyna, benzen, kadm, C10-13 –chloroalkany, chlorfenwinfos, chlorpyrifos, 1,2-dichloroetan, dochloro-
metan, Ftalan di(2-etyloheksyl) (DEHP), diuron, endosulfan, fluoranten, heksachlorobenzen (HCB), haksachlorobutadien (HCBD), heksachlorocykloheksan 
(HCH), izoproturon, ołów, rtęć, naftalen, nikiel, nonylofenol (p-nonylofenol), oktylofenol (4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)-fenol), pentachlorofenol (PCP), 
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren, symazyna, trichlorobenzeny (TCB), trichlorometan (chloro-
form), trifluralina, tetrachlorometan, aldryna, dieldryna, endryna, izodryna, DDT - izomer para-para, DDT całkowity, trichloroetylen, tetrachloroetylen (nie 
stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości dla w/w substancji chemicznych). 
/9 Ocena stanu wód w obszarach chronionych uwzględnia ocenę stanu wód w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł komunalnych oraz ocenę stanu wód w obszarach chronionych przeznaczonych do poboru wody przeznaczonej do spożycia (wymagania 
ogólne i dodatkowe – tab. 7.2.2.4.1.i tabele: 6.3.4.1. ,6..3.5.1. w rozdziale 6). 
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7.3. Zbiornik Rzeszów 

7.3.1. Charakterystyka zbiornika 

Zbiornik Rzeszów został wyodrębniony w sieci hydrograficznej jako odrębna silnie zmieniona 
część wód rzeki Wisłok o nazwie „Zbiornik Rzeszów” (kod: PLRW20000226579) i jest eksploatowa-
ny od  1974  roku. Zbiornik powstał  poprzez  spiętrzenie  wód rzeki Wisłok  zaporą  ziemną w km 
63+760.  Jest  to  zbiornik  płytki,  o  charakterze  reolimnicznym (okres retencji wody poniżej 20 
dób).  Początkowo  jego pojemność  wynosiła  1,8 mln m3, a  powierzchnia  68,2  ha.  W wyniku aku-
mulacyjnej działalności rzek Wisłok i Strug, zbiornik ulega procesowi zalądowania (wypłycania). 
Obecnie pojemność zbiornika przy normalnym piętrzeniu wody wynosi ok. 0,84 mln m3, natomiast 
powierzchnia 41,6 ha. Główne cieki zasilające zbiornik to rzeki Wisłok i Strug oraz potok Paryja (I). 
Zbiornik wykorzystywany jest do zaopatrzenia w wodę do celów przemysłowych, służy  ochronie  
przeciwpowodziowej  i  rekreacji, a także wykorzystywany jest do celów energetyki wodnej (mała 
elektrownia wodna poniżej zapory w Rzeszowie).  Na  lewym  brzegu  Wisłoka,  w obrębie cofki 
zbiornika, w dzielnicy Zwięczyca znajduje się ujęcie wody dla miasta Rzeszowa. Zbiornik w całości 
położny jest na terenie Miasta Rzeszowa, a w jego bezpośredniej zlewni dominującymi formami użyt-
kowania terenu są strefy zurbanizowane oraz grunty użytkowane rolniczo. 

7.3.2. Ocena stanu wód w JCWP „Zbiornik Rzeszów” 

Wyniki oceny stanu wód w JCWP „Zbiornik Rzeszów” z uwzględnieniem oceny stanu wód  
w obszarach chronionych przedstawiono w rozdziale 6 w tabeli 6.8. W niniejszym rozdziale w/w oce-
na została omówiona w sposób szczegółowy. 

W cyklu gospodarowania wodami 2010-2015, Zbiornik Rzeszów objęty był monitoringiem ope-
racyjnym w latach 2012 i 2015 oraz prowadzonym równolegle monitoringiem obszarów chronionych 
wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych,  
z uwagi na zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł komunalnych, wnoszone do wód zbiornika wraz  
z rzekami Wisłok i Strug (uchodzi do zbiornika w południowej jego części). 

W 2012 r. badania wód zbiornika przeprowadzono w punkcie pomiarowo-kontrolnym o nazwie 
Zbiornik Rzeszów, zlokalizowanym w rejonie ul. Fabrycznej, ok. 500 m powyżej zapory  
(N 50,015758 E 21,995864). Badania elementów biologicznych, takich jak fitobentos i makrobezkrę-
gowce bentosowe prowadzone były na osobnym stanowisku pomiarowym, zlokalizowanym w strefie 
przejściowej zbiornika, w rejonie ul. Grabskiego, ok. 900 m powyżej zapory (N 50,012444  
E 21,995472). 

W 2013 roku, w związku z koniecznością dostosowania sieci i programu monitoringu wód  
do wymagań Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE, na Zbiorniku ustanowiono tzw. reprezenta-
tywny punkt pomiarowo-kontrolny o nazwie Zbiornik Rzeszów  - Rzeszów, który składa się z 2 sta-
nowisk pomiarowych (rys. 7.3.2.1.):  
1. stanowisko pomiarowe w rejonie ul. Fabrycznej na potrzeby badań fitoplanktonu i elementów 

fizykochemicznych (N 50,015758 E 21,995864); 
2. stanowisko pomiarowe w rejonie ul. Grabskiego na potrzeby badań fitobentosu i makrobezkre-

gowców bentosowych, (N 50,012444 E 21,995472). 

Badania jakości wód zbiornika w ramach drugiej tury monitoringu operacyjnego, przeprowadzo-
no w 2015 roku. 

W przypadku Zbiornika Rzeszów, lokalizacja stanowisk pomiarowych nie uległa zmianie w sto-
sunku do lokalizacji z 2012 roku. Zmiany dotyczyły wprowadzenia formalnej nomenklatury, celem 
zapewnienia zgodności z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu 
prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2011 z późn. 
zm.) [89]. 
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Rys. 7.3.2.1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych ppk reprezentatywnego wraz z lokalizacją punktów monitoringu ob-

szarów chronionych w JCWP „Zbiornik Rzeszów” w latach 2013-2015 [3], [15], [24], [47], [51], [60], [61] 

7.3.2.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, hydromorfologicznych i fizykochemicznych jakości wód 

Monitorowanymi elementami biologicznymi w JCWP „Zbiornik Rzeszów” były fitoplankton  
(w 2012 r. klasa II i w 2015 r. klasa III), fitobentos (w 2012 r. i w 2015 r. klasa III), makrobezkręgow-
ce bentosowe (w 2012 r. i w 2015 r. klasa II). Wskaźnik łącznej oceny fitoplanktonu i fitobentosu 
FLORA zarówno w roku 2012 sklasyfikowano w klasie II (dobry potencjał ekologiczny), natomiast  
w roku 2015 w klasie III (umiarkowany potencjał ekologiczny). W odniesieniu do 2012 r. nie stwier-
dzono zmian w klasyfikacji fitobentosu i makrozoobentosu. 

Elementy hydromorfologiczne w 2012 roku sklasyfikowano w II klasie potencjału ekologicznego.  
W związku z wybudowaniem w połowie 2012 roku przepławki dla ryb, w 2015 roku elementy 

hydromorfologiczne sklasyfikowano w I klasie potencjału ekologicznego. 
W ocenie za rok 2015 elementy fizykochemiczne z grup 3.1-3.5 sklasyfikowano w II klasie po-

tencjału ekologicznego, z uwagi na średnioroczną wartość wskaźnika BZT5, przekraczająca wartość 
graniczną określoną dla klasy I. W odniesieniu do roku 2012, klasyfikacja grupy w/w wskaźników nie 
uległa zmianie, przy czym w roku 2012 o klasyfikacji decydował wskaźnik tlen rozpuszczony. 

Wskaźniki z grupy specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych nie były  
w wodach zbiornika monitorowane. 

7.3.2.2. Klasyfikacja potencjału ekologicznego JCWP 

Wykonana na podstawie powyżej omówionej klasyfikacji poszczególnych elementów jakości 
wody, klasyfikacja potencjału ekologicznego wód zbiornika wykazała w 2015 roku umiarkowany 
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potencjał ekologiczny. Było to spowodowane niekorzystną klasyfikacją wskaźnika fitoplanktonowego 
i w następstwie niekorzystną klasyfikacją wskaźnika FLORA. 

W odniesieniu do roku 2012 roku, kiedy wody zbiornika były w dobrym potencjale ekologicz-
nym, w 2015 roku odnotowano pogorszenie potencjału ekologicznego do klasy III.  

7.3.2.3. Klasyfikacja stanu chemicznego JCWP 

Nie prowadzono badań w zakresie elementów chemicznych. 

7.3.2.4. Ocena stanu wód w obszarach chronionych 

W JCWP „Zbiornik Rzeszów” monitorowano obszar chroniony wrażliwy na eutrofizację komu-
nalną. Zbiornik Rzeszów zlokalizowany jest w znacznej części na obszarze Natura 2000 „Wisłok 
Środkowy z dopływami” (PLH180030). 

I. Obszar chroniony wrażliwy na eutrofizację wywołana zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 

Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 
komunalną w 2015 roku wykazała, że zarówno wymagania ogólne dobrego stanu wód (co najmniej 
dobry potencjał ekologiczny), jak i wymagania dodatkowe (zachowanie wartości granicznych II klasy 
dla wskaźników eutrofizacji) nie były w obszarze chronionym spełnione. W 2015 roku stwierdzono 
występowanie zjawiska eutrofizacji komunalnej i pogorszenie jakości wody w obszarze chronionym  
w odniesieniu do roku 2012 z uwagi na niekorzystna klasyfikacje wskaźnika fitoplanktonu. 

II. Obszar ochrony gatunków i siedlisk Natura 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie 

Widoczny na rys. 7.3.2.1. obszar Natura 2000 „Wisłok Środkowy z dopływami” (PLH180030), 
nie był monitorowany w cyklu wodnym 2010-2015. Będzie on objęty monitoringiem diagnostycznym 
i operacyjnym w roku 2018, zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2016-2020”, równolegle do monitoringu stanu JCWP i w roku 2021 
w ramach kolejnego wojewódzkiego programu monitoringu środowiska. Ponadto w latach 2016-2021 
będzie on objęty corocznym monitoringiem operacyjnym w zakresie wybranych substancji prioryte-
towych. 

7.3.2.5. Ocena stanu wód w JCWP 

Ocena wykazała, że w 2015 roku JCWP „Zbiornik Rzeszów” osiągnęła zły stan w związku  
z umiarkowanym potencjałem ekologicznym i złym stanem wód w w/w obszarze chronionym, w któ-
rym stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji komunalnej (tab. 7.3.2.5.1. i tab. 6.3.5.1.  
w rozdz. 6).  

W cyklu wodnym 2010-2015 stwierdzono pogorszenie jakości wód zbiornika do umiarkowanego 
potencjału ekologicznego (klasa III) i w rezultacie do złego stanu w związku z niekorzystnymi wyni-
kami badań fitoplanktonu. Niekorzystna ocena tego elementu biologicznego miała związek z nieko-
rzystną sytuacją hydrologiczną (susza), która wystąpiła w 2015 roku. W miesiącach letnich w wodach 
zbiornika obserwowano zakwity fitoplanktonu.  

Tab. 7.3.2.5.1. Wyniki oceny stanu wód Zbiornika Rzeszów - JCWP „Zbiornik Rzeszów” w latach 2012 i 2015 [64] 

Nazwa i kod 
jednolitej cz ęści wód 

(JCWP) 
Nazwa i kod repre-
zentatywnego ppk 

Klasyfikacja elementów biologicz-
nych /1 /2 /3 /4 

Łączna 
ocena 

el. biol.  

HM 
/5 

Klasa el. 
fiz-

chem, /6   
POTENC. 
EKOLO-
GICZNY 

STAN 
CHEM./8 

OCENA 
SPEŁN. 

WYMAG. 
DLA OBSZ. 

CHRO-
NIONEGO/9 

STAN 
JCWP 

/10 

ROK 
BADAŃ 

IFPL IO MZB FLORA 

 Klasa 
SZSN/7 

STAN WÓD 
W OBSZ. 

CHRON. /10 

Zbiornik Rzeszów 
PLRW20000226579 
ppk Zbiornik Rzeszów 
PL01S1601_1965 

II IIII II III II II 

II 

DOBRY Nie 
badano 

TAK/9 Brak 
oceny 
stanu 

2012 
Nie 

badano 
Brak oceny 

stanu/10 

Zbiornik Rzeszów - 
Rzeszów 
PLRW20000226579 
ppk Zbiornik Rzeszów 
PL01S1601_1965 

III III II III III I 

II 
UMIARKO-

WANY 
Nie 

badano 

NIE/9 

ZŁY 2015 
Nie 

badano 
ZŁY/10 

/1 IFPL – wskaźnik fitoplanktonowy (ocena fitoplanktonu); 
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/2 IO – multimetryczny indeks okrzemkowy (ocena fitobentosu); 
/3 MZB – wskaźnik makrozoobentosowy (ocena makrobezkręgowców bentosowych) – w 2014 r. wynik wykluczony z oceny; 
/4 FLORA – element FLORA (wskaźnik oceny potencjału ekologicznego zbiorników zaporowych, na który składa się łączna klasyfikacja indeksu  IFPL i indek-
su IO); 
/5 HM – klasyfikacja elementów hydromorfologicznych; 
/6 Klasyfikacja elementów fizykochemicznych (grupy 3.1. – 3.5.): temperatura, tlen rozpuszczony, BZT5, OWO, ChZT-Cr, przewodność w 20°C, pH, azot 
azotanowy, azot ogólny, fosforany, fosfor ogólny (wszystkie wskaźniki sklasyfikowano w klasie I, pH w roku 2015 wykluczone z oceny z uwagi na naturalnie 
podwyższone wartości); 
/7 Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne nie były monitorowane; 
/8 Elementy chemiczne nie były monitorowane; 
/9 Ocena spełniania wymagań ogólnych i dodatkowych w obszarze chronionym wrażliwym na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi  
ze źródeł komunalnych (tab. 6.3.5.1. w rozdziale 6). W roku 2012 ocena jakości wód w obszarze chronionym wykazała spełnienie wymagań ogólnych (co 
najmniej dobry potencjał ekologiczny) i spełnienie wymagań dodatkowych (brak przekroczeń wartości granicznych II klasy potencjału ekologicznego dla 
wskaźników eutrofizacji).  
W roku 2012 ocena jakości wód w obszarze chronionym wykazała, że nie zostały spełnione wymagania ogólne (co najmniej dobry potencjał ekologiczny) i nie 
zostały spełnione wymagania dodatkowe (przekroczenie wartości granicznej II klasy potencjału ekologicznego dla wskaźnika fitoplanktonu). 
/10 W roku 2012 ocena w obszarze chronionym oraz ocena wynikowa nie była możliwa, w związku z brakiem oceny stanu chemicznego oraz w związku  
z korzystnym wynikiem klasyfikacji potencjału ekologicznego. W 2015 roku ocena stanu wód w obszarze chronionym (zły stan wód w obszarze) została zdeter-
minowana przez umiarkowany potencjał ekologiczny (brak spełnienia wymagań ogólnych) oraz przez brak spełnienia wymagań dodatkowych (przekroczenie 
wartości granicznej II klasy dla wskaźnika fitoplanktonu). Ocena wynikowa stanu wód w roku 2015 została zdeterminowana przez umiarkowany potencjał 
ekologiczny oraz zły stan wód w obszarze chronionym. 
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8. OCENA JAKO ŚCI WÓD RZEK GRANICZNYCH WISZNIA I SZKŁO 
W LATACH 2010-2015 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi badania jakości wód rzek 
granicznych Wiszni i Szkła w ramach dwustronnej współpracy polsko-ukraińskiej na wodach granicz-
nych. Podstawę współpracy stanowi Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Ukrainy o współpracy w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych, sporządzona 
w Kijowie w dniu 10 października 1996 roku, która weszła w życie 5 stycznia 1999 roku [106]  

W 1999 roku na podstawie art.15 ust.2 Umowy powołano Polsko-Ukraińską Komisję do spraw 
Wód Granicznych, która na corocznych posiedzeniach dokonuje oceny realizacji postanowień umowy. 
Do rozwiązywania konkretnych problemów Polsko-Ukraińska Komisja ds. Wód Granicznych powoła-
ła grupy robocze m.in. Grupę Roboczą do spraw Ochrony Wód Granicznych (OW) i Grupę Roboczą 
do spraw Nadzwyczajnych Zagrożeń (NZ). W skład tych grup wchodzą przedstawiciele WIOŚ 
w Rzeszowie. Na szczeblu regionalnym ważny element współpracy stanowi porozumienie o współ-
pracy Międzyregionalnej zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Lwowską Obwodową Admi-
nistracją Państwową, sporządzone w Rzeszowie 26 maja 2000 roku.  

W ramach współpracy dwustronnej dokonywana jest wymiana informacji o stanie środowiska. 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie przekazuje stronie ukraińskiej m.in.: 
harmonogramy poboru wody z rzek granicznych województwa podkarpackiego; wyniki badań wraz  
z oceną rzek granicznych kwartalnie i rocznie; publikacje o stanie środowiska w województwie pod-
karpackim; raporty o stanie środowiska w województwie podkarpackim na obszarze przygranicznym  
z Ukrainą. Strona ukraińska przekazuje wyłącznie wyniki badań wód rzek granicznych. Współpraca ze 
stroną ukraińską nadal w wielu aspektach pozostaje jednostronna, pomimo wielu inicjatyw ze strony 
polskiej. 

Zgodnie z dwustronnymi ustaleniami badania monitoringowe w województwie podkarpackim 
prowadzone są w punktach pomiarowo-kontrolnych położonych w pobliżu granicy polsko-ukraińskiej: 
na rzece Wisznia w miejscowości Gaje (km 8,2) i na rzece Szkło w miejscowości Budzyń (km 32,5). 
Badania monitoringowe prowadzone są corocznie, z częstotliwością jeden raz w miesiącu. Program 
badawczy, zgodnie z ustaleniami Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych, obejmuje  
10 wskaźników fizykochemicznych: BZT5, tlen rozpuszczony, chlorki, siarczany, zawiesinę ogólną, 
azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, fosforany.  

Ocena jakości wód granicznych dokonywana jest poprzez porównanie wartości wskaźni-
ków jakości z progowymi wartościami rekomendowanymi, przyjętymi w projekcie pilotażowym dla 
rzeki Bug (tab.8.1. i tab. 8.2.), realizowanym ze środków Programu Współpracy Przygranicznej 
TACIS CBC 2004-2006.  

Z uwagi na różnice w stosowanych metodykach badawczych jak i systemach ocen jakości wód  
w Polsce i na Ukrainie nie ma możliwości porównania wyników przeprowadzonych badań zgodnie  
ze standardami Unii Europejskiej. 
Tab. 8.1. Zestawienie wyników badań wód granicznych rzeki Wisznia w ramach współpracy polsko-ukraińskiej w latach 
2010-2015 [65] 

Wskaźnik  

zanieczyszczenia 
Jednostka 

Poziom rekomen-

dowany 
Wartości średnie roczne 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rzeka Wisznia : punkt pomiarowo-kontrolny Wisznia -   Gaje (km 8,2) 

BZT5 mgO2/l 3,0 2,8 2,5 2,8 2,4 2,2 2,2 

Tlen rozpuszczony mgO2/l ≥6,0 10,8 9,5 9,4 9,2 8,7 10,0 

Chlorki mgCl/l 200 17,8 22,8 20,0 19,0 19,5 21,6 

Siarczany mgSO4/l 150 46,9 51,1 54,0 60,0 54,4 61,0 

Zawiesina ogólna mg/l 25 23,8 12,7 13,0 17,5 16,8 9,3 

Azot amonowy mgN-NH4/l 1,0 0,11 0,17 0,21 0,19 0,20 0,21 

Azot azotanowy mgN-NO3/l 5,0 0,88 0,77 0,58 1,09 0,63 0,50 

Azot azotynowy mgN-NO2/l 0,02 0,019 0,018 0,020 0,019 0,022 0,018 

Azot ogólny mgN/l 5,0 2,01 1,73 1,50 2,30 1,70 1,36 

Fosforany mgPO4/l 0,2 0,094 0,080 0,160 0,065 0,072 0,053 
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Tab. 8.2. Zestawienie wyników badań wód granicznych rzeki Szkło w ramach współpracy polsko-ukraińskiej w latach 2010-2015 [65] 

Wskaźnik  

zanieczyszczenia 
Jednostka 

Poziom reko-

mendowany 
Wartości średnie roczne 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rzeka Szkło : punkt pomiarowo-kontrolny Szkło -  Bu dzyń (km 32,5) 

BZT5 mgO2/l 3,0 3,2 3,3 3,1 3,1 3,0 2,6 

Tlen rozpuszczony mgO2/l ≥6,0 10,3 9,7 8,9 9,7 9,2 10,3 

Chlorki mgCl/l 200 18,6 21,4 20,0 19,0 19,0 21,0 

Siarczany mgSO4/l 150 308,5 369,0 322,0 307,0 295,0 348,0 

Zawiesina ogólna mg/l 25 16,4 13,6 14,2 11,7 13,6 15,5 

Azot amonowy mgN-NH4/l 1,0 0,34 0,32 0,31 0,24 0,24 0,25 

Azot azotanowy mgN-NO3/l 5,0 0,63 0,67 0,62 0,65 0,64 0,66 

Azot azotynowy mgN-NO2/l 0,02 0,031 0,029 0,032 0,034 0,029 0,023 

Azot ogólny mgN/l 5,0 2,02 2,01 1,90 1,90 2,00 1,64 

Fosforany mgPO4/l 0,2 0,053 <0,05 0,060 0,059 0,090 <0,05 

  - przekroczenie poziomów rekomendowanych wg TACIS 

Na przestrzeni lat 2010-2015 w rzece Wisznia badanej w punkcie pomiarowo-kontrolnym: Wisz-
nia-Gaje, stwierdzono w 2014 roku nieznaczne 
przekroczenie wartości progowych poziomu 
rekomendowanego w zakresie azotu azotynowe-
go (rys. 8.8). Pozostałe badane wskaźniki w ppk 
Wisznia - Gaje nie przekraczały ustalonych war-
tości rekomendowanych (rysunki: 8.1.-8.7.  
i rysunki: 8.9.-8.10.). 

Badania rzeki Szkło dopływającej do Polski 
ze strony ukraińskiej, prowadzone w ramach 
monitoringu wód granicznych, wskazują na złą 
jakość jej wód. Na przestrzeni lat 2010-2015 w 
rzece Szkło badanej w punkcie pomiarowo-
kontrolnym: Szkło-Budzyń, stwierdzono w ca-
łym okresie przekroczenia wartości progowych 
poziomu rekomendowanego w zakresie siarcza-
nów (rys. 8.4.) i azotu azotynowego (rys. 8.8.). 
Przekroczenia wartości rekomendowanych 
w zakresie BZT5 stwierdzono w latach 2010-
2013 (rys. 8.1.). Pozostałe badane wskaźniki nie 
przekraczały ustalonych wartości rekomendo-
wanych (rysunki: 8.2.-8.3., rysunki:  8.5.-8.7. 
i rysunki: 8.9.-8.10.). 

Stężenia siarczanów (rys. 8.4.) kształtowały 
się od 295 do 369 mgSO4/l, co stanowiło prze-
kroczenie wartości rekomendowanych od 97 % 
do 146 %. 

Stężenia azotu azotynowego (rys. 8.8.) 
kształtowały się od 0,023 do 0,034 mgN-NO2/l, 
co stanowiło przekroczenie wartości rekomen-
dowanych od 15 % do 70 %.  

 

Przekroczenia wartości rekomendowanych w zakresie BZT5 wynosiły od 3 % do 10 %. 

Rys. 8.1. Wartości stężeń BZT5 w rzekach granicznych Wiszni 
i Szkła, lata 2010-2015 [65] 

Rys. 8.2. Wartości stężeń tlenu rozpuszczonego w rzekach 
granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015 [65] 
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Problem wysokich stężeń siarczanów w rzece Szkło znany jest od lat. Przyczyną ciągłego zasiar-

czania wód pierwotnie były niekontrolowane bezpośrednie zrzuty do rzeki Szkło wód złożowych za-
nieczyszczonych siarkowodorem, pochodzących z terenów kopalni siarki w Jaworowie na Ukrainie, 
gdzie wydobywano siarkę metodą odkrywkową i podziemnego wytopu. W 2002 roku strona ukraiń-

Rys. 8.3. Wartości stężeń chlorków w rzekach granicznych 
Wiszni i Szkła, lata 2010-2015 [65] 

Rys. 8.5. Wartości stężeń zawiesiny ogólnej w rzekach gra-
nicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015 [65] 

Rys. 8.7. Wartości stężeń azotu azotanowego w rzekach 
granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015 [65] 

Rys. 8.9. Wartości stężeń azotu ogólnego w rzekach granicz-
nych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015 [65] 
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Rys. 8.4. Wartości stężeń siarczanów w rzekach granicznych 

Wiszni i Szkła, lata 2010-2015 [65] 

 

Rys. 8.6. Wartości stężeń azotu amonowego w rzekach granicz-
nych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015 [65] 

 

Rys. 8.8. Wartości stężeń azotu azotynowego w rzekach gra-
nicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015 [65] 

 

Rys. 8.10. Wartości stężeń fosforanów w rzekach granicznych 
Wiszni i Szkła, lata 2010-2015 [65] 

0

100

200

300

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015

si
a

rc
za

n
y 

[m
gS

O 4/
l]

ppk Wisznia - Gaje ppk Szkło - Budzyń
poziom rekomendowany

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

2010 2011 2012 2013 2014 2015

a
zo

ta
m

on
ow

y 
[m

gN
-N

H 4/
l]

ppk Wisznia - Gaje ppk Szkło - Budzyń
poziom rekomendowany

0

0,01

0,02

0,03

0,04

2010 2011 2012 2013 2014 2015

a
zo

ta
zo

ty
n

ow
y

[m
gN

-N
O 2/

l]

ppk Wisznia - Gaje ppk Szkło - Budzyń
poziom rekomendowany

0

0,1

0,2

0,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015

fo
sf

or
a

n
y

[m
gP

O 4
/l]

ppk Wisznia - Gaje ppk Szkło - Budzyń
poziom rekomendowany



Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń 

191 

 

ska, realizując projekt „Przywrócenie równowagi ekologicznej i rekultywacja terenów zdegradowa-
nych przez prace górnicze", przystąpiła do prac rekultywacyjnych i zagospodarowania terenu w kie-
runku rekreacyjno-wypoczynkowym. W grudniu 2006 roku zakończono napełnianie wyrobiska 
posiarkowego, przy wykorzystaniu do tego celu między innymi wód granicznej rzeki Szkło. Pomimo 
rekultywacji tych terenów i przekształceniu ich w zbiornik rekreacyjny, poziom siarczanów w rzece 
Szkło nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i znacznie przekracza poziom rekomendowany dla 
tego zanieczyszczenia. Po latach degradacji gruntów wokół kopalni, zanieczyszczeniu mogły ulec 
również wody podziemne, które obecnie wpływają na stan zanieczyszczenia rzeki Szkło. Dla po-
równania w 2000 roku stężenie siarczanów przekraczało wartość rekomendowaną o 323 %, w 2005 
roku o 18 %, w 2010 roku o 106 % a w 2015 roku o 132 %, a więc po zakończeniu realizacji inwe-
stycji po stronie ukraińskiej, po znaczącym spadku stężeń, notuje się w ostatnich latach znaczny 
wzrost tego zanieczyszczenia. 

W dalszej części rozdziału dokonano porównania wyników badań wód rzek Wisznia i Szkło 
przeprowadzonych po stronnie polskiej w punktach pomiarowo-kontrolnych Wisznia - Gaje i Szkło 
- Budzyń i po stronie ukraińskiej w punktach pomiarowo-kontrolnych Wisznia - Czerniewo 
(km 37,0) i Szkło - Krakowiec (km 66,0). Z uwagi na nieregularne przekazywanie wyników badań 
przez stronę ukraińską, na wykresach ujęto porównawczo okres III i IV kwartału 2015 roku 
(rys. 8.11.-8.18.). 

Analiza danych uzyskanych w ramach badań przeprowadzonych w III i IV kwartale 2015 roku 
wykazała, że stężenia BZT5 wodach rzeki Wisznia były dużo wyższe po stronie ukraińskiej (przekro-
czenie poziomu rekomendowanego w III kw.), niż po stronie polskiej (rys. 8.11.). O niekorzystnej 
jakości wód rzeki Wisznia po stronie ukraińskiej świadczą wartości stężeń badanych wskaźników 
jakości wody, takich jak tlen rozpuszczony (niższe poziomy w Czerniewie – rys. 8.12.), chlorki (wyż-
sze stężenie w Czerniewie – rys. 8.13.), azot azotanowy (rys. 8.16.), azot azotynowy (8.17.) i fosfora-
ny (8.18) - (dużo wyższe stężenia w Czerniewie).  

Wyższe stężenia azotu amonowego (rys. 8.15.) w wodach Wiszni i pogorszenie jej jakości po 
stronie polskiej (dużo wyższe stężenie w Gajach, przekraczające poziom rekomendowany w IV kw.), 
świadczą o obecności istotnego źródła zanieczyszczeń po stornie ukraińskiej w rejonie przygranicz-
nym. Prawdopodobnym źródłem zanieczyszczeń wód rzeki Wisznia po stronie ukraińskiej, mogą być 
okoliczne, słabo skanalizowane miejscowości przygraniczne. 

Analiza wyników badań jakości wód rzeki Szkło, wykazała, że stężenia BZT5 po stronie polskiej 
i ukraińskiej kształtowały się na zbliżonych poziomach, ze wskazaniem na wyższe stężenia w ppk 
Budzyń w III kw. i niższe stężenia w tym punkcie w IV kw. (rys. 8.11.). 

W obu punktach w IV kwartale odnotowano istotny spadek stężenia BZT5 w odniesieniu do war-
tości stężeń uzyskanych w III kwartale. Stężenia tlenu rozpuszczonego wykazały zbliżone poziomy  
w obu punktach w III kwartale i gorszą jakość wody w Krakowcu w IV kwartale (rys. 8.12.). Stężenia 
chlorków (rys. 8.13.) i przede wszystkim stężenia siarczanów (rys. 8.14.) w wodach rzeki Szkło były 
dużo wyższe po stronie ukraińskiej. Zarówno w Budzyniu, jak i w Krakowcu odnotowano przekro-
czenia wartości progowych poziomu rekomendowanego w zakresie siarczanów. Stężenia azotu amo-
nowego (rys. 8.15.) i fosforanów (rys. 8.18.) były dużo wyższe w Krakowcu w III kwartale, natomiast 
w IV kwartale wyższe były w Budzyniu. W przypadku fosforanów w punkcie pomiarowo-kontrolnym 
w Krakowcu, w III kw. odnotowano przekroczenie wartości progowej poziomu rekomendowanego. 
Stężenia azotu azotanowego były na zbliżonych poziomach w III kwartale, natomiast wyższe były po 
stronie ukraińskiej w kwartale IV (rys. 8.16.). W przypadku azotu azotynowego, większe zanieczysz-
czenie stwierdzono po stronie polskiej (rys. 8.17.).  

Rzeka Wisznia po stronie polskiej została wydzielona w sieci hydrograficznej jako jednolita 
część wód o nazwie „Wisznia” (kod: PLRW200019225299). Rzeka Szkło przepływająca przez teryto-
rium Polski została wydzielona jako jednolita część wód o nazwie „Szkło od granicy państwa do uj-
ścia” (kod: PLRW200019225499). Charakterystykę rzek Wisznia i Szkło przedstawiono  
w rozdziale 3. 

Rzeki Wisznia i Szkło obok badań w ramach współpracy dwustronnej, objęte są monitoringiem  
w ramach systemu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Badania jakości wód i ocena ich 
stanu w jednolitych częściach wód prowadzone są zgodnie z wymaganiami Ramowej Dyrektywy 
Wodnej [68]. Wyniki badań wykonanych w ramach PMŚ wykazały zły stan wód w w/w jednolitych 
częściach wód. Ocena stanu wód powierzchniowych została szczegółowo omówiona w rozdziale 5. 
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Rys. 8.11. Wartości stężeń BZT5 w rzekach granicznych 

Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. [65] 

 

Rys. 8.13. Wartości stężeń chlorków w rzekach granicznych 
Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. [65] 

 

Rys. 8.15. Wartości stężeń azotu amonowego w rzekach gra-
nicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. [65] 

 

Rys. 8.17. Wartości stężeń azotu azotynowego w rzekach 
granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. [65] 
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Rys. 8.12. Wartości stężeń tlenu rozpuszczonego w rzekach 

granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. [65] 

 

Rys. 8.14. Wartości stężeń siarczanów w rzekach granicznych 
Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. [65] 

 

Rys. 8.16. Wartości stężeń azotu azotanowego w rzekach 
granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. [65] 

 

Rys. 8.18. Wartości stężeń fosforanów w rzekach granicznych 
Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. [65] 
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9. IDENTYFIKACJA WYBRANYCH ZAGRO ŻEŃ DLA DOBREGO STANU WÓD 
W WOJEWÓDZTWIE  

Wśród najbardziej istotnych zagrożeń dla dobrego stanu wód w województwie podkarpackim, zi-
dentyfikowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, należy wymienić występowanie 
w wodach zjawiska eutrofizacji wywołanej zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych 
oraz występowanie w wodach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym 
substancji priorytetowych, głównie rtęci oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w 
stężeniach wyższych od wartości określonych granic oznaczalności lub w stężeniach przekraczających 
środowiskowe normy jakości. 

W pierwszej części niniejszego rozdziału szczegółowo przedstawiono ocenę stopnia eutrofizacji 
wód w jednolitych częściach wód rzecznych (2015 r.), w których na podstawie badań monitoringo-
wych przeprowadzonych w latach 2013-2015, stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji. 

W drugiej części rozdziału dokonano analizy występowania w jednolitych częściach wód rzecz-
nych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym substancji priorytetowych w 
cyklu wodnym 2010-2015, wraz z krótką charakterystyką tych substancji. 

9.1. Występowanie w wodach eutrofizacji wywołanej zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źró-
deł komunalnych 

Jak wspomniano w rozdziale 4 pracy, emisja ścieków komunalnych do wód powierzchniowych 
wywiera największą presję na stan tych wód w województwie, a wszystkie jednolite części wód po-
wierzchniowych, do których odprowadzane są zanieczyszczenia ze źródeł komunalnych, a także ze 
źródeł rozproszonych, uznane zostały za obszary chronione, wrażliwe na eutrofizację komunalną  
i objęte zostały monitoringiem prowadzonym w JCWP równolegle z monitoringiem operacyjnym. 
Zasady i sposób prowadzenia monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację, a także 
zasady oceny stanu wód w tych obszarach i wykazy JCWP objętych monitoringiem, zostały omówio-
ne szczegółowo we wcześniejszych rozdziałach (patrz rozdz. 1 i rozdz. 5). Ocena stanu wód w obsza-
rach chronionych, wrażliwych na eutrofizację komunalną, to jest ocena spełniania wymagań ogólnych 
i dodatkowych, określonych dla tych obszarów, została przedstawiona w rozdziale 6.  

Ocena występowania eutrofizacji komunalnej jest integralnym składnikiem oceny stanu jednolitej 
części wód powierzchniowych wyznaczonej jako obszar chroniony wrażliwy na występowanie tego 
zjawiska. 

W niniejszym rozdziale przeanalizowana została ocena spełniania wymagań określonych dla ob-
szarów chronionych wrażliwych na eutrofizację, w JCWP, w których stwierdzono występowanie zja-
wiska eutrofizacji, w odniesieniu do poszczególnych wskaźników eutrofizacji: indeksu okrzemkowego 
(fitobentos), indeksu fitoplanktonowego (dla rzek fitoplanktonowych), makrofitowego indeksu rzecz-
nego (dla JCWP makrofitowych), BZT5, azotu amonowego, azotu Kjeldahla, azotu azotanowego, azo-
tu ogólnego, fosforanów i fosforu ogólnego (tab. 9.1.1.). 

Eutrofizacja wód w jednolitej części wód powierzchniowych występuje wtedy, gdy w ocenie sta-
nu wód w obszarze chronionym, dla wskaźników fizykochemicznych stwierdzone zostaną przekro-
czenia granicznych wartości klasy II stanu/potencjału ekologicznego lub w przypadku elementów 
biologicznych nie zostaną osiągnięte wartości graniczne klasy II (Załączniki 1 i 2), zgodnie z rozpo-
rządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód po-
wierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [91].  

Ocena występowania eutrofizacji komunalnej za rok 2015 uwzględnia zasadę dziedziczenia oce-
ny z lat 2013 i 2014 i została wykonana na podstawie przepisów w/w rozporządzenia z roku 2014. 

Lokalizacja jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem obszarów chro-
nionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunal-
nych wraz z siecią monitoringu tych części wód w latach 2010-2015, została przedstawiona  
na rys. 9.1.1. oraz w odniesieniu do poszczególnych zlewni, w rozdziale 5, na rysunkach: 5.1.2, 5.2.2., 
5.3.2, 5.4.2., 5.5.1. i 5.6.1. 
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Tab. 9.1.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną w woj. podkarpackim, w odniesieniu do poszczególnych wskaźników 
eutrofizacji, w JCWP w których w latach 2013-2015 stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji - (ocena spełniania wymagań dodatkowych w obszarach chronionych w 2015 r.) [64], [91] 

Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej cz ęści 
wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i punktu 
monitorowania 

obszarów chronio-
nych T

yp
 a

bi
ot

yc
zn

y 
 

i s
ta

tu
s 

JC
W

P
/2
 

Wskaźniki eutrofizacji 
Warto ść graniczna II klasy stanu/potencjału ekologicznego /1 

Ocena wyst ępowania 
eutrofizacji komunalnej 
(wska źniki decyduj ące) 

IO (Fitoben-
tos) 

IFPL 
(Fitoplankton) 

MIR 
(makrofity) BZT5 

Azot 
amonowy 

Azot 
Kjeldahla 

Azot 
azotanowy 

Azot 
ogólny 

Fosforany 
PO4  

Fosfor 
ogólny 

Tab. 9.1. Tab. 9.1. Tab. 9.1. 6,0 [mg/l] 1,56 [mg/l ] 2,0 [mg/l] 5,0 [mg/l] 10,0 [mg/l] 0,31 [mg/l] 0,4 0 [mg/l] 

Zlewnia rzeki Wisła 

1 
Zgórska Rzeka 
PLRW200017217469 

Zgórska Rzeka - 
Wadowice Dolne 
PL01S1601_1875 

17 S 0,249 - - 2,8 0,626 1,62 3,33 4,99 0,207 0,172 
Występuje 
(fitobentos) 

2 Kanał Chorzelowski 
PLRW2000262191149 

Kanał Chrzelowski - 
Rożniaty 
PL01S1601_3447 

26 N 0,319 - - 1,6 0,124 0,629 0,269 0,81 0,055 0,081 Występuje 
(fitobentos) 

3 
Babulówka 
PLRW200017219299 

Babulówka - Sucho-
rzów 
PL01S1601_1877 

17 S 0,362 - - 3,2 0,363 1,12 1,04 2,15 0,066 0,155 
Występuje 
(fitobentos) 

4. 
Koniecpólka 
PLRW2000172196369 

Koniecpólka - Ślęzaki 
PL01S1601_1879 

17 N 0,371 - - 2,0 2,913 4,80 0,20 4,99 0,275 0,244 
Występuje 

(fitobentos, azot amono-
wy, azot Kjeldahla) 

5. 
Żupawka 
PLRW200017219689 

Żupawka - Sobów 
PL01S1601_3448 

17 S 0,449 - 35,5 1,5 0,250 0,80 0,23 1,00 <0,025 0,056 
Występuje 
(makrofity) 

6. 
Przywra do Dąbrówki 
PLRW2000172198432 

Przyrwa - Dubas 
PL01S1601_3449 

17 S 0,276 - 42,4 3,7 0,264 1,28 1,31 2,61 0,135 0,150 
Występuje 
(fitobentos) 

7. 

Łęg od Przywry  
(z Przywrą od Dąbrówki do 
ujścia) do Murynia 
PLRW200019219853 

Łęg - Spie 
PL01S1601_1881 19 N 0,355 - 37,0 2,8 0,234 1,09 1,26 2,38 0,066 0,135 

Występuje 
(fitobentos) 

8. Łęg do Turka 
PLRW200017219829 

Łęg - Wola Raniżow-
ska PL01S1601_3239 

17 S 0,256 - - 4,4 0,89 1,88 1,20 3,45 0,113 0,302 Występuje 
(fitobentos) 

9. 
Łęg od Murynia do ujścia 
PLRW200019219899 

Łęg - Gorzyce 
PL01S1601_1884 19 S 0,378 - - 4,4 0,475 1,39 1,10 2,91 0,073 0,19 

Występuje 
(fitobentos) 

Zlewnia rzeki Wisłoka 

10. 
Olszynka 
PLRW2000122182899 

Olszynka - Siepietnica 
PL01S1601_3455 

12 N 0,463 - - 1,9 0,13 0,56 1,20 1,7 0,063 0,074 
Występuje 
(fitobentos) 

11. Jasiołka od Panny do Chle-
bianki PLRW2000142184599 

Jasiołka - Jedlicze 
PL01S1601_1894 

14 N 0,415 - 19,5 2,1 0,157 0,65 0,68 1,30 0,082 0,104 Występuje 
(fitobentos, makrofity) 

12. Potok Chotowski 
PLRW20006218729 

Potok Chotowski - 
Chotowa 
PL01S1601_2233 

6 S 0,436 - 47,1 1,9 0,137 0,84 1,49 2,34 0,049 0,042 Występuje 
(fitobentos) 

13. Rzeka PLRW2000122187729 
Rzeka - Kozłów 
PL01S1601_1898 12 N 0,313 - - 3,7 2,13 2,98 2,23 6,0 0,374 0,357 

Występuje 
(fitobentos, azot amono-

wy, azot Kjeldahla, 
fosforany PO4) 

14. 
Brzeźnica od Dopł.  
z Łączek Kucharskich do 
ujścia  PLRW200014218899 

Brzeźnica - Brzeźnica 
PL01S1601_1903 

14 S 0,274 - - 4,1 0,62 1,43 1,69 3,21 0,207 0,217 
Występuje 
(fitobentos) 

15. Dopływ z Wiktorca 
PLRW20006218872 

Dopływ z Wiktorca - 
Skrzyszów 
PL01S1601_3302 

6 N 0,263 - - 4,7 3,20 4,80 2,30 8,0 0,629 0,512 

Występuje 
(fitobentos, azot amono-

wy, azot Kjeldahla, 
fosforany PO4, fosfor 

ogólny) 
/1 wartości graniczne wskaźników fizykochemicznych dobrego stanu/potencjału ekologicznego wyrażone jako stężenia średnioroczne; 
/2 Status JCWP: N - naturalna, S – silnie zmieniona; 
Kolor niebieski oznacza klasę I stanu/potencjału ekologicznego, kolor zielony oznacza klasę II stanu/potencjału ekologicznego, kolor żółty oznacza klasę III stanu/potencjału ekologicznego (dot. wyłącznie klasyfikacji elementów biologicznych), 
kolor pomarańczowy oznacza klasę IV stanu/potencjału ekologicznego (dot. wyłącznie klasyfikacji elementów biologicznych), kolor czerwony oznacza stan/potencjał ekologiczny niższy niż dobry w przypadku elementów fizykochemicznych  
i klasę V stanu/potencjału ekologicznego w przypadku elementów biologicznych. 
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Tab. 9.1.1. c.d. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną w woj. podkarpackim, w odniesieniu do poszczególnych wskaźników 
eutrofizacji, w JCWP w których w latach 2013-2015 stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji - (ocena spełniania wymagań dodatkowych w obszarach chronionych w 2015 r.) [64], [91] 

Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej cz ęści 
wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i punktu 
monitorowania 

obszarów chronio-
nych T

yp
 a

bi
ot

yc
zn

y 
 

i s
ta

tu
s 

JC
W

P
/2
 

Wskaźniki eutrofizacji 
Warto ść graniczna II klasy stanu/potencjału ekologicznego /1 

Ocena wyst ępowania 
eutrofizacji komunalnej 
(wska źniki decyduj ące) 

IO (Fitoben-
tos) 

IFPL 
(Fitoplankton) 

MIR 
(makrofity) BZT5 

Azot 
amonowy 

Azot 
Kjeldahla 

Azot 
azotanowy 

Azot 
ogólny 

Fosforany 
PO4  

Fosfor 
ogólny 

Tab. 9.1. Tab. 9.1. Tab. 9.1. 6,0 [mg/l] 1,56 [mg/l ] 2,0 [mg/l] 5,0 [mg/l] 10,0 [mg/l] 0,31 [mg/l] 0,4 0 [mg/l] 

Zlewnia rzeki Wisłok 

16. 
Wisłok od Zb. Besko do 
Czarnego Potoku 
PLRW2000142263337 

Wisłok - Odrzykoń 
PL01S1601_3309 

14 S 0,393 - 43,2 1,9 0,307 0,79 1,44 2,27 0,125 0,092 
Występuje 
(fitobentos) 

17. 
Wisłok od Czarnego Potoku 
do Stobnicy 
PLRW200014226399 

Wisłok - Dobrzechów  
PL01S1601_1933 

14 S 0,278 - - 2,8 0,128 0,93 1,62 2,56 0,096 0,102 
Występuje 
(fitobentos) 

18. 
Wisłok od Stobnicy do Zb. 
Rzeszów 
PLRW200015226559 

Wisłok - Zwięczyca 
PL01S1601_1934 15 S 0,258 - - 2,9 0,195 0,87 1,40 2,40 0,100 0,123 

Występuje 
(fitobentos) 

19. 
Zbiornik Rzeszów 
PLRW20000226579 

Zbiornik Rzeszów – 
Rzeszów 
PL01S1601_1965 

0 S - 0,511 - 4,5  - -  0,54 1,58 0,048 0,156 
Występuje 

(fitoplankton) 

20. 
Morwawa 
PLRW20001222629 

Morwawa - Iskrzynia  
PL01S1601_1929 

12 S 0,451 - - 2,2 0,451 1,05 2,15 3,25 0,418 0,193 
Występuje 

(fitobentos, fosforany PO4) 

21. Lubatówka 
PLRW200012226329 

Lubatówka - Krosno  
PL01S1601_1930 

12 S 0,386 - - 2,4 0,170 0,78 1,08 1,90 0,091 0,102 Występuje 
(fitobentos) 

22. 
Ślączka 
PLRW2000122263149 

Ślączka - Krosno 
Kopalnia 
PL01S1601_1931 

12 N 0,332 - - 1,9 0,090 0,61 1,29 1,90 0,078 0,066 
Występuje 
(fitobentos) 

23. 
Marcinek 
PLRW200012226332 

Marcinek - Sporne 
PL01S1601_1932 

12 N 0,372 - - 1,7 0,089 0,55 1,31 1,9 0,123 0,085 
Występuje 
(fitobentos) 

24. Kopytko PLRW200012226389 
Kopytko - Wysoka 
Strzyżowska 
PL01S1601_3238 

12 N 0,265 - - 1,8 0,144 0,60 1,10 1,67 0,106 0,094 
Występuje 
(fitobentos) 

25. Stobnica do Łądzierza 
PLRW20001222644 

Stobnica - Stara Wieś 
PL01S1601_2241 

12 S 0,233 - - 4,1 3,05 3,80 0,89 4,70 1,183 0,568 

Występuje 
(fitobentos, azot amonowy, 
azot Kjeldahla, fosforany 

PO4, fosfor ogólny) 

26. 
Stobnica od Łądzierza do 
ujścia PLRW200014226499 

Stobnica - Godowa 
PL01S1601_1936 

14 S 0,293 - - 2,8 0,271 0,89 1,83 2,7 0,175 0,170 
Występuje 
(fitobentos) 

27. 
Strug od Chmielnickiej Rzeki 
do ujścia 
PLRW2000142265699 

Strug - Biała 
PL01S1601_1939 

14 S 0,369 - - 2,9 0,352 1,10 1,53 2,88 0,083 0,171 
Występuje 
(fitobentos) 

28. Mrowla PLRW20001722669 Mrowla - Nowa Wieś  
PL01S1601_1938 

17 S 0,343 - - 5,4 2,23 3,56 2,17 6,10 0,452 0,381 

Występuje 
(fitobentos, azot amonowy, 
azot Kjeldahla, fosforany 

PO4,) 

29. Mikośka PLRW200016226756 
Mikośka - Wola 
Dalsza 
PL01S1601_1941 

16 S 0,135 - - 3,2 1,41 1,49 1,21 2,83 0,280 0,308 
Występuje 
(fitobentos) 

30. Sawa PLRW200016226769 
Sawa - Wola Dalsza 
PL01S1601_2240 16 S 0,330 - 33,3 2,3 0,061 0,77 0,97 1,74 0,127 0,12 

Występuje 
(fitobentos, makrofity) 

31. 
Markówka/3 

PLRW200016226869 

Markówka – Urzejo-
wice 
PL01S1601_3664 

16 N 0,135 - - 48,6  - -   - 34,1  - 5,35 
Występuje 

(fitobentos, BZT5, azot 
ogólny, fosfor ogólny) 

32.  

Mleczka od Łopuszki do ujścia 
z Mleczką Wschodnią od 
Węgierki 
PLRW200019226899 

Mleczka - Gniewczy-
na  PL01S1601_1942 

19 N 0,369 - - 5,4 0,793 1,79 1,76 3,60 0,162 0,211 
Występuje 
(fitobentos) 

/3 ocena wykonana na podstawie wyników monitoringu badawczego, przeprowadzonego w JCWP w 2015 r. (niepełny zakres wskaźników eutrofizacji); 
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Tab. 9.1.1. c.d. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną w woj. podkarpackim, w odniesieniu do poszczególnych wskaźników 
eutrofizacji, w JCWP w których w latach 2013-2015 stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji - (ocena spełniania wymagań dodatkowych w obszarach chronionych w 2015 r.) [64], [91] 

Lp. 
Nazwa i kod  

ocenianej jednolitej cz ęści 
wód (JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 
punktu pomiarowo-

kontrolnego i punktu 
monitorowania 

obszarów chronio-
nych T

yp
 a

bi
ot

yc
zn

y 
 

i s
ta

tu
s 

JC
W

P
/2
 

Wskaźniki eutrofizacji 
Warto ść graniczna II klasy stanu/potencjału ekologicznego /1 

Ocena wyst ępowania 
eutrofizacji komunalnej 
(wska źniki decyduj ące) 

IO (Fitoben-
tos) 

IFPL 
(Fitoplankton) 

MIR 
(makrofity) BZT5 

Azot 
amonowy 

Azot 
Kjeldahla 

Azot 
azotanowy 

Azot 
ogólny 

Fosforany 
PO4  

Fosfor 
ogólny 

Tab. 9.1. Tab. 9.1. Tab. 9.1. 6,0 [mg/l] 1,56 [mg/l ] 2,0 [mg/l] 5,0 [mg/l] 10,0 [mg/l] 0,31 [mg/l] 0,4 0 [mg/l] 

Zlewnia rzeki San 

33. 
San od Tyrawki do Olszanki 
PLRW20001522379 

San - Krasice 
PL01S1601_2236 

15 S 0,564 - 34,5 2,0 0,029 0,73 0,38 1,01 <0,025 <0,025 
Występuje 
(makrofity) 

34. 
San od Olszanki do Wiaru 
PLRW200015223999 

San - Ostrów 
PL01S1601_1916 

15 S 0,686 - 34,7 2,1 0,043 0,50 0,44 1,16 0,050 0,060 
Występuje 
(makrofity) 

35. 
Płowiecki  
PLRW200012223189 

Płowiecki - Sanok 
PL01S1601_1964 

12 S 0,273 - - 3,3 0,61 1,38 0,66 2,08 0,283 0,245 
Występuje 
(fitobentos) 

36. Dynówka 
PLRW200012223534 

Dynówka - Dynów  
PL01S1601_3240 

12 N 0,310 - - 2,7 0,107 0,72 1,30 2,00 0,111 0,125 Występuje 
(fitobentos) 

37. 
Wiar od granicy państwa do 
ujścia PLRW2000922499 

Wiar - Przemyśl 
PL01S1601_1920 9 S 0,392 - - 2,1 0,043 0,94 0,41 1,36 0,033 0,100 

Występuje 
(fitobentos) 

38. Bonie PLRW20006224989 
Bonie - Nehrybka 
PL01S1601_3245 6 N 0,280 - - 2,2 0,080 0,76 1,42 2,20 0,216 0,144 

Występuje 
(fitobentos) 

39. Wisznia PLRW200019225299 
Wisznia - Michałówka    
PL01S1601_1945 

19 S 0,737 - 33,2 2,4 0,217 0,86 0,55 1,42 0,033 0,104 
Występuje 
(makrofity) 

40. Rada PLRW200016225329 
Rada - Radymno 
PL01S1601_1923 

16 N 0,426 - - 2,4 0,337 1,01 1,67 2,70 0,190 0,190 
Występuje 
(fitobentos) 

41. 
Szkło od granicy państwa do 
ujścia PLRW200019225499 

Szkło - Węgry 
PL01S1601_1947 

19 N 0,487 - 32,2 2,9 0,257 0,94 0,88 1,81 0,029 0,097 
Występuje 
(makrofity) 

42. Wyrwa 
PLRW200017225589 

Wyrwa - Kąty 
PL01S1601_1924 

17 N 0,404 - - 2,4 0,040 0,79 0,92 1,70 0,080 0,082 Występuje 
(fitobentos) 

43. 
Sołotwa do Glinianki 
PLRW2000162256469 

Sołotwa - Glinianka - 
Basznia Górna 
PL01S1601_3246 

16 N 0,379 - 36,2 2,7 0,153 0,67 1,63 2,26 0,048 0,087 
Występuje 

(fitobentos, makrofity) 

44. 
Szewnia 
PLRW200017225729 

Szewnia - Leżachów   
Osada 
PL01S1601_1925 

17 N 0,336 - - 2,1 0,078 0,56 0,59 1,10 0,034 0,049 
Występuje 
(fitobentos) 

45. Błotnia PLRW200017227189 
Błotnia - Wierzawice 
PL01S1601_3243 

17 N 0,317 - - 2,3 0,072 0,81 2,39 3,30 0,097 0,139 
Występuje 
(fitobentos) 

46. Złota I PLRW20001722729 
Złota I - Kuryłówka 
PL01S1601_1951 

17 S 0,378 - - 2,3 0,055 0,63 1,00 1,69 0,065 0,112 
Występuje 
(fitobentos) 

47. 
Trzebośnica od Krzywego do 
ujścia PLRW200019227499 

Trzebośnica - Grzęba   
PL01S1601_1954 

19 S 0,346 - - 2,2 0,202 0,75 1,68 2,47 0,035 0,134 
Występuje 
(fitobentos) 

48. 
Brusienka 
PLRW200016228249 

Brusienka - Niemstów  
PL01S1601_3269 

16 N 0,321 - - 2,8 0,192 1,11 0,74 1,90 0,061 0,171 
Występuje 
(fitobentos) 

49. 
Barcówka 
PLRW20001722929 

Barcówka - Stalowa 
Wola 
PL01S1601_1956 

17 S 0,415 - - 1,7 0,337 1,58 0,61 2,20 0,136 0,116 
Występuje 
(fitobentos) 

Zlewnia rzeki Bug 

50. 
Rata od źródeł do granic RP 
PLRW20007266123 

Rata - Prusie 
PL01S1601_1962 

6 N 0,538 - 34,0 1,6 0,033 0,45 0,93 1,38 0,137 0,119 
Występuje 
(makrofity) 

Zlewnia rzeki Dniestr 

51. 
Strwiąż do granicy państwa 
PLRW9000127691 

Strwiąż - Krościenko 
PL03S1601_0001 

12 N 0,443 - - 1,7 0,029 0,70 0,47 1,11 0,056 0,038 
Występuje 
(fitobentos) 
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Wśród monitorowanych w latach 2013-2015 jednolitych części wód powierzchniowych, ocenie 
występowania zjawiska eutrofizacji komunalnej poddano 88 części wód.  

Analiza danych monitoringowych uzyskanych w latach 2013 – 2015, wykazała, że zjawisko eu-
trofizacji wg oceny za rok 2015 występuje w 51 jednolitych częściach wód powierzchniowych, to jest 
w 58% ogółu JCWP poddanych ocenie eutrofizacji (tab. 9.1.1.).  

W zdecydowanej większości przypadków, dla monitorowanych JCWP nie były spełnione wyma-
gania określone dla obszarów chronionych w odniesieniu do elementów biologicznych, w szczególno-
ści fitobentosu. 

 W 6 JCWP („Żupawka”, „San od Tyrawki do Olszanki”, „San od Olszanki do Wiaru”, „Wisz-
nia”, „Szkło od granicy państwa do ujścia”, „Rata od źródeł do granic RP”) o niekorzystnej ocenie 
eutrofizacji zadecydowała wyłącznie klasyfikacja makrofitów.  

 
Rys. 9.1.1. Ocena występowania zjawiska eutrofizacji komunalnej w 2015 r. w jednolitych częściach 

wód powierzchniowych monitorowanych w latach 2010-2015 z uwzględnieniem JCWP, dla których monito-
ring obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną prowadzono wyłącznie  

w latach 2010-2012 [3], [15], [24], [47], [64] 
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W 7 JCWP („Koniecpólka”, „Rzeka”, „Dopływ z Wiktorca”, „Morwawa”, „Stobnica do Łądzie-
rza”, „Mrowla” i „Markówka”) o wystąpieniu zjawiska eutrofizacji, oprócz elementów biologicznych 
zadecydowały także wskaźniki fizykochemiczne.  

Wyżej wymienione jednolite części wód, w których nie były spełnione wymagania w odniesieniu 
do wskaźników fizykochemicznych wraz z JCWP „Mikośka” (Gmina Łańcut), w której stwierdzono 
zły potencjał ekologiczny, zostały zaliczone do najbardziej zeutrofizowanych w województwie.  

Wśród JCWP, w których stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji, 13 JCWP charaktery-
zowało się słabym stanem/potencjałem ekologicznym.  

Analizując stopień zagrożenia wód powierzchniowych eutrofizacją w odniesieniu do poszczegól-
nych zlewni oraz ilości znacząco zeutrofizowanych części wód, zdecydowanie najgorszą jakością 
odznaczają się wody w zlewni rzeki Wisłok.  

Eutrofizacji nie stwierdzono w 37 JCWP, co stanowi 42 % JCWP poddanych ocenie w tym za-
kresie. 

W odniesieniu do okresu obejmującego cały cykl gospodarowania wodami (2010-2015), ocenie 
występowania eutrofizacji komunalnej poddano w województwie 95 jednolitych części wód po-
wierzchniowych.  

W przypadku 7 JCWP (JCWP „San do Wołosatego”, JCWP „Tyrawka”, JCWP „Hoczewka”, 
JCWP „Solinka od Wetliny do ujścia”, JCWP „Osława do Rzepedki”, JCWP „Jasiołka do Panny”, 
JCWP „Ostra”), dla których monitoring obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną 
prowadzono wyłącznie w latach 2010-2012 (ocena straciła aktualność), nie stwierdzono występowania 
zjawiska eutrofizacji (rys. 9.1.1.).  

W latach 2013-2015 w w/w JCWP nie prowadzono monitoringu obszarów chronionych wrażli-
wych na eutrofizację komunalną w związku ze zmianami legislacyjnymi lub z uwagi na osiągniecie 
przez wybrane JCWP co najmniej dobrego stanu ekologicznego. 

Na rys. 9.1.1. przedstawiono wyniki oceny występowania zjawiska eutrofizacji komunalnej  
w 2015 r. w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w latach 2010-2015  
z uwzględnieniem JCWP, dla których monitoring obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację 
komunalną prowadzono wyłącznie w latach 2010-2012. 

9.2. Występowanie w wodach substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,  
w tym substancji priorytetowych 

Według zapisów ustawy Prawo wodne (2001) [84] substancje szczególnie szkodliwe, to substan-
cje niebezpieczne albo grupy substancji niebezpiecznych, które charakteryzuje toksyczność, trwałość 
oraz zdolność do bioakumulacji, a także inne substancje lub grupy substancji, których poziom osiąga 
stan niepokojący. Substancje priorytetowe to substancje stanowiące zanieczyszczenie chemiczne wód 
powierzchniowych oraz zagrożenie, które może spowodować w szczególności ostrą i chroniczną tok-
syczność dla organizmów wodnych, akumulację zanieczyszczeń w ekosystemie oraz utratę siedlisk  
i różnorodności biologicznej, jak również zagrożenia dla zdrowia ludzkiego. Jednym z celów Ramo-
wej Dyrektywy Wodnej jest ograniczanie emisji substancji priorytetowych do wód, a w przypadku 
priorytetowych substancji niebezpiecznych, całkowite wyeliminowanie ich ze środowiska wodnego. 

Substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, w tym substancje priorytetowe w 
dziedzinie polityki wodnej monitorowano przede wszystkim w ramach monitoringu diagnostycznego. 
Monitoring operacyjny w zakresie w/w substancji prowadzono w jednolitych częściach wód po-
wierzchniowych, w których zlokalizowane są źródła tych substancji (uwolnienia do środowiska) lub w 
przypadku, gdy wyniki monitoringu diagnostycznego wykazały przekroczenia wartości dopuszczal-
nych. Wybrane substancje w wybranych JCWP monitorowano także w ramach monitoringu badaw-
czego. Substancje z grupy 3.6. oraz substancje priorytetowe były ponadto przedmiotem monitoringu w 
obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 
Wykaz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego z grupy 3.6. wraz z zestawieniem 
wartości granicznych przedstawiono w załączniku 3, natomiast wykaz substancji z grup 4.1. i 4.2. 
(priorytetowe i inne) wraz z zestawieniem środowiskowych norm jakości przedstawiono  
w załączniku 4. 

W latach 2010-2015 ocena stanu wód, w tym ocena stanu chemicznego i ocena stanu wód w ob-
szarach chronionych, została wykonana na podstawie rozporządzenia klasyfikacyjnego  
z 2014 roku [91]. W przyszłym cyklu wodnym (2016-2021), w zakresie monitoringu i oceny stanu 
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wód, obowiązywać będą przepisy rozporządzeń z 2016 roku [90], [92], które w odniesieniu do sub-
stancji priorytetowych wdrażają wymagania Dyrektywy 2013/39/UE [82]. W wodach, a także w ma-
trycy biota (wybrane organizmy wodne) monitorowane będą dodatkowo nowe substancje prioryteto-
we, a dla niektórych substancji monitorowanych w wodzie (m.in. bezno(a)piren) obowiązywać będą 
zaostrzone środowiskowe normy jakości.  

Wyniki monitoringu diagnostycznego zrealizowanego w latach 2011-2014 wykazały, że więk-
szość spośród badanych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym substan-
cji priorytetowych wskazanych w rozporządzeniu monitoringowym z 2011 r. [89], nie występuje  
w wodach powierzchniowych województwa lub występuje w nich na poziomach wyższych od granicy 
oznaczalności, lecz zazwyczaj bardzo niskich, nieprzekraczających dopuszczalnych norm. Monitoring 
operacyjny wybranych substancji szczególnie szkodliwych (głównie aldehydu mrówkowego, fenoli 

Rys. 9.2.1. Jednolite części wód powierzchniowych objęte monitoringiem substancji szczególnie szkodli-
wych dla środowiska wodnego, województwo podkarpackie, lata 2010-2015 [3], [15], [24], [47], [60], [61] 
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lotnych i WWA) prowadzony w wybranych JCWP, potwierdza występowanie tych substancji w wo-
dach, niejednokrotnie na poziomach przekraczających dopuszczalne normy. Monitoring operacyjny  
i badawczy wykazały występowanie w wodach także innych substancji, m.in. metali ciężkich takich 
jak rtęć, ołów i nikiel. W 2015 roku, nie stwierdzono jednak przekroczeń środowiskowych norm jako-
ści określonych dla tych substancji. 

 Szczegółowe zestawienia ocen stanu chemicznego JCWP z obszaru województwa podkarpackie-
go dostępne są na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: http://www.wios.rzeszow.pl/informator-
klienta/informacje-o-srodowisku/jakosc-wod-w-rzekach/.  

W niniejszym rozdziale dokonano analizy występowania w wodach powierzchniowych woje-
wództwa podkarpackiego następujących substancji: Aldehyd mrówkowy, Fenole lotne, metale ciężkie 
(Kadm, Ołów, Rtęć, Nikiel), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (Antracen, Fluoranten, 
Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Benzo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren). 

W przypadku wskaźników Aldehyd mrówkowy, Fenole lotne, Ołów, Nikiel, suma Ben-
zo(b)fluoranten+Benzo(k)fluoranten oraz suma Benzo(g,h,i)perylen+Indeno(1,2,3-cd)piren) na po-
trzeby oceny stanu chemicznego z wartościami dopuszczalnymi porównuje się średnioroczne stężenia 
substancji, natomiast w przypadku pozostałych w/w elementów chemicznych analiza dodatkowo 
obejmuje stężenia maksymalne wyrażone jako 90-ty percentyl z uzyskanych stężeń. 

W tabeli 9.2.1. zestawiono jednolite części wód powierzchniowych objęte monitoringiem  
stanu chemicznego w latach 2010-2015 wraz z klasyfikacją w/w wskaźników zanieczyszczeń. 

Na rys. 9.2.1. przedstawiono jednolite części wód powierzchniowych objęte monitoringiem sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym substancji priorytetowych w latach 
2010-2015 (kolejne numery dotyczą JCWP objętych analizą). 
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Tab. 9.2.1. Zestawienie wybranych jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem wybranych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w województwie 
podkarpackim w latach 2010-2015 wraz z wynikami klasyfikacji wskaźników zanieczyszczeń i oceną stanu chemicznego wód dla wybranych substancji priorytetowych za rok 2015 [64], [91] 
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Aldehyd 
mró-

wkowy 

Fen-
ole 

lotne 
Antracen Kadm /3 Fluoranten Ołów Rt ęć Nikiel Benzo(a) 

piren 

Suma 
Benzo(b) 

fluoranten 
+ Benzo(k) 
fluoranten 

Suma 
Benzo(g,h,i) 

Perylen + 
Indeno(1,2,3 

cd)piren 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l]  [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
śr. śr. śr. max śr. max śr. max śr. śr. max śr. śr. max śr. śr. 

0,05 0,01 0,1 0,4 /3 /3 0,1 1,0 7,2 0,05 0,07 20,0 0,05 0,1 0,03 0,002 

    1 2 3 4 5 6 7  9 19 11   

Zlewnia rzeki Wisła 

1 Wisła od Dunajca do Wisłoki 
PLRW200017217469  

Wisła - Gliny Małe 
PL01S1601_1874 MD   0,0023 0,0010 0,0005 <0,075 0,075 0,0033 0,0075 <1 0,015 0,024 <2,5 0,0011 0,0023 0,0008 0,0002 II DOBRY 

2 Babulówka 
PLRW200017219299 

Babulówka – 
Suchorzów 
PL01S1601_1877 

MO 
MB 0,0542       <0,075 0,075           2,90         PPD DOBRY 

3 Trześniówka do Karolówki 
PLRW200017219634 

Trześniówka – 
Durdy 
PL01S1601_3446 

MD 
MB 0,0154 <0,001 <0,0005 0,0005     0,0032 0,0058 1,12 0,029 0,058 <2,5 0,0006 0,0005 0,0002 0 II DOBRY 

4 Koniecpólka 
PLRW2000172196369 

Koniecpólka – 
Ślęzaki 
PL01S1601_1879 

MO            5,10      DOBRY 

5 Żupawka 
PLRW200017219689 

Żupawka – Sobów 
PL01S1601_3448 

MD 
MB <0,0075 0,0013 <0,0005 0,0005 <0,075 0,075 0,0839 0,2588 1,13 0,009 0,021 <2,5 0,0006 0,0010 0,0004 0,0002 I DOBRY 

6 Przywra do Dąbrówki 
PLRW2000172198432 

Przyrwa – Dubas 
PL01S1601_3449 MD   0,0014 <0,0005 0,0005     0,0024 0,0048 <2,5 0,010 0,018 <2,5 <0,0005 0,0005 0 0 I DOBRY 

7 

Łęg od Przywry  
(z Przywrą od Dąbrówki do 
ujścia) do Murynia 
PLRW200019219853 

Łęg – Spie 
PL01S1601_1881 MD <0,0075 <0,001 0,0008 0,0015 <0,075 0,075 0,0036 0,0057 <1 0,011 0,022 <2,5 <0,0005 0,0005 0 0 I DOBRY 

8 Łęg od Murynia do ujścia 
PLRW200019219899 

Łęg – Gorzyce 
PL01S1601_1884 MO                       2,8          DOBRY 

Zlewnia rzeki Wisłoka 

9 Wisłoka do Reszówki 
PLRW2000122181334 

Wisłoka – Świątko-
wa 
PL01S1601_1885 

MD   <0,001 0,0006 0,0005     0,0039 0,0061 <2,5 0,008 0,005 <2,5 0,0012 0,0034 0,0013 0,0002 I DOBRY 

10 Krempna 
PLRW200012218136 

Wisłoka – Świątko-
wa 
PL01S1601_1885 

MD   <0,001 0,0006 0,0005     0,0039 0,0061 <2,5 0,008 0,005 <2,5 0,0012 0,0034 0,0013 0,0002 I DOBRY 

11 Kłopotnica 
PLRW200012218189 

Potasówka – Folusz 
PL01S1601_3266 

MO
PI/4 <0,0075 0,0013     T    T T  T T  T T I DOBRY/4 

12 
Wisłoka od Ryja do Dębowni-
cy 
PLRW2000142181959 

Wisłoka – Żółków 
PL01S1601_1887 MO <0,0075 <0,001                             I DOBRY 

13 
Wisłoka od Dębownicy do 
Ropy 
PLRW200014218199 

Wisłoka – Żółków 
PL01S1601_1887 

MO
PI/4 <0,0075 <0,001     T    T T  T T  T T I DOBRY/4 

13 
Wisłoka od Dębownicy do 
Ropy 
PLRW200014218199 

Wisłoka – Gądki 
PL01S1601_1888 MO   0,0020                     0,0043 0,0089 0,0061 0,0033 II PSD 

14 Ropa od Sitniczanki do ujścia 
PLRW200014218299 

Ropa – Topoliny 
PL01S1601_1891 MO   <0,001                             I DOBRY 

15 Olszynka 
PLRW2000122182899 

Olszynka – 
Siepietnica 
PL01S1601_3455 

MD   0,0008 0,0010 0,0020 <0,075 0,075 0,0050 0,0072 1,08 0,020 0,028 1,82 0,0020 0,0025 0,0011 0,0003 I DOBRY 

/1 wartości graniczne dla substancji z grupy 3.6. i środowiskowe normy jakości dla substancji z grupy 4.1. zgodnie z rozporządzeniem 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) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 
/2 rodzaj prowadzonego monitoringu: MD – monitoring diagnostyczny, MO – monitoring operacyjny, MB – monitoring badawczy, MOPI – monitoring obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia; 
/3 środowiskowa norma jakości zależna od twardości wody (patrz Załącznik Nr 4); 
/4 ocena stanu chemicznego wód w punkcie monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wg pkt. VI.3 załącznika nr 11 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.10.2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. z 2014 r. poz.1482). T – spełnione wymagania dobrego stanu chemicznego w obszarze chronionym przeznaczonym do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia; N - niespełnione wymagania dobrego stanu chemicznego w obszarze chronionym przeznaczonym do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 
/5 wskaźniki wykluczone z oceny stanu chemicznego; 
- dla subst. 3-11: kolor niebieski oznacza dobry stan chemiczny lub dobry stan chemiczny w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczona do spożycia, kolor czerwony oznacza stan chemiczny niższy od dobrego lub stan chemiczny niższy od 
dobrego w w/w obszarach chronionych; - dla subst. 1-2: kolor niebieski oznacza I kl. stanu/potencjału ekologicznego (dot. także w/w obszarów chronionych), kolor zielony oznacza II kl. stanu/potencjału ekologicznego (dot. także w/w obszarów chronionych), kolor czerwony oznacza 
potencjał ekologiczny niższy od dobrego; 
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Tab. 9.2.1.c.d. Zestawienie wybranych jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem wybranych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w wojewódz-
twie podkarpackim w latach 2010-2015 wraz z wynikami klasyfikacji wskaźników zanieczyszczeń i oceną stanu chemicznego wód dla wybranych substancji priorytetowych za rok 2015 [64], [91] 
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Antracen Kadm /3 Fluoranten Ołów Rt ęć Nikiel Benzo(a) 

piren 
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fluoranten 
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Benzo(g,h,i) 
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cd)piren 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l]  [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
śr. śr. śr. max śr. max śr. max śr. śr. max śr. śr. max śr. śr. 

0,05 0,01 0,1 0,4 /3 /3 0,1 1,0 7,2 0,05 0,07 20,0 0,05 0,1 0,03 0,002 

    1 2 3 4 5 6 7  9 19 11   

Zlewnia rzeki Wisłoka 

16 Jasiołka do Panny 
PLRW200012218449 

Jasiołka – Stasianie 
PL01S1601_1893 MD <0,0075 <0,001 0,0008 0,0699 <0,075 0,075 0,0099 0,0159 <1 0,006 0,005 <2,5 0,0037 0,0091 0,0046 0,0019 I DOBRY 

17 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 
PLRW2000142184599 

Jasiołka – Jedlicze 
PL01S1601_1894 MD 0,0096 0,0012 0,0015 0,0019 <0,075 0,075 0,0145 0,0266 0,7 <0,005 0,005 <2 0,0030 0,0059 0,0028 0,0022 II PSD 

17 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 
PLRW2000142184599 

Jasiołka – Szcze-
pańcowa 
PL01S1601_2221 

MO
PI/4 0,0098 <0,001     T    T T  T T  T T II DOBRY/4 

18 
Jasiołka od Chlebianki do 
ujścia 
PLRW200014218499 

Jasiołka – Jasło 
PL01S1601_1896 MO                       <2         I DOBRY 

19 
Wisłoka od Ropy do 
Pot.Chotowskiego 
PLRW200015218719 

Wisłoka – Pilzno 
PL01S1601_1889 MD   0,0014 0,0009 0,0023     0,0041 0,0067 <2,5 0,007 0,014 <2,5 0,0006 0,0005 0,0003 0 I DOBRY 

20 Potok Chotowski 
PLRW20006218729 

Potok Chotowski – 
Chotowa 
PL01S1601_2233 

MD   0,0019 0,00078 0,0011 <0,075 0,075 0,0037 0,0062 <1 0,015 0,031 <2,5 0,0007 0,0005 0,0005 0,0001 II DOBRY 

21 
Wisłoka od Pot. Chotowskie-
go do Rzeki 
PLRW200019218771 

Wisłoka – Podgro-
dzie 
PL01S1601_1890 

MO
PI/4 <0,0075 <0,001     T    T T  T T  T T I DOBRY/4 

21 
Wisłoka od Pot. Chotowskie-
go do Rzeki 
PLRW200019218771 

Wisłoka – Kozłów 
PL01S1601_1899 MO   0,0017             1,1     <2         II DOBRY 

22 
Brzeźnica od Dopł. z Łączek 
Kucharskich do ujścia  
PLRW200014218899 

Brzeźnica – 
Brzeźnica 
PL01S1601_1903 

MO   <0,001                             I  

23 
Wisłoka od Rzeki do Potoku 
Kiełkowskiego 
PLRW20001921895 

Wisłoka – Przecław 
PL01S1601_1901 MO                         0,0020 0,0046 0,0019 0,0016  DOBRY 

24 
Wisłoka od Pot. Kiełkowskie-
go do ujścia  
PLRW20001921899 

Wisłoka – Wojsław 
PL01S1601_1902 

MO
PI/4 <0,0075 <0,001     T    T T  T T  T T I DOBRY/4 

24 
Wisłoka od Potoku Kiełkow-
skiego do ujścia 
PLRW20001921899 

Wisłoka – Gawłu-
szowice 
PL01S1601_1904 

MD   <0,001 <0,0005 0,0005     0,0024 0,0038 2,8 0,020 0,031 <2,5 0,0006 0,0005 0,0001 0,0000 I DOBRY 

Zlewnia rzeki Wisłok 

25 Wisłok do Zb. Besko 
PLRW20001222613 

Wisłok - Rudawka 
Rymanowska 
PL01S1601_1926 

MD   <0,001 0,0008 0,0011   0,0077 0,0190 <2,5 0,007 0,005 <2,5 0,0011 0,0024 0,0011 0,0006 I DOBRY 

26 Zbiornik Besko 
PLRW20000226159 

Zbiornik Besko – 
Sieniawa 
PL01S1601_1968 

MD   <0,001 0,00077 0,0016 <0,075 0,075 0,0051 0,0125 <1 0,011 0,028 <2,5 0,0014 0,0017 0,0024 0,0008 I DOBRY 

26 Zbiornik Besko 
PLRW20000226159 

Zbiornik Besko - 
ujęcie 
PL01S1601_3458 

MO
PI/4 <0,0075 <0,001               T   T  T T I DOBRY/4 

27 Lubatówka 
PLRW200012226329 

Iwoniczanka - 
Iwonicz-Zdrój 
PL01S1601_2219 

MO
PI/4 <0,0075 <0,001     T    T T  T T  T T I DOBRY/4 

28 
Wisłok od Zb. Besko do 
Czarnego Potoku 
PLRW2000142263337 

Wisłok – Odrzykoń 
PL01S1601_3309 

MD 
MB   <0,001 0,0006 0,0005   0,0037 0,0051 <2,5 0,006 0,005 <2,5 0,0009 0,0013 0,0011 0,0001 I DOBRY 
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Tab. 9.2.1.c.d. Zestawienie wybranych jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem wybranych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w wojewódz-
twie podkarpackim w latach 2010-2015 wraz z wynikami klasyfikacji wskaźników zanieczyszczeń i oceną stanu chemicznego wód dla wybranych substancji priorytetowych za rok 2015 [64], [91] 
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0,05 0,01 0,1 0,4 /3 /3 0,1 1,0 7,2 0,05 0,07 20,0 0,05 0,1 0,03 0,002 

    1 2 3 4 5 6 7  9 19 11   

Zlewnia rzeki Wisłok 

28 
Wisłok od Zb. Besko do 
Czarnego Potoku 
PLRW2000142263337 

Wisłok – Iskrzynia 
PL01S1601_3456 

MO
PI/4 <0,0075 <0,001     T    T T  T T  T T I DOBRY/4 

29 
Wisłok od Czarnego Potoku 
do Stobnicy 
PLRW200014226399 

Wisłok - Dobrze-
chów 
PL01S1601_1933 

MO                         0,0016 0,0044 0,0014 0,0009  DOBRY 

30 Stobnica do Łądzierza 
PLRW20001222644 

Dopływ spod Góry 
Czarnej – Przysiet-
nica 
PL01S1601_2213 

MO
PI/4 <0,0075 <0,001     T    T T  T T  T T I DOBRY/4 

31 
Wisłok od Stobnicy do Zb. 
Rzeszów 
PLRW200015226559 

Wisłok – Zwięczyca 
PL01S1601_1934 

MD 
MB   0,0013 0,0012 0,0027   0,0072 0,0135 <2,5 0,009 0,021 <2,5 0,0025 0,0052 0,0031 0,0021 I PSD 

31 
Wisłok od Stobnicy do Zb. 
Rzeszów 
PLRW200015226559 

Wisłok – Zwięczyca 
PL01S1601_1934 

MO
PI/4   0,0013 0,0012 0,0027  T   0,0072 0,0135  T T     T 0,0025 0,0052 0,0031 0,0021 I PSD/4 

32 
Wisłok od Zb. Rzeszów do 
Starego Wisłoka 
PLRW200019226739 

Wisłok – Czarna 
PL01S1601_3310 MO                       <2,0          DOBRY 

33 Sawa 
PLRW200016226769 

Sawa - Wola Dalsza 
PL01S1601_2240 MD   <0,001 0,001 0,0018 <0,075 0,075 0,0050 0,0076 <1 0,008 0,015 <2,5 0,0011 0,0021 0,0012 0,0002 I DOBRY 

34 
Wisłok od Starego Wisłoka do 
ujścia 
PLRW20001922699 

Wisłok – Tryńcza 
PL01S1601_1940 MD   <0,001 0,0007 0,0013   0,0033 0,0072 1,2 0,010 0,014 <2,0 0,0013 0,0022 0,0015 0,0004 I DOBRY 

Zlewnia rzeki San 

35 San do Wołosatego 
PLRW200012221149 

San – Procisne 
PL01S1601_3267 MD <0,0075 <0,001 0,0011 0,0016 <0,075 0,075 0,0080 0,0150 <1 0,007 0,011 <2,5 0,0028 0,0047 0,0025 0,0016 I DOBRY 

36 
San od Wołosatego do 
zbiornika Solina 
PLRW200014221199 

San – Rajskie 
PL01S1601_1905 MD   <0,001 0,0015 0,0034 <0,075 0,075 0,0113 0,0235 <1 0,020 0,033 <2,5 0,0058/5 0,0151 

/5 0,0057/5 0,0026/5 I DOBRY 

37 Solinka do Wetliny 
PLRW2000122212699 

Solinka – Buk 
PL01S1601_3453 

MD 
MB <0,0075 <0,001 0,0024 0,0028 <0,075 0,075 0,0138 0,0325 <1 0,012 0,018 <2,5 0,0025 0,0047 0,0025 0,0008 I DOBRY 

38 
Zbiornik Solina do zapory w 
Myczkowcach 
PLRW20000221559 

Zbiornik Solina – 
Polańczyk 
PL01S1601_1966 

MD   <0,001 0,0006 0,0011 <0,075 0,075 0,0032 0,0048 <1 0,010 0,027 <2,5 0,0008 0,0015 0,0005 0 I DOBRY 

38 
Zbiornik Solina do zapory w 
Myczkowcach 
PLRW20000221559 

Zbiornik Solina – 
ujęcie 
PL01S1601_3457 

MO
PI/4 <0,0075 <0,001     T    T T  T T  T T I DOBRY/4 

39 Hoczewka 
PLRW200012221899 

Kołonica – Kołonice 
PL01S1601_2227 

MO
PI/4 
MB 

<0,0075 <0,001     T         T 0,013 0,023  T 0,0027 0,0051 0,0029 0,0012 I DOBRY/4 

40 Osława do Rzepedki 
PLRW20001222252 

Osława – Rzepedź 
PL01S1601_3268 MD <0,0075 <0,001 0,0019 0,0037 <0,075 0,075 0,0110 0,0199 <1 0,0054 0,0050 <2,5 0,0036 0,0061 0,0036 0,0013 I DOBRY 

40 Osława do Rzepedki 
PLRW20001222252 

Osława – Rzepedź 
PL01S1601_3268 

MO
PI/4 <0,0075 <0,001 0,0019 0,0037 T    0,0110 0,0199  T  T    T  T    T T  I DOBRY/4 

41 Sanoczek 
PLRW20001222329 

Sanoczek – 
Nagórzany 
PL01S1601_2237 

MO
PI/4 <0,0075 0,0013     T    T T  T T  T T I DOBRY/4 

42 Tyrawka 
PLRW2000122233299 

Tyrawka - Tyrawa 
Solna 
PL01S1601_1914 

MD <0,0075 <0,001 <0,005 0,005 <0,075 0,075 0,0044 0,0069 <1 0,007 0,013 <2,5 0,0011 0,0017 0,0010 0,0004 I DOBRY 

43 
San od zb.Myczkowce do 
Tyrawki 
PLRW200015223319 

San – Mrzygłód 
PL01S1601_1909 MD   <0,001 0,0008 0,0015 <0,075 0,075 0,0035 0,0047 1,1 0,018 0,051 <2,5 0,0012 0,0023 0,0008 0,0003 I DOBRY 
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Tab. 9.2.1.c.d. Zestawienie wybranych jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem wybranych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w wojewódz-
twie podkarpackim w latach 2010-2015 wraz z wynikami klasyfikacji wskaźników zanieczyszczeń i oceną stanu chemicznego wód dla wybranych substancji priorytetowych za rok 2015 [64], [91] 

Lp. 
Nazwa i kod  

jednolitej cz ęści wód 
(JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezenta-

tywnego 
punktu pomia-

rowo-
kontrolnego lub 
punktu monito-
ringu MOPI /22 
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Aldehyd 
mró-

wkowy 

Fen-
ole 

lotne 
Antracen Kadm /3 Fluoranten Ołów Rt ęć Nikiel Benzo(a) 

piren 

Suma 
Benzo(b) 

fluoranten 
+ Benzo(k) 
fluoranten 

Suma 
Benzo(g,h,i) 

Perylen + 
Indeno(1,2,3 

cd)piren 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l]  [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
śr. śr. śr. max śr. max śr. max śr. śr. max śr. śr. max śr. śr. 

0,05 0,01 0,1 0,4 /3 /3 0,1 1,0 7,2 0,05 0,07 20,0 0,05 0,1 0,03 0,002 

    1 2 3 4 5 6 7  9 19 11   

Zlewnia rzeki San 

43 
San od zb.Myczkowce do 
Tyrawki 
PLRW200015223319 

San – Trepcza 
PL01S1601_3454 

MO
PI/4 0,0091 <0,001     T    T T  T T  T T II DOBRY/4 

44 San od Tyrawki do Olszanki 
PLRW20001522379 

San – Krasice 
PL01S1601_2236 MD <0,0075 <0,001 0,0008 0,0015 <0,075 0,075 0,0090 0,0166 <1 0,016 0,030 <2,5 0,0024 0,0045 0,0025 0,001 I DOBRY 

45 San od Olszanki do Wiaru 
PLRW200015223999 

San – Ostrów 
PL01S1601_1916 MD   <0,001 0,0018 0,0038 <0,075 0,075 0,0097 0,0252 <0,6 0,026 0,051 <2,0 0,0044 0,0133 0,0058 0,0007 I DOBRY 

45 San od Olszanki do Wiaru 
PLRW200015223999 

San – Ostrów 
PL01S1601_1916 

MO
PI/4 <0,0075 <0,001 0,0018 0,0038 T    0,0097 0,0252 <0,6  T   <2,0  T    T  N I PSD/4 

46 Wiar do Sopotnika 
PLRW20001222452 

Wiar – Makowa 
PL01S1601_3451 MD <0,0075 0,0021 0,0008 0,0015 <0,075 0,075 0,0062 0,0087 <1 0,010 0,016 <2,5 0,0019 0,0033 0,0021 0,0008 II DOBRY 

47 
Wiar od Sopotnika do granicy 
państwa 
PLRW20009224571 

Wiar – Sierakośce 
PL01S1601_1918 MD   <0,001 0,0008 0,0018     0,0055 0,0108 <2,5 0,014 0,026 <2,5 0,0027 0,0055 0,0026 0,0007 I DOBRY 

48 Bonie 
PLRW20006224989 

Bonie - Nehrybka 
PL01S1601_3245 MO         <0,075 0,075                      DOBRY 

49 
Wiar od granicy państwa do 
ujścia 
PLRW2000922499 

Wiar – Przemyśl 
PL01S1601_1920 MD   <0,001 0,0007 0,0012     0,0045 0,0084 <2,5 0,010 0,019 <2,5 0,0021 0,0027 0,0021 0,0003 I DOBRY 

50 San od Wiaru do Huczek 
PLRW200019225131 

San – Hureczko 
PL01S1601_3307 MD <0,0075 <0,001 0,0011 0,0018 <0,075 0,075 0,0071 0,0099 <1 0,014 0,033 <2,5 0,0027 0,0029 0,0024 0,0012 I DOBRY 

51 Wisznia 
PLRW200019225299 

Wisznia – Micha-
łówka 
PL01S1601_1945 

MD   <0,001 0,0009 0,0013 <0,075 0,075 0,0057 0,0086 <1 0,015 0,035 <2,5 0,0011 0,0021 0,0010 0,0001 I DOBRY 

52 
Szkło od granicy państwa do 
ujścia 
PLRW200019225499 

Szkło – Węgry 
PL01S1601_1947 MD   <0,001 0,0006 0,0010     0,0042 0,0087 <2,5 0,011 0,024 <2,5 0,0012 0,0018 0,0014 0,0001 I DOBRY 

53 Sołotwa do Glinianki  
PLRW2000162256469 

Sołotwa - Glinianka 
Basznia Górna 
PL01S1601_3246 

MD 0,0131 <0,001 0,0006 0,0005 <0,075 0,075 0,0073 0,0133 <1 0,011 0,020 <2,5 0,0015 0,0033 0,0024 0,0014 II DOBRY 

54 

Lubaczówka od granicy 
państwa z Sołotwą od 
Glinianki do Łukawca 
PLRW200019225659 

Lubaczówka – 
Szczutków 
PL01S1601_1948 

MD   <0,001 <0,0005 0,0005     0,0044 0,0086 <2,5 0,011 0,023 <2,0 0,0012 0,0010 0,0011 0,0001 I DOBRY 

55 
San od Huczek do Wisłoka, 
bez Wisłoka 
PLRW2000192259 

San – Radymno 
PL01S1601_2238 

MD
MO
PI/4 
MB 

0,0098 <0,001 0,0011 0,0021  T   0,0083 0,0166 T   T    T  T    T  N II PSD/4 

55 
San od Huczek do Wisłoka, 
bez Wisłoka 
PLRW2000192259 

San – Ubieszyn 
PL01S1601_1922 MD   0,0014 0,0010 0,0017 <0,075 0,075 0,0078 0,0148 <1 0,019 0,049 <2,5 0,0027 0,0055 0,00314 0,001 I DOBRY 

56 
Trzebośnica od Krzywego do 
ujścia 
PLRW200019227499 

Trzebośnica – 
Grzęba 
PL01S1601_1954 

MO 
MB   0,0270                             PPD  

57 San od Wisłoka do Złotej 
PLRW20002122733 

San - Stare Miasto 
PL01S1601_1950 MO         <0,075 0,075     0,76                DOBRY 

58 San od Złotej do Rudni 
PLRW20002122779 

San – Krzeszów 
PL01S1601_3308 MO   0,0012                             I  

59 Tanew od Łady do ujścia 
PLRW20001922899 

Tanew - Wólka 
Tanewska 
PL01S1601_1958 

MD   0,0014 <0,0005 0,0005 <0,075 0,075 0,0028 0,0044 <1 0,016 0,035 <2,5 0,0008 0,0020 0,0007 0,0002 I DOBRY 

60 Łukawica 
PLRW20001722969 

Łukawica - Kępa 
Rzeczycka 
PL01S1601_1960 

MD   0,0013 <0,0005 0,0005     0,0023 0,0046 <2,5 0,018 0,036 <2,5 <0,0005 0,0005 0,0001 0 I DOBRY 
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Tab. 9.2.1.c.d. Zestawienie wybranych jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem wybranych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w wojewódz-
twie podkarpackim w latach 2010-2015 wraz z wynikami klasyfikacji wskaźników zanieczyszczeń i oceną stanu chemicznego wód dla wybranych substancji priorytetowych za rok 2015 [64], [91] 

Lp. 
Nazwa i kod  

jednolitej cz ęści wód 
(JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezenta-

tywnego 
punktu pomia-

rowo-
kontrolnego lub 
punktu monito-

ringu MOPI /2 
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Aldehyd 
mró-

wkowy 

Fen-
ole 

lotne 
Antracen Kadm /3 Fluoranten Ołów Rt ęć Nikiel Benzo(a) 

piren 

Suma 
Benzo(b) 

fluoranten 
+ Benzo(k) 
fluoranten 

Suma 
Benzo(g,h,i) 

Perylen + 
Indeno(1,2,3 

cd)piren 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l]  [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
śr. śr. śr. max śr. max śr. max śr. śr. max śr. śr. max śr. śr. 

0,05 0,01 0,1 0,4 /3 /3 0,1 1,0 7,2 0,05 0,07 20,0 0,05 0,1 0,03 0,002 

    1 2 3 4 5 6 7  9 19 11   

Zlewnia rzeki San 

61 Jodłówka 
PLRW20001722989 

Jodłówka - Wola 
Rzeczycka 
PL01S1601_1961 

MD 0,0104 0,0015 0,0007 0,0014     0,0024 0,0040 <1 0,018 0,031 <2,5 0,0007 0,0005 0,0005 0 II DOBRY 

62 San od Rudni do ujścia 
PLRW20002122999 

San – Wrzawy 
PL01S1601_1955 MD   0,0012 0,0007 0,0015 <0,075 0,075 0,0062 0,0116 <0,6 0,012 0,030 <2 0,0046/5 0,0072 

/5  0,0043/5 0,0026/5  I DOBRY 

Zlewnia rzeki Bug 

63 Rata od źródeł do granic RP 
PLRW20007266123 

Rata – Prusie 
PL01S1601_1962 MD   <0,001 0,0007 0,0013 <0,075 0,075 0,0071 0,0125 <1 0,014 0,033 <2,5 0,0016 0,0035 0,0020 0,0001 I DOBRY 

Zlewnia rzeki Dniestr 

64 Strwiąż do granicy państwa 
PLRW9000127691 

Strwiąż – Krościen-
ko 
PL03S1601_0001 

MD   <0,001 0,0009 0,0015     0,0055 0,0076 <2,5 0,010 0,023 <2,5 0,0056 0,0160 0,0062 0,0040 I PSD 

 
Tab. 9.2.2. Zestawienie wybranych jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem badawczym wybranych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  
w województwie podkarpackim w 2010 r. wraz z wynikami klasyfikacji wskaźników zanieczyszczeń i oceną stanu chemicznego wód dla wybranych substancji priorytetowych [64], [91] 

Lp. 
Nazwa i kod  

jednolitej cz ęści wód 
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reprezenta-
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Aldehyd 
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ole 

lotne 
Antracen Kadm /3 Fluoranten Ołów Rt ęć Nikiel Benzo(a) 

piren 

Suma 
Benzo(b) 

fluoranten 
+ Benzo(k) 
fluoranten 

Suma 
Benzo(g,h,i) 

Perylen + 
Indeno(1,2,3 

cd)piren 

[mg/l] [mg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l] [µg/l]  [µg/l] [µg/l] [µg/l] 
śr. śr. śr. max śr. max śr. max śr. śr. max śr. śr. max śr. śr. 

0,05 0,01 0,1 0,4 /3 /3 0,1 1,0 7,2 0,05 0,07 20,0 0,05 0,1 0,03 0,002 

    1 2 3 4 5 6 7  9 19 11   

Zlewnia rzeki WIsłoka 

65 Dopływ z Wiktorca 
PLRW20006218872 

Dopływ z Wiktorca – 
Skrzyszów 
PL01S1601_3302 

MB  0,0039       <2,5   <2,5     II DOBRY 

Zlewnia rzeki San 

66 Błotnia 
PLRW200017227189 

Błotnia – Wierzawi-
ce 
PL01S1601_3243 

MB  0,0034       <2,5   <2,5     II DOBRY 

/1 wartości graniczne dla substancji z grupy 3.6. i środowiskowe normy jakości dla substancji z grupy 4.1. zgodnie z rozporządzeniem 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) oraz zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; 
/2 rodzaj prowadzonego monitoringu: MB – monitoring badawczy; 
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9.2.1. Występowanie w wodach aldehydu mrówkowego 

Aldehyd mrówkowy (formaldehyd) jest organicznym związkiem chemicznym, który w śladowych, 
nieszkodliwych ilościach występuje w środowisku naturalnym, m.in. w roślinach, owocach, drzewach,  
a także w organizmie człowieka. Zagrożenie dla zdrowia człowieka stanowi formaldehyd uzyskany na po-
trzeby przemysłowe. Substancja ta wykorzystywana jest głównie do wytwarzania żywic formaldehydo-
wych. Jest też szeroko stosowana jako środek dezynfekcyjny i konserwujący. W przemyśle drzewnym for-
maldehyd wykorzystywany jest jako jeden ze składników żywic, znajdujących zastosowanie jako kleje  
i spoiwa przy wytwarzaniu płyt wiórowych, paździerzowych i pilśniowych oraz sklejek używanych przy 
produkcji prasowanych płyt drzewnych.  

Formaldehyd wykazuje szkodliwe i toksyczne działanie na ustrój człowieka, działa drażniąco i uczula-
jąco. Może działać kancerogennie. Działa toksycznie w następstwie wdychania, w kontakcie ze skórą i po 
połknięciu. Ponadto powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, może powodować reakcję 
alergiczną skóry. 

Zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacyjnym z 2014 roku [91] aldehyd mrówkowy zaliczany jest do 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w grupie specyficznych zanieczyszczeń synte-
tycznych i niesyntetycznych (grupa 3.6.). 

W województwie podkarpackim problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych formaldehydem 
dotyczy potoku Babulówka (JCWP Babulówka). Na podstawie badań przeprowadzonych w 2014 roku,  
w wodach Babulówki stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej normy średniorocznego stężenia formalde-
hydu, to jest wartości granicznej określonej dla dobrego potencjału ekologicznego wód, co było jedną  
z przyczyn niekorzystnej oceny stanu wód (stan zły) w omawianej jednolitej części wód.  

W rozważanym cyklu gospodarowania wodami odnotowano pogorszenie stanu wód potoku. W roku 
2011 wody potoku były w dobrym stanie i charakteryzowały się dobrym potencjałem ekologicznym i do-
brym stanem chemicznym. Stężenia formaldehydu nie przekraczały wartości granicznej określonej dla do-
brego potencjału ekologicznego. W wyniku wysokich stężeń formaldehydu, w kolejnych latach pogorsze-
niu uległa jakość biologicznych elementów jakości wód potoku, czego efektem była niekorzystna klasyfi-
kacja potencjału ekologicznego JCWP Babulówka (umiarkowany potencjał ekologiczny). Jakość wód Ba-
bulówki kształtowana jest przede wszystkim przez zanieczyszczenia wnoszone przez główny jej dopływ, 
którym jest Potok Rów. Ciek ten obciążony jest znaczącymi ładunkami zanieczyszczeń odprowadzanych w 
ściekach przemysłowych, sanitarnych oraz wodach opadowych z terenu Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
EURO-PARK MIELEC.   

Badania jakości wód Potoku Rów prowadzone były od 1999 roku do 2014 roku, początkowo w ra-
mach monitoringu regionalnego województwa podkarpackiego, a od 2007 roku w ramach monitoringu 
lokalnego, finansowanego przez Starostwo Powiatowe w Mielcu. Od 2007 roku do programu monitoringu 
lokalnego okresowo włączane były także badania wód Babulówki, bezpośredniego odbiornika Potoku Rów.  

Analiza wyników badań parametrów fizykochemicznych wód Potoku Rów z lat 1999-2014 w punkcie 
zlokalizowanym poniżej SSE EURO-PARK MIELEC, wykazała, że poziom zanieczyszczenia wód Potoku 
był zdecydowanie najwyższy w latach 2006-2007. Od 2008 roku obserwuje się tendencję spadkową zawar-
tości zanieczyszczeń. Szczególnie korzystne zmiany jakości wód miały miejsce w VI cyklu badań, prowa-
dzonym w okresie od lipca 2012 roku do czerwca 2013 roku. Analiza danych z tego okresu wykazała naj-
niższy poziom zanieczyszczenia wód Potoku Rów m.in. w zakresie formaldehydu. W ostatnim VII cyklu 
badań (prowadzonym w okresie od lipca 2013 roku do czerwca 2014 roku) nastąpiło pogorszenie jakości 
wód cieku, w stosunku do cyklu poprzedniego, co było główną przyczyną niekorzystnej oceny stanu wód w 
jednolitej części wód Babulówka. 

Aldehyd mrówkowy monitorowano w 30 jednolitych częściach wód powierzchniowych.  
W zdecydowanej większości badanych jednolitych części wód w województwie formaldehyd nie występuje 
(wartości stężeń poniżej granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej). W tych częściach wód 
wskaźnik sklasyfikowano w I klasie stanu/potencjału ekologicznego. Formaldehyd obecny jest w wodach 
kilku monitorowanych jednolitych części wód (tab. 9.2.1.), jednak występuje on na poziomach nieprzekra-
czających wartości granicznych, określonych dla dobrego stanu/potencjału ekologicznego. Podobnie ko-
rzystną jakość wód w zakresie występowania aldehydu mrówkowego (I lub II klasa) stwierdzono we 
wszystkich obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 
spożycia. 
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9.2.2. Występowanie w wodach związków fenolowych 

Fenole są wodorotlenowymi pochodnymi benzenu i stanowią liczną grupę związków chemicznych,  
a ich obecność w środowisku wodnym wynika ze stosowania fenoli w wielu gałęziach przemysłu (głównie 
w przemyśle chemicznym). Związki fenolowe emitowane są do wód powierzchniowych wraz ze ściekami 
komunalnymi i przemysłowymi. Źródłami zanieczyszczenia wód fenolami są ścieki pochodzące z fabryk 
tworzyw sztucznych,  produkcji barwników, farb, klejów, lakierów, a także z przemysłu koksochemiczne-
go, petrochemicznego i farmaceutycznego. Naturalne fenole występujące w środowisku wodnym powstają 
z biologicznego rozkładu roślin, garbników i substancji humusowych, jednak ich udział jest niewielki  
i występują na bardzo niskich poziomach. 

Fenol (hydroksybenzen), najprostszy związek z tej grupy substancji wykazuje szkodliwe i toksyczne 
działanie na ustrój człowieka. Jest to substancja żrąca i działająca toksycznie na układ nerwowy. Działa 
szkodliwie przez drogi oddechowe, w kontakcie ze skórą i po połknięciu. Stwarza poważne zagrożenie 
zdrowia w następstwie długotrwałego narażenia i ryzyko powstania nieodwracalnych zmian w stanie zdro-
wia. 

Zgodnie z rozporządzeniem klasyfikacyjnym z 2014 roku [91] związki fenolowe zaliczane są do sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w grupie specyficznych zanieczyszczeń synte-
tycznych i niesyntetycznych (grupa 3.6.). Wskaźnikiem umożliwiającym oznaczenie tych substancji w wo-
dach powierzchniowych jest indeks fenolowy. 

Problem zanieczyszczenia wód powierzchniowych związkami fenolowymi dotyczy wód rzeki Trzebo-
śnica w JCWP „Trzebośnica od Krzywego do ujścia”. Zanieczyszczenie wód zidentyfikowane zostało  
w 2004 roku i od tamtego czasu podlega monitorowaniu w ramach monitoringu operacyjnego. W związku  
z wysokimi stężeniami fenoli stwierdzonymi w 2004 roku, wody Trzebośnicy i jej głównych dopływów 
objęto także monitoringiem badawczym w latach 2005 i 2006, celem identyfikacji prawdopodobnego źró-
dła zanieczyszczenia. Monitoring badawczy oraz rutynowe badania przeprowadzone w latach 2005 – 2009 
wykazały ciągłe oddziaływanie niezidentyfikowanego zanieczyszczenia i wysokie stężenia fenoli w wo-
dach Trzebośnicy. Badania przeprowadzone w roku 2012 nie wykazały przekroczeń dopuszczalnej normy 
średniorocznej. Należy zaznaczyć, że przeprowadzone one zostały z minimalną częstotliwością 4x w roku 
(ograniczony zbiór danych). Wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku potwierdzają stałe zanieczysz-
czenie wód Trzebośnicy związkami fenolowymi i ich niekorzystny potencjał ekologiczny. Naturalne po-
chodzenie związków fenolowych w wodach rzeki należy wykluczyć z uwagi na odnotowane bardzo wyso-
kie stężenia indeksu fenolowego. 

Najbardziej prawdopodobnym i stale aktualnym źródłem zanieczyszczenia wód rzeki Trzebośnicy wy-
daje się być zanieczyszczenie gruntu oraz wód podziemnych na terenie „Zakładów Chemicznych Organika 
Sarzyna S.A.” (obecnie CIECH S.A.), powstałe wyniku dawnej działalności produkcyjnej Zakładów. Bu-
dowę zakładów rozpoczęto w 1937 roku w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego w celu produkcji 
nitrozwiązków (głównie materiałów wybuchowych). W pierwszej połowie lat 70-tych XX w. uruchomiono 
eksperymentalną produkcję żywic epoksydowych, poliestrowych i fenolowo formaldehydowych. Powstał 
też Zakład Doświadczalny Silikonów. W drugiej połowie lat 70-tych XX w. rozwinięto znacznie produkcję 
herbicydów, a produkcja żywic epoksydowych i poliestrowych przeszła z poziomu eksperymentalnego  
w produkcję wielkotonażową.  

Wyniki „Przeglądu ekologicznego środowiska gruntowo – wodnego w rejonie Zakładów Chemicznych 
„Organika – Sarzyna” S.A.”, przeprowadzonego w Zakładzie w 2008 roku wykazały, że zanieczyszczenie 
wód podziemnych i gleby powstało w przeszłości i nie pochodzi od aktualnie prowadzonych instalacji.  

W związku z nieprzestrzeganiem zasad ochrony środowiska przy prowadzeniu instalacji produkcyj-
nych w latach 50 i 60 ubiegłego wieku, nastąpiło zanieczyszczenie środowiska gruntowo-wodnego na tere-
nie Zakładów.  

W wyniku tego, aktualnie w rejonie wschodniej oraz zachodniej części Zakładów występują zidentyfi-
kowane ograniczone obszary zanieczyszczenia wód podziemnych w czwartorzędowej warstwie wodono-
śnej. Dokonano identyfikacji obszarów gruntu będących źródłami zanieczyszczeń wód podziemnych (miej-
sca deponowania odpadów poprodukcyjnych, miejsca awarii i rozlewów substancji, oddziaływanie infra-
struktury podziemnej-kanalizacja). Zanieczyszczenie gleby i wód podziemnych w tych obszarach zostało 
zidentyfikowane jako aspekt środowiskowy w przeszłości.  

Począwszy od 1994 roku Zakłady prowadzą systematyczny monitoring wód podziemnych w systemie 
sieci studni i piezometrów, według ustalonego i zatwierdzonego harmonogramu. Począwszy od 1999 roku, 
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prowadzona jest rekultywacja środowiska gruntowo-wodnego poprzez prowadzenie pompowań oczyszcza-
jących wody z wyznaczonych otworów. Pompowane, zanieczyszczone wody kierowane są do kanalizacji,  
a następnie do oczyszczania w oczyszczalni ścieków w Sarzynie. Prowadzone prace maja na celu oczysz-
czenie czwartorzędowej warstwy wodonośnej. Wyniki bieżącego automonitoringu wód podziemnych w 
rejonie Zakładów wskazują, że ich stan stopniowo ulega poprawie. Stwierdza się jednocześnie, że nie wy-
stępuje zagrożenie dla położonych w sąsiedztwie i eksploatowanych ujęć wód podziemnych (studni).  

W ramach badań automonitoringowych wykazano ponadto wysokie wartości indeksu fenolowego w 
wodach rzeki Trzebośnicy. Poziom zanieczyszczenia wód rzeki tymi związkami stwierdzony przez Labora-
torium WIOŚ w Rzeszowie w 2006 roku był porównywalny z wynikami, otrzymanymi w monitoringu lo-
kalnym rzeki, prowadzonym przez laboratorium Zakładów.  

Zakład CIECH S.A. jest systematycznie kontrolowany przez Inspekcję Ochrony Środowiska, a wyniki 
kontroli nie wykazały naruszeń przepisów ochrony środowiska, które mogły by powodować negatywne 
oddziaływania na wody rzeki Trzebośnicy. 

Wyniki monitoringu przeprowadzonego przez WIOŚ w 2015 roku wskazują, że problem zanieczysz-
czenia wód rzeki Trzebośnicy jest nadal aktualny. Analiza danych monitoringowych wykazała, że średnio-
roczne stężenie fenoli w wodach rzeki w 2015 roku (0,027 mg/l) jest niższe niż średnioroczne stężenia uzy-
skane w latach 2004 (0,052 mg/l), 2005 (0,041 mg/l), 2006 (0,036 mg/l) i nieco wyższe od stężeń uzyska-
nych w latach 2007 (0,017 mg/l), 2008 (0,019 mg/l), 2009 (0,016 mg/l), co może wskazywać na stopniową 
poprawę jakości wód podziemnych w rejonie Zakładów w związku z prowadzonymi pracami remediacyj-
nymi. Rok 2015 był rokiem, w którym występowało zjawisko suszy hydrologicznej, charakteryzującej się 
niżówkowymi stanami wody w rzekach i minimalnymi przepływami, co miało wpływ na wyższe stężenia 
zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych, w tym w wodach rzeki Trzebośnicy. 

Związki fenolowe monitorowano w 57 jednolitych częściach wód powierzchniowych. Analiza danych 
uzyskanych w badaniach monitoringowych zrealizowanych w latach 2010-2015 wykazała (tab. 9.2.1.), że 
w większości jednolitych części wód powierzchniowych związki fenolowe nie występują (wyniki na po-
ziomach niższych od granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej). W kilkunastu JCWP stwier-
dzono obecność związków fenolowych na poziomach odpowiadających I lub II klasie stanu/potencjału 
ekologicznego wód, co oznacza odpowiednio bardzo dobry i dobry stan/potencjał ekologiczny w zakresie 
zanieczyszczenia wód związkami fenolowymi. 

We wszystkich monitorowanych obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności  
w wodę przeznaczoną do spożycia, stwierdzono bardzo dobry stan/potencjał ekologiczny wód w zakresie 
występowania fenoli lotnych. 

9.2.3. Występowanie w wodach wybranych metali ciężkich 

Analiza występowania metali ciężkich w wodach województwa objęła następujące substancje prioryte-
towe: kadm, ołów, rtęć i nikiel. 

I. Występowanie Kadmu w wodach 

Kadm jest priorytetową substancją niebezpieczną, niezwykle toksyczną i wykazującą działanie kance-
rogenne. Substancja uszkadza nerki, powoduje m.in. anemię i choroby kostne. Kadm może upośledzać 
różne procesy zachodzące w organizmie, np. metabolizm węglowodanów. 

Z przewodu pokarmowego kadm wchłania się bardzo szybko i kumuluje się głównie w wątrobie  
i w nerkach. Substancja działa bardzo toksycznie na organizmy wodne i może powodować długo utrzymu-
jące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.  

Metaliczny kadm stosowany jest w produkcji stopów, do sporządzania powłok ochronnych (kadmo-
wanie) i do produkcji akumulatorów. Siarczek kadmu oraz selenek kadmu mają zastosowanie jako pigmen-
ty do celów artystycznych (żółcień kadmowa, oranż kadmowy). 

Kadm monitorowano we wszystkich JCWP objętych monitoringiem diagnostycznym, w 3 JCWP  
w ramach monitoringu operacyjnego substancji priorytetowych oraz w obszarach chronionych przeznaczo-
nych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (tab. 9.2.1.). Ocenę występowania kadmu 
w wodach wykonano w 39 jednolitych częściach wód powierzchniowych. W żadnej z części wód objętych 
badaniami nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości określonych dla tej substancji. Pra-
wie we wszystkich monitorowanych częściach wód substancja ta nie występuje w wodzie (wyniki na po-
ziomach niższych od wartości granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej). Obecność kadmu na 
poziomach wyższych od wartości granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej, stwierdzono  
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w JCWP „Babulówka” w roku 2013, w zlewni której zlokalizowane są punktowe źródła zanieczyszczeń 
komunalnych i przemysłowych. Występowania kadmu nie stwierdzono w obszarach chronionych wykorzy-
stywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. 

II. Wyst ępowanie Ołowiu w wodach 

Ołów jest metalem ciężkim wykazującym szkodliwe i toksyczne działanie na ustrój człowieka, zali-
czanym do substancji priorytetowych. Wszystkie związki ołowiu są trujące i uszkadzają obwodowy  
i ośrodkowy układ nerwowy. Związki ołowiu gromadzą się w organizmie, przeważnie w kościach, a także 
w nerkach i innych tkankach. Ołów działa bardzo toksycznie na organizmy wodne i może powodować dłu-
go utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

Ołów wchodzi w skład stopów łożyskowych i czcionkowych oraz stopów do lutowania.  
Ponadto z ołowiu wykonywane są płyty akumulatorowe, aparatura do produkcji kwasu siarkowego, odpły-
wowe rury kanalizacyjne, osłony kabli elektrycznych, śrut, elementy pocisków, osłony stosowane w bu-
downictwie do ochrony przed wibracjami i hałasem.  

Ołów monitorowano we wszystkich JCWP objętych monitoringiem diagnostycznym, w 6 JCWP  
w ramach monitoringu operacyjnego substancji priorytetowych, w 2 JCWP objętych monitoringiem ba-
dawczym (JCWP „Dopływ z Wiktorca” i JCWP „Błotnia”) oraz w obszarach chronionych przeznaczonych 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (tab. 9.2.1. i tab. 9.2.2.). W żadnej z części 
wód objętych badaniami nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości określonych dla tej 
substancji. W większości monitorowanych części wód substancja ta nie występuje w wodzie (wyniki na 
poziomach niższych od wartości granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej). Występowania 
ołowiu nie stwierdzono także w monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia lud-
ności w wodę przeznaczoną do  spożycia. Obecność ołowiu na poziomach wyższych od wartości granicy 
oznaczalności stosowanej metody badawczej stwierdzono w 9 JCWP (tab. 9.2.1.). W zlewniach tych JCWP 
(z wyjątkiem JCWP „Trześniówka do Karolówki” i JCWP „Żupawka”) zlokalizowane są punktowe źródła 
ścieków komunalnych lub/i przemysłowych. 

W przypadku JCWP „Trześniówka do Karolówki” przyczyny obecności ołowiu w wodach pozostają 
nierozpoznane (jedną z hipotez jest dawna gospodarka leśna i stosowanie w przeszłości środków ochrony 
roślin w zlewni), natomiast w przypadku JCWP „Żupawka” obecność ołowiu w wodach może mieć zwią-
zek z dawnym przemysłem związanym z wydobyciem i przetwórstwem występujących w tym rejonie złóż 
siarki rodzimej. 

III. Wyst ępowanie Rtęci w wodach 

Rtęć jest metalem ciężkim wykazującym szkodliwe i toksyczne działanie na ustrój człowieka, zalicza-
nym do priorytetowych substancji niebezpiecznych. Rtęć i większość jej związków jest silnie toksyczna  
i stanowi częste zanieczyszczenie środowiska. Toksyczność rtęci polega na niszczeniu błon biologicznych  
i łączeniu się z białkami organizmu, co zakłóca procesy biochemiczne organizmu. Rtęć uszkadza ośrodko-
wy układ nerwowy oraz nerki. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne i może powodować długo 
utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. W środowisku wodnym zachodzi proces 
metyzacji rtęci przy udziale mikroorganizmów wodnych, w wyniku którego powstaje dimetylortęć (zwią-
zek metaloorganiczny). Jest on rozpuszczalny w tłuszczach, a zarazem bardzo toksyczny i trwały. Jest to 
główna postać rtęci, która przedostaje się do organizmów żywych (np. ryb i mięczaków) i kumuluje się  
w ich tkankach. Spożywanie tych organizmów może prowadzić do ciężkich zatruć. Z uwagi na fakt kumu-
lowania się rtęci w tkankach organizmów żywych, substancja ta w cyklu wodnym 2016-2021 będzie moni-
torowana także w biocie, to jest w rybach i mięczakach. 

Rtęć stosowana była w produkcji termometrów, barometrów, manometrów, pomp próżniowych, świe-
tlówek. Wykorzystywana jest do produkcji lamp rtęciowych. Duże ilości rtęci zużywane są w procesie 
amalgamacji do wydobywania złota i srebra (metale rozpuszczają się w rtęci tworząc amalgamaty, z któ-
rych następnie są odzyskiwane przez odparowanie rtęci) i do produkcji materiałów wybuchowych. Sole 
rtęci i jej związki organiczne mają działanie bakteriobójcze i są stosowane w lecznictwie do odkażania na-
rzędzi chirurgicznych i nieuszkodzonej skóry. 

Głównym źródeł zanieczyszczenia środowiska rtęcią i jej związkami są procesy spalania węgla. Rtęć 
ma stosunkowo niską temperaturę wrzenia (357ºC) i dlatego łatwo przedostaje się do atmosfery. Ocenia się, 
że około 95% rtęci znajdującej się w atmosferze, występuje w postaci wolnego metalu. Zawarta w atmosfe-



Identyfikacja wybranych zagrożeń dla dobrego stanu wód w województwie 

 

210 

 

rze rtęć może reagować z innymi substancjami i tworzyć różne związki (np. z metalami tworzy amalgama-
ty), które wraz z opadami atmosferycznymi przedostają się do wody i gleby. 

Rtęć monitorowano we wszystkich JCWP objętych monitoringiem diagnostycznym, w 2 JCWP w ra-
mach monitoringu operacyjnego substancji priorytetowych (JCWP „Wisłok od Zb. Besko do Czarnego 
Potoku” i JCWP „Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego do ujścia”), w 5 JCWP objętych monitoringiem ba-
dawczym (JCWP „Trześniówka do Karolówki”, JCWP „Żupawka”, JCWP „Solinka do Wetliny”, JCWP 
„Hoczewka”, JCWP „Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku”) oraz w obszarach chronionych przezna-
czonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (tab. 9.2.1.). 

Praktycznie we wszystkich monitorowanych jednolitych częściach wód stwierdzono występowanie 
rtęci w wodach na poziomach wyższych od wartości granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej. 
Jednorazowe przekroczenie środowiskowej normy jakości dla rtęci stwierdzono w 2014 roku w obszarze 
chronionym przeznaczonym do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, wyznaczonym w JCWP „San od Ol-
szanki do Wiaru”.  

W ocenie stanu chemicznego JCWP, w żadnej z części wód objętych badaniami nie stwierdzono prze-
kroczeń środowiskowych norm jakości, określonych dla tej substancji, jakkolwiek w kilku JCWP maksy-
malne poziomy rtęci były zbliżone do maksymalnej środowiskowej normy jakości, wyrażonej jako 90-ty 
percentyl ze zmierzonych wartości stężeń.  

Fakt występowania rtęci w wodach w stężeniach przekraczających 0,07 µg/l, w przyszłym cyklu wod-
nym, w odniesieniu do regulacji prawnych zawartych w rozporządzeniu klasyfikacyjnym Ministra Środo-
wiska z 2016 r. [92], będzie oznaczał przekroczenie maksymalnej środowiskowej normy jakości, rozumia-
nej jako najwyższe z odnotowanych stężeń w ciągu roku. Rtęć w cyklu wodnym 2016-2021 będzie monito-
rowana także w matrycy biota (głównie ryby). 

W cyklu wodnym 2010-2015 najwyższe średnioroczne stężenia rtęci i najwyższe stężenia maksymal-
ne, wyrażone jako 90-ty percentyl, odnotowano w następujących jednolitych częściach wód (tab. 9.2.1.): 
JCWP „Trześniówka do Karolówki”, JCWP „Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego do ujścia”, JCWP „Potok 
Chotowski”, JCWP „Żupawka”, JCWP „San od Wołosatego do Zbiornika Solina”, JCWP „San od Zbiorni-
ka Myczkowce do Tyrawki”, JCWP „San od Olszanki do Wiaru”, JCWP „San od Wiaru do Huczek”, 
JCWP „San od Huczek do Wisłoka bez Wisłoka”, JCWP „Wisznia”, JCWP „Tanew od Łady do ujścia”, 
JCWP „Łukawica”, JCWP „Jodłówka”, JCWP „Rata od źródeł do granic RP”.  

W większości w/w jednolitych części wód zlokalizowane są punktowe źródła ścieków komunalnych 
lub/i przemysłowych. W przypadku jednolitych części wód, w których punktowe źródła emisji ścieków nie 
występują, prawdopodobnym źródłem rtęci w wodzie jest depozycja z powietrza atmosferycznego.  

W JCWP położonych na południu regionu (JCWP „San od Wołosatego do Zbiornika Solina”, JCWP 
„Hoczewka”, JCWP „Solinka do Wetliny” najbardziej prawdopodobnym źródłem rtęci w wodach są proce-
sy wypalania węgla drzewnego, w licznych w tamtym rejonie retortach. W przypadku JCWP „Łukawica”, 
JCWP „Trześniówka do Karolówki”, JCWP „Żupawka” przyczyny występowania rtęci w wodzie pozostają 
nierozpoznane (prawdopodobna depozycja z atmosfery, stosowanie środków ochrony roślin w przeszłości  
i przemysł wydobywczy i przetwórczy siarki rodzimej w przypadku Żupawki). Występowanie rtęci w wo-
dach transgranicznej rzeki Wisznia może mieć związek z nierozpoznanymi źródłami zanieczyszczeń  
w ukraińskiej części zlewni tej rzeki. 

IV. Występowanie Niklu w wodach 

Nikiel jest metalem ciężkim wykazującym szkodliwe i toksyczne działanie na ustrój człowieka, zali-
czanym do substancji priorytetowych. Nikiel w wyniku długotrwałego lub powtarzanego narażenia powo-
duje uszkodzenie narządów.  

Substancja wykorzystywana jest przede wszystkim w przemyśle samochodowym, głównie do pokry-
wania powierzchni wykonanych z żelaza i stali (elektroliza), w celu zwiększenia wytrzymałości i odporno-
ści na korozję. Sieć krystaliczna niklu posiada właściwość absorpcji atomów wodoru, co wykorzystywane 
jest w wielu procesach, m.in. w chemicznym utwardzaniu tłuszczów. Nikiel jest ponadto składnikiem bate-
rii niklowo-kadmowych. Stopy niklu z miedzią wykorzystuje się do produkcji monet. 

Nikiel monitorowano we wszystkich JCWP objętych monitoringiem diagnostycznym, w 11 JCWP  
w ramach monitoringu operacyjnego substancji priorytetowych, w 2 JCWP objętych monitoringiem ba-
dawczym (JCWP „Dopływ z Wiktorca” i JCWP „Błotnia”) oraz w obszarach chronionych przeznaczonych 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (tab. 9.2.1. i 9.2.2.). W żadnej z części wód 
objętych badaniami nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości określonych dla tej sub-
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stancji. Prawie we wszystkich monitorowanych częściach wód substancja ta nie występuje w wodzie (wy-
niki na poziomach niższych od wartości granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej). Występo-
wania niklu nie stwierdzono także w monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia 
ludności w wodę przeznaczoną do  spożycia. Obecność niklu na poziomach znaczących (wyższych od war-
tości granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej) stwierdzono w 4 JCWP (JCWP „Babulówka”, 
JCWP „Koniecpólka”, JCWP „Łęg od Murynia do ujścia”, JCWP „Olszynka”). 

W zlewniach w/w jednolitych części wód zlokalizowane są punktowe źródła ścieków komunalnych 
i/lub przemysłowych. W przypadku JCWP „Babulówka” znaczne ładunki niklu wnoszone są przez jej 
główny dopływ – Potok Rów. 

9.2.4. Występowanie w wodach wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są grupą związków chemicznych posiadają-
cych budowę pierścieniową. Spośród ponad 100 związków z grupy WWA, w środowisku najczęściej wy-
stępuje około 17 związków chemicznych.  

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są najpowszechniej występującymi, trwałymi zanie-
czyszczeniami organicznymi. WWA uwalniane są do środowiska (emisja do powietrza, gleby, wód) z wielu 
źródeł, przede wszystkim ze środków transportu samochodowego na terenach zurbanizowanych, a także  
z obiektów, w których dochodzi do niepełnego spalania paliw kopalnych. WWA emitowane są wraz z py-
łami lotnymi i popiołami, powstającymi w wyniku spalania paliw lub unieszkodliwiania odpadów. Istotnym 
źródłem WWA jest przemysł ciężki, w tym głównie przetwórstwo węgla i ropy naftowej (koksownie, rafi-
nerie, huty żelaza, huty aluminium i miedzi, produkcja i wykorzystanie smoły). Zanieczyszczenie środowi-
ska WWA znacząco wzrasta w okresie zimowym, a głównym ich źródłem w tym okresie jest tzw. niska 
emisja, pochodząca z gospodarstw domowych i lokalnych kotłowni. WWA mogą pochodzić także ze źródeł 
naturalnych, wśród których należy wymienić pożary lasów i wybuchy wulkanów. Ponadto ich emisja może 
mieć związek z eksploatacją złóż ropy naftowej, lub może pochodzić z naturalnych wypływów ropy nafto-
wej, które mają miejsce w szczególności w południowych rejonach Małopolski i Podkarpacia. 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne przedostają się do wód powierzchniowych w formie 
mokrej i suchej depozycji oraz w wyniku wymywania z nawierzchni dróg, parkingów, placów składowych, 
miejsc przeładunku i magazynowania paliw (spływy powierzchniowe). Źródłem emisji WWA do wód po-
wierzchniowych mogą być także prace przy budowie dróg oraz prace polegające na konserwacji budowli  
i urządzeń wodnych. Ponadto istotnym źródłem mogą być również niekontrolowane zrzuty ścieków komu-
nalnych i przemysłowych oraz odcieki ze składowisk odpadów.  

 Zanieczyszczenie wód powierzchniowych w województwie podkarpackim WWA zostało potwierdzo-
ne wynikami badań przeprowadzonymi w ostatnich latach przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środo-
wiska w Rzeszowie. Zanieczyszczenie występujące na południu regionu (rzeki Wisłoka, Strwiąż), wiązane 
jest z wydobyciem ropy naftowej, ale nie można wykluczyć także oddziaływania naturalnych źródeł WWA.  

Źródłem zanieczyszczenia wód powierzchniowych WWA, oprócz wyżej wymienionych, jest emisja 
ścieków z sektora komunalnego, a także pozostałe zanieczyszczone komponenty środowiska, to jest powie-
trze i gleba. Emisja zanieczyszczeń z powietrza do wód odbywa się poprzez depozycję pyłów, natomiast w 
przypadku gleb, zanieczyszczenia wymywane są przez wody opadowe. Istotny wpływ na wartości stężeń 
WWA w ściekach komunalnych (ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysło-
wymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi) mają warunki hydrometeorologiczne. Stężenia sumy 
WWA w ściekach komunalnych kształtują się na poziomach od około 800 ng·dm-3 podczas pogody bez-
deszczowej, do  87000 ng·dm-3 w czasie ulewnego deszczu. 

Potencjalnym źródłem zanieczyszczenia WWA jest przewóz i magazynowanie produktów przeróbki 
ropy naftowej, a także transport ropy naftowej rurociągami oraz  incydentalne emisje w wyniku awarii 
przemysłowych.  

Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia ludzi, najważniejszym skutkiem oddziaływania 
WWA na organizm, jest zdolność niektórych substancji z grupy WWA do wywoływania zmian nowotwo-
rowych. W wyniku licznych badań naukowych do substancji kancerogennych zakwalifikowano m.in. takie 
związki, jak: benzo(a)piren, dibenzo(a,h)antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranten.  

W celu usystematyzowania oceny toksyczności wszystkich rakotwórczych WWA, określono tzw. 
względny współczynnik rakotwórczości (k), odnoszący się do rakotwórczości benzo(a)pirenu, dla którego 
przyjęto wartość (k) równą 1 (tab. 9.2.4.1.). 
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Tab. 9.2.4.1. Wartości względnego współczynnika rakotwórczości dla 9 najbardziej toksycznych WWA [12] 

Lp. Nazwa substancji Względny współczynnik rakotwórczo ści k 

1 Dibenzo(a,h)antracen 5 

2 Benzo(a)piren 1 

3 Benzo(a)antracen 0,1 

4 Benzo(b)fluoranten 0,1 

5 Benzo(k)fluoranten 0,1 

6 Indeno(1,2,3-c,d)piren 0,1 

7 Antracen 0,01 

8 Chryzen 0,01 

9 Benzo(g,h,i)perylen 0,01 

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są obecne we wszystkich elementach środowiska:  
w powietrzu, w wodzie, w glebie, a z nich przedostają się także do żywności, stwarzając powszechne za-
grożenie dla zdrowia człowieka. Substancje te mogą wnikać do organizmu ludzkiego różnymi drogami: 
pokarmową, inhalacyjną, a także przez skórę. Nie należy zapominać, że WWA powstają także podczas 
palenia tytoniu, a czynne, jak i bierne palenie stwarza ryzyko wystąpienia chorób nowotworowych. 

W cyklu wodnym 2010-2015 w wodach powierzchniowych województwa monitorowane były nastę-
pujące substancje z grupy WWA: Benzen, Fluoranten, Naftalen i zaliczane do niebezpiecznych substancji 
priorytetowych [82]: Antracen, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Ben-
zo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren. 

Na potrzeby niniejszego opracowania szczegółową analizą objęto występowanie w wodach następują-
cych substancji: Antracen, Fluoranten, Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten, Ben-
zo(g,h,i)perylen, Indeno(1,2,3-cd)piren. 

I. Występowanie Antracenu w wodach 

Antracen monitorowano we wszystkich JCWP objętych monitoringiem diagnostycznym (tab. 9.2.1.).  
W większości monitorowanych jednolitych części wód stwierdzono występowanie antracenu na poziomach 
wyższych od wartości granicy stosowanej metody badawczej. Odnotowane poziomy tej substancji w wo-
dach, w odniesieniu do środowiskowych norm jakości były jednak bardzo niskie. W żadnej z części wód 
objętych badaniami nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jakości określonych dla tej sub-
stancji. W 8 JCWP nie stwierdzono występowania antracenu w wodzie (wyniki na poziomach niższych od 
wartości granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej).  

II. Wyst ępowanie Fluorantenu w wodach 

Fluoranten monitorowano we wszystkich JCWP objętych monitoringiem diagnostycznym i w 2 JCWP 
w ramach monitoringu badawczego (JCWP „Trześniówka do Karolówki” i JCWP „Żupawka”),  
(tab. 9.2.1.). We wszystkich monitorowanych jednolitych częściach wód stwierdzono występowanie fluo-
rantenu na poziomach wyższych od wartości granicy stosowanej metody badawczej. Odnotowane poziomy 
tej substancji w wodach, w odniesieniu do środowiskowych norm jakości były jednak bardzo niskie.  

W żadnej z części wód objętych badaniami nie stwierdzono przekroczeń środowiskowych norm jako-
ści określonych dla tej substancji.  

W ocenie za rok 2015 najwyższe średnioroczne i maksymalne stężenia fluorantenu stwierdzono w na-
stępujących jednolitych częściach wód (tab. 9.2.1.): JCWP „Żupawka”, JCWP „Jasiołka od Panny do Chle-
bianki”, JCWP „San od Wołosatego do zbiornika Solina”, JCWP „Solinka do Wetliny”, JCWP „Osława do 
Rzepedki”, JCWP „San od Tyrawki do Olszanki”, JCWP „San od Olszanki do Wiaru”. Wszystkie z wy-
mienionych części wód (z wyjątkiem Żupawki) narażone są na presje punktowych źródeł zanieczyszczeń 
lub źródeł naturalnych związanych z występowaniem złóż ropy naftowej. W przypadku Żupawki wysokie 
stężenia fluorantenu w wodzie mogą mieć związek z dawnym przemysłem wydobywczym i przetwórczym 
złóż siarki rodzimej. 

W cyklu gospodarowania wodami 2016-2021 obowiązywać będą dla tej substancji nowe, zaostrzone 
środowiskowe normy jakości dla matrycy wodnej, co zaważy o niekorzystnym stanie chemicznym wielu 
monitorowanych w tym zakresie jednolitych części wód, przede wszystkim w odniesieniu do średniorocz-
nych środowiskowych norm jakości. Substancja ta monitorowana będzie także w matrycy biota (głównie 
ryby). 
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III. Wyst ępowanie w wodach Benzo(a)pirenu, Benzo(b)fluorantenu, Benzo(k)fluorantenu, Benzo(g,h,i)perylenu,  
Indeno(1,2,3-cd)pirenu. 

Benzo(a)piren, Benzo(b)fluoranten, Benzo(k)fluoranten Benzo(g,h,i)perylen Indeno(1,2,3-cd)piren 
monitorowano jako komplet wskaźników we wszystkich JCWP objętych monitoringiem diagnostycznym, 
w 9 JCWP objętych monitoringiem operacyjnym substancji priorytetowych (JCWP „Wisłoka od Dębowni-
cy do Ropy”, JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebianki”, JCWP „Wisłoka od Rzeki do Potoku Kiełkow-
skiego”, JCWP „San od Wołosatego do zbiornika Solina”, JCWP „Wisłok do Zbiornika Besko”, JCWP 
„Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy”, JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zbiornika Rzeszów”, JCWP 
„Strwiąż do granicy państwa”, JCWP „San od Rudni do ujścia”), w 4 JCWP w ramach monitoringu badaw-
czego (JCWP „Solinka do Wetliny”, JCWP „Hoczewka”, JCWP „San od Huczek do Wisłoka bez Wisło-
ka”, JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów” oraz w obszarach chronionych przeznaczonych do zao-
patrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (tab. 9.2.1.).  

W przypadku oceny zanieczyszczenia wód powierzchniowych bezno(a)pirenem zastosowano średnio-
roczne i maksymalne środowiskowe normy jakości.  

Na potrzeby oceny zanieczyszczenia wód pozostałymi 4 w/w substancjami z grupy WWA, zastosowa-
no średnioroczne środowiskowe normy jakości dla wskaźników stanowiących sumę stężeń Ben-
zo(b)fluoranten+Benzo(k)fluoranten i sumę stężeń Benzo(g,h,i)perylen+Indeno(1,2,3 cd)piren, zgodnie  
z rozporządzaniem Ministra Środowiska z 2014 roku [91]. W ocenie stanu chemicznego wód w obszarach 
chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w przypadku, 
gdy liczba dostępnych wyników monitoringu w danym roku była mniejsza od 12, zastosowano przepisy 
zał. 11, pkt. VI.3. w/w rozporządzenia.  

W przypadku bezno(a)pirenu, prawie we wszystkich monitorowanych jednolitych częściach wód oraz 
we wszystkich w/w obszarach chronionych stwierdzono występowanie bezno(a)pirenu na poziomach wyż-
szych od wartości granicy stosowanej metody badawczej. W żadnej z części wód objętych badaniami, ani  
w żadnym z obszarów chronionych, dostarczających wody pitnej, nie stwierdzono przekroczeń środowi-
skowych norm jakości określonych dla bezno(a)pirenu.  

W JCWP „Łukawica”, w JCWP „Przyrwa do Dąbrówki i w JCWP „Łęg od Przywry (z Przywrą od 
Dąbrówki do ujścia) do Murynia) nie stwierdzono występowania bezno(a)pirenu (wyniki poniżej wartości 
granicy oznaczalności stosowanej metody badawczej). 

W ocenie za rok 2015 najwyższe stężenia benzo(a)pirenu oraz pozostałych 4 substancji z grupy WWA 
stwierdzono w następujących jednolitych częściach wód (tab. 9.3.): JCWP „San od Wołosatego do zbiorni-
ka Solina”, JCWP „San od Olszanki do Wiaru”, JCWP „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”, JCWP 
„Jasiołka do Panny”, JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebianki”, JCWP „Wisłoka od Dębownicy do Ropy”, 
JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów”, JCWP „Wiar od Sopotnika do granicy państwa”, JCWP 
„Strwiąż do granicy państwa”. W ramach wcześniej wykonanych ocen wysokie stężenia w/w 5 substancji  
z grupy WWA odnotowano także w JCWP „Wisłok do Zbiornika Besko” (2011 rok) oraz w obszarach 
chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną wyznaczonych w następujących 
JCWP: JCWP „Hoczewka” (lata 2013-2014), JCWP „Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki” (2014 
rok), JCWP „Wisłoka od Rzeki do Potoku Kiełkowskiego” (2010 rok), JCWP „Kłopotnica” (2011 rok), 
JCWP „San od zbiornika Myczkowce do Tyrawki” (lata 2011 i 2014).  

W wynikach przeprowadzonych badań widoczne są wahania stężeń w/w 5 substancji z grupy WWA w 
wodach, spowodowane przede wszystkim zmiennymi warunkami hydrometeorologicznymi w ciągu danego 
roku, co miało istotny wpływ na wyniki stanu chemicznego jednolitych części wód i stanu chemicznego w 
obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, w szczególności w odnie-
sieniu do stężeń substancji takich jak Benzo(g,h,i)perylen i Indeno(1,2,3-cd)piren. 

Przekroczenia środowiskowych norm jakości dla substancji z grupy WWA stwierdzono głównie dla 
sumy stężeń Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu.  

W ocenie stanu chemicznego sporządzonej w cyklu 2010-2015, w kolejnych latach stwierdzono prze-
kroczenia środowiskowych norm jakości WWA. 

W roku 2015 (tab. 9.2.1.) niekorzystny stan chemiczny z uwagi na przekroczenie środowiskowych 
norm jakości określonych dla sumy stężeń Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu stwierdzono w 
następujących JCWP: JCWP „Wisłoka od Dębownicy do Ropy”, JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebian-
ki”, JCWP „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów” i w JCWP „Strwiąż do granicy państwa”, „San od Rudni 
do ujścia” (wyników nie uwzględniono w ocenie stanu chemicznego – niekompletny zbiór danych).  
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W 2015 roku (tab. 9.2.4.2.) niekorzystny stan chemiczny stwierdzono także w obszarach chronionych 
przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną wyznaczonych w JCWP „Wisłok od Stobnicy do 
Zb. Rzeszów”, JCWP „San od Olszanki do Wiaru” i w JCWP „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”.  

W roku 2014 (tab. 9.2.4.2.) niekorzystny stan chemiczny z uwagi na przekroczone środowiskowe 
normy jakości określone dla sumy stężeń Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu stwierdzono w 
JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebianki” oraz w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia 
ludności w wodę pitną wyznaczonych w następujących JCWP: JCWP „Wisłoka od Potoku Chotowskiego 
do Rzeki”, JCWP „Hoczewka”, JCWP „San od Zbiornika Myczkowce do Tyrawki”, JCWP „San od Ol-
szanki do Wiaru”, JCWP „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”. 

W roku 2013 (tab. 9.2.4.2.) niekorzystny stan chemiczny z uwagi na przekroczone środowiskowe 
normy jakości określone dla sumy stężeń Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu stwierdzono w 
następujących JCWP: JCWP „Wisłoka od Dębownicy do Ropy”, JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebian-
ki”, JCWP „Strwiąż do granicy państwa” oraz w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia 
ludności w wodę pitną wyznaczonych w następujących JCWP: JCWP „Hoczewka”, JCWP „San od Ol-
szanki do Wiaru”, JCWP „San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka”. 

W roku 2012 (tab. 9.2.4.2.) niekorzystny stan chemiczny z uwagi na przekroczone środowiskowe 
normy jakości określone dla sumy stężeń Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu stwierdzono w 
następujących JCWP: JCWP „Wisłoka od Dębownicy do Ropy”, JCWP „Jasiołka od Panny do Chlebian-
ki”, JCWP „Strwiąż do granicy państwa” oraz w obszarze chronionym przeznaczonym do zaopatrzenia 
ludności w wodę pitną wyznaczonym w JCWP „San od Olszanki do Wiaru”. 

W roku 2011 (tab. 9.2.4.2.) niekorzystny stan chemiczny z uwagi na przekroczone środowiskowe 
normy jakości określone dla sumy stężeń Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu stwierdzono w 
następujących JCWP: „Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów”, JCWP „Wisłok do Zbiornika Besko” (wyni-
ków nie uwzględniono w ocenie stanu chemicznego – źródła naturalne WWA), JCWP „San od Wołosatego 
do zbiornika Solina” (wyników nie uwzględniono w ocenie stanu chemicznego – źródła naturalne WWA). 
Ponadto z uwagi na przekroczenie środowiskowych norm jakości dla w/w substancji, niekorzystny stan 
chemiczny stwierdzono także w obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę 
pitną, wyznaczonych w następujących JCWP: JCWP „Kłopotnica”, JCWP „San od zbiornika Myczkowce 
do Tyrawki”. 

W roku 2010 (tab. 9.2.4.2.) niekorzystny stan chemiczny z uwagi na przekroczone środowiskowe 
normy jakości określone dla sumy stężeń Benzo(g,h,i)perylenu i Indeno(1,2,3-cd)pirenu stwierdzono w 
JCWP „Wisłoka od Rzeki do Potoku Kiełkowskiego”, w JCWP „San od Wołosatego do zbiornika Solina” 
(wyników nie uwzględniono w ocenie stanu chemicznego – źródła naturalne WWA) oraz w obszarze chro-
nionym przeznaczonym do zaopatrzenia ludności w wodę pitną wyznaczonym w JCWP „San od Huczek do 
Wisłoka, bez Wisłoka”. 

W roku 2010 w JCWP „Wisłoka od Rzeki do Potoku Kiełkowskiego” stwierdzono ponadto przekro-
czenie środowiskowych norm jakości określonych dla sumy stężeń Benzo(b)fluorantenu i Ben-
zo(k)fluorantenu. 
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Tab. 9.2.4.2. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych oraz wykaz obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia 
ludności w wodę pitną, w których stwierdzono przekroczenia środowiskowych norm jakości określonych dla WWA  
w latach 2010-2015 [64] 

Nr 

JCWP/1 

Nazwa i kod  
jednolitej cz ęści wód 

(JCWP) 

Nazwa i kod  
reprezentatywnego 

punktu pomiaro-
wo-kontrolnego 
lub punktu MOC 

Klasyfikacja wybranych substancji z grupy WWA 
Ocena stanu 
chemicznego  

w punkcie 

monitoringu 

MOPI/2 

Ocena stanu 

chemicznego  

w punkcie repre-
zentatywnym 

Benzo(a) 
piren 

Suma Benzo(b)  
fluoranten + Ben-

zo(k) 
fluoranten 

Suma Benzo(g,h,i)  
Perylen + Inde-

no(1,2,3 
cd)piren 

Rok 2015   

13 
Wisłoka od Dębownicy do 
Ropy 
PLRW200014218199 

Wisłoka – Gądki 
PL01S1601_1888 

DOBRY DOBRY PSD  PSD 

17 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 
PLRW2000142184599 

Jasiołka – Jedlicze 
PL01S1601_1894 

DOBRY DOBRY PSD  PSD 

31 
Wisłok od Stobnicy do Zb. 
Rzeszów 
PLRW200015226559 

Wisłok – Zwięczyca 
PL01S1601_1934 

DOBRY DOBRY PSD PSD PSD 

45 San od Olszanki do Wiaru 
PLRW200015223999 

San – Ostrów 
PL01S1601_1916 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2 DOBRY 

64 
Strwiąż do granicy 
państwa 
PLRW9000127691 

Strwiąż – Krościenko 
PL03S1601_0001 

DOBRY DOBRY PSD  PSD 

62 San od Rudni do ujścia 
PLRW20002122999 

San – Wrzawy 
PL01S1601_1955 

DOBRY DOBRY PSD  PSD/3 

Rok 2014  

17 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 
PLRW2000142184599 

Jasiołka – Jedlicze 
PL01S1601_1894 

DOBRY DOBRY PSD  PSD 

21 
Wisłoka od Pot. Chotow-
skiego do Rzeki 
PLRW200019218771 

Wisłoka – Podgrodzie 
PL01S1601_1890 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2  

39 Hoczewka 
PLRW200012221899 

Kołonica – Kołonice 
PL01S1601_2227 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2  

43 
San od zb.Myczkowce do 
Tyrawki 
PLRW200015223319 

San – Trepcza 
PL01S1601_3454 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2  

45 San od Olszanki do Wiaru 
PLRW200015223999 

San – Ostrów 
PL01S1601_1916 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2 DOBRY 

55 
San od Huczek do 
Wisłoka, bez Wisłoka 
PLRW2000192259 

San – Radymno 
PL01S1601_2238 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2  

Rok 2013 

13 
Wisłoka od Dębownicy do 
Ropy 
PLRW200014218199 

Wisłoka – Gądki 
PL01S1601_1888 

DOBRY DOBRY PSD  PSD 

17 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 
PLRW2000142184599 

Jasiołka – Jedlicze 
PL01S1601_1894 

DOBRY DOBRY PSD  PSD 

39 Hoczewka 
PLRW200012221899 

Kołonica – Kołonice 
PL01S1601_2227 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2  

45 San od Olszanki do Wiaru 
PLRW200015223999 

San – Ostrów 
PL01S1601_1916 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2 DOBRY 

55 
San od Huczek do 
Wisłoka, bez Wisłoka 
PLRW2000192259 

San – Radymno 
PL01S1601_2238 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2  

64 
Strwiąż do granicy 
państwa 
PLRW9000127691 

Strwiąż – Krościenko 
PL03S1601_0001 

DOBRY DOBRY PSD  PSD 

Rok 2012 

13 
Wisłoka od Dębownicy do 
Ropy 
PLRW200014218199 

Wisłoka – Gądki 
PL01S1601_1888 

DOBRY DOBRY PSD  PSD 

17 
Jasiołka od Panny do 
Chlebianki 
PLRW2000142184599 

Jasiołka – Jedlicze 
PL01S1601_1894 

DOBRY DOBRY PSD  PSD 

45 San od Olszanki do Wiaru 
PLRW200015223999 

San – Ostrów 
PL01S1601_1916 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2 DOBRY 

64 
Strwiąż do granicy 
państwa 
PLRW9000127691 

Strwiąż – Krościenko 
PL03S1601_0001 

DOBRY DOBRY PSD  PSD 

Rok 2011 

43 
San od zb.Myczkowce do 
Tyrawki 
PLRW200015223319 

San – Zasław 
PL01S1601_2239 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2  

11 Kłopotnica 
PLRW200012218189 

Potasówka – Folusz 
PL01S1601_3266 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2  

31 
Wisłok od Stobnicy do Zb. 
Rzeszów 
PLRW200015226559 

Wisłok – Zwięczyca 
PL01S1601_1934 

DOBRY DOBRY PSD PSD PSD 

25 Wisłok do Zb. Besko 
PLRW20001222613 

Wisłok - Rudawka 
Rymanowska 
PL01S1601_1926 

DOBRY DOBRY PSD  PSD/3 

36 
San od Wołosatego do 
zbiornika Solina 
PLRW200014221199 

San – Rajskie 
PL01S1601_1905 

DOBRY DOBRY PSD  PSD/3 

Rok 2010 

23 
Wisłoka od Rzeki do 
Potoku Kiełkowskiego 
PLRW20001921895 

Wisłoka – Przecław 
PL01S1601_1901 

DOBRY PSD PSD  PSD 

55 
San od Huczek do 
Wisłoka, bez Wisłoka 
PLRW2000192259 

San – Radymno 
PL01S1601_2238 

DOBRY DOBRY PSD PSD/2  

36 
San od Wołosatego do 
zbiornika Solina 
PLRW200014221199 

San – Rajskie 
PL01S1601_1905 

DOBRY DOBRY PSD  PSD/3 

/1 numer JCWP zgodny z mapą 9.2.1.; 
/2 ocena wykonana zgodnie z zał. 11, pkt. VI.3. w/w rozporządzenia 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), PSD – poniżej stanu dobrego; 
/3 wyniki oceny stanu chemicznego wykluczone z oceny stanu wód; 
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W cyklu gospodarowania wodami 2016-2021 dla substancji z grupy WWA, w tym w szczególności 
dla fluorantenu i dla bezno(a)piernu, obowiązywać będą nowe, zaostrzone środowiskowe normy jakości dla 
matrycy wodnej, co zaważy na niekorzystnym stanie chemicznym wielu monitorowanych w tym zakresie 
jednolitych części wód, przede wszystkim w odniesieniu do średniorocznych środowiskowych norm jakości 
(fluoranten: 0,0063 µg/l, bezno(a)piren: 0,00017 µg/l). Substancje te monitorowane będą także w matrycy 
biota (głównie ryby).  

Ważne zadanie w zakresie analizy występowania WWA w wodach powierzchniowych planowane jest 
do realizacji przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w 2018 roku w ramach pracy zleconej, ma-
jącej na celu określenie tła geochemicznego, obszarów emisji i dróg transportu zanieczyszczeń WWA w 
wodach powierzchniowych. Na potrzeby realizacji tej pracy, w Aneksie do Programu Monitoringu Woje-
wództwa Podkarpackiego na lata 2016-2020, w wybranych jednolitych częściach wód powierzchniowych 
zaplanowano monitoring badawczy 7 omówionych w niniejszym rozdziale substancji z grupy WWA. 

Podsumowując analizę występowania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w 
wodach powierzchniowych województwa stwierdza się występowanie głównie aldehydu mrówkowego, 
fenoli lotnych, rtęci, ołowiu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.  

W przypadku pozostałych substancji szczególnie szkodliwych, stwierdza się ich występowanie w wo-
dach na poziomach wyższych od wartości granic oznaczalności metod badawczych stosowanych do ozna-
czania tych substancji, ale w zdecydowanej większości przypadków, rejestrowane poziomy tych substancji 
są bardzo niskie i nie przekraczają wartości dopuszczalnej. W przypadku wielu substancji badanych w ra-
mach monitoringu diagnostycznego, nie stwierdza się ich występowania w wodach (wyniki na poziomach 
niższych od wartości granic oznaczalności stosowanych metod badawczych).  

W wybranych JCWP i wybranych obszarach chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w 
wodę pitną, problem stanowią przekroczenia środowiskowych norm jakości określonych dla sumy Ben-
zo(g,h,i)Perylenu i Indeno(1,2,3cd)pirenu.  

Ponadto problemem jest ponadnormatywna obecność w wodach wybranych JCWP aldehydu mrów-
kowego i związków fenolowych. Niepokojące jest także występowanie w wodach podwyższonych stężeń 
bezno(a)pirenu, fluorantenu i rtęci. 
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10. STUDIUM WYBRANEGO PRZYPADKU ZŁEGO STANU WÓD – JEDNO LITA 
CZĘŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH „MARKÓWKA”  

10.1. Charakterystyka JCWP „Markówka” 

Jednolita cześć wód powierzchniowych „Markówka” (kod: PLRW200016226869) została wy-
dzielona w sieci hydrograficznej Polski jako naturalna cześć wód typu 16 - potok nizinny lessowy lub 
gliniasty. Do jednolitej części wód „Markówka” włączone zostały potok Markówka (ciek główny  
o długości ok. 17,3 km) oraz potok Markówka II (prawobrzeżny dopływ o długość ok. 8,3 km).  
Powierzchnia zlewni jednolitej części wód wynosi ok. 61,7 km2. W zlewni JCWP Markówka, poza 
potokiem Markówka (ciek V rzędu), zlokalizowane są następujące prawobrzeżne potoki: Markówka II 
(wraz z Dopływem z Lipnika), Husowski Potok, Sietesza oraz Dopływ w Ostrowie. Odbiornikiem 
wód potoku Markówka jest rzeka Mleczka (ciek IV rzędu), włączona na tym odcinku do jednolitej 
części wód powierzchniowych o nazwie „Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od 
Węgierki” (PLRW PLRW200019226899).  

Główne presje występujące w zlewni JCWP „Markówka” to punktowe zrzuty ścieków komunal-
nych: oczyszczalnia ścieków komunalnych w Markowej eksploatowana przez Zakład Gospodarki 
Komunalnej Gminy Markowa oraz oczyszczalnia ścieków komunalnych w Mikulicach eksploatowana 
przez gminę Gać (rys. 10.2.1.). W zlewni występują także obszarowe źródła zanieczyszczeń (spływy  
z terenów użytkowanych rolniczo) oraz rozproszone źródła zanieczyszczeń (nieuporządkowana go-
spodarka ściekowa). Grunty orne w zlewni JCWP stanowią 74% jej powierzchni – rys. 10.1.1.). Zgod-
nie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w 2015 roku w gminie Markowa z oczyszczalni ście-
ków korzystało 55,9 % ogółu ludności, a w gminie Gać 73 %. 

 
Rys. 10.1.1. Formy pokrycia terenu w zlewni JCWP Markówka wg bazy danych Corine Land Cover 2012 [13], [17], [24] 

 



Studium wybranego przypadku złego stanu wód – jednolita część wód powierzchniowych „Markówka” 

 

218 

 

10.2. Omówienie wyników monitoringu badawczego przeprowadzonego w JCWP Markówka  

Badania jednolitej części wód powierzchniowych „Markówka” zostały przeprowadzone przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w ramach monitoringu badawczego  
w drugiej połowie 2015 roku w związku z interwencją, która została skierowana do tut. Inspektoratu, 
dotyczącą zanieczyszczenia wód potoku Markówka w miejscowości Markowa (powiat łańcucki).  

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie form i sposobu prowadzenia 
monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych (2011 z późn. zm.) [89], moni-
toring badawczy w JCWP „Markówka” ustanowiono w celu zebrania dodatkowych informacji o stanie 
wód w związku z uwarunkowaniami lokalnymi. 

Badania przeprowadzono w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2015 roku w pię-
ciu badawczych punktach pomiarowo-kontrolnych (rys. 10.2.1.), pełniących funkcję grupy stanowisk 
pomiarowych, tworzących reprezentatywny punkt pomiarowo-kontrolny, wyznaczony na potrzeby 
oceny stanu JCWP. Stanowiska pomiarowe zostały wyznaczone w następujących lokalizacjach:  
1. ppk powyżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków w Markowej – rys. 10.2.1. i rys. 10.2.2.  

(N 50,024222 E 22,341167); 
2. ppk poniżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków w Markowej – rys. 10.2.1. i rys. 10.2.3. 

(N 50,024222 E 22,341444); 
3. ppk powyżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków w Mikulicach – rys. 10.2.1. i rys. 10.2.4. 

(N 50,011722 E 22,428028); 
4. ppk poniżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków w Mikulicach – rys. 10.2.1. i rys. 10.2.5. 

(N 50,008778 E 22,439444); 
5. ppk w rejonie wsi Urzejowice (N 50,008278 E 22,445833) – rys. 10.2.1. i rys. 10.2.6. 
 

 
Rys. 10.2.1. Lokalizacja punktowych źródeł zanieczyszczeń i badawczych punktów pomiarowo-kontrolnych  

w JCWP „Markówka” w monitoringu badawczym w 2015 r. [15], [17], [24], [43] 
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Badania we wszystkich badawczych punktach pomiarowo-kontrolnych przeprowadzono w zakre-
sie elementów biologicznych najbardziej wrażliwych na oddziałującą w JCWP presję (fitobentos) oraz 
w zakresie następujących wspierających elementów fizykochemicznych: temperatura, odczyn pH, 
przewodność elektryczna właściwa w temp. 20°C, tlen rozpuszczony, biochemiczne zapotrzebowanie 
tlenu (BZT5), chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT-Cr), zawiesina ogólna, azot ogólny, fosfor 
ogólny. Badania fitobentosu przeprowadzono w miesiącach lipiec, wrzesień i październik 2015 roku 
przy czym w miesiącu październiku we wszystkich punktach badania wykonano powtórnie (drugi 
pobór), celem zapewnienia większej wiarygodności oceny stanu ekologicznego. 

Na potrzeby oceny stanu ekologicznego, w każdym z punktów badania w zakresie wspierających 
elementów fizykochemicznych przeprowadzono czterokrotnie. 

Minimalna czterokrotna częstotliwość badań wskaźników fizykochemicznych jest niezbędnym 
warunkiem sporządzenia klasyfikacji i kompleksowej oceny stanu wód i wynika z wymogów rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód po-
wierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014) [91]. 

W miesiącu lipcu, podczas pierwszego etapu badań w punktach 1,2 i 5 próbki do badań elemen-
tów fizykochemicznych pobrano w 2 seriach: w momencie zrzutu ścieków z oczyszczalni w Marko-
wej oraz poza okresem zrzutu ścieków. Na potrzeby oceny stanu wód w punktach badawczych oraz  
w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym, nie uwzględniono wyników uzyskanych pod-
czas zrzutu ścieków (uzyskane w warunkach odbiegających od normalnych dla oceny stanu wód). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 10.2.2. Badawczy punkt pomiarowo-
kontrolny 1 „Markówka - powyżej wylotu 

kolektora z oczyszczalni ścieków  
w Markowej” zlokalizowany w m. Marko-

wa, monitoring badawczy JCWP „Marków-
ka”, 19 października 2015 r. [57] 

 
Rys. 10.2.3. Badawczy punkt pomiarowo-
kontrolny 2 „Markówka - poniżej wylotu 

kolektora z oczyszczalni ścieków  
w Markowej” zlokalizowany w m. Mar-

kowa, monitoring badawczy JCWP „Mar-
kówka”, 19 października 2015 r. [57] 

 
Rys. 10.2.4. Badawczy punkt pomiarowo-
kontrolny 3 „Markówka - powyżej wylotu 

kolektora z oczyszczalni ścieków  
w Mikulicach” zlokalizowany w m. Miku-
lice, monitoring badawczy JCWP „Mar-
kówka”, 19 października 2015 r. [57] 

 
Rys. 10.2.5. Badawczy punkt pomiarowo-kontrolny 
4 „Markówka - poniżej wylotu kolektora z oczysz-
czalni ścieków w Mikulicach” zlokalizowany w m. 
Mikulice, monitoring badawczy JCWP „Marków-

ka”, 19 października 2015 r. [57] 

 

 
Rys. 10.2.6.  Badawczy punkt pomiarowo-kontrolny 
5 „Markówka - Urzejowice” zlokalizowany w rejo-

nie m. Urzejowice, monitoring badawczy JCWP 
„Markówka”, 19 października 2015 r. [57] 
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Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka 
w  poszczególnych badawczych punktach pomiarowo-kontrolnych wraz z klasyfikacją elementów 
oceny oraz oceną stanu wód w punktach badawczych przedstawiono odpowiednio w tabelach 10.2.1 – 
10.2.5. 

Tab. 10.2.1. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka w ppk 1 
(„Markówka – powyżej oczyszczalni ścieków w Markowej”) w ramach monitoringu badawczego w miesiącach lipiec,  
sierpień, wrzesień i październik 2015 r. wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną stanu wód w punkcie badawczym [64] 

Wskaźnik jakości wody Jednostka 

Data poboru 

W
ar

to
ś
ć
 ś

re
dn

ia
 

Wartości graniczne 

wskaźników dla 

dobrego stanu 

ekologicznego1/ 

Klasa 

wskaźnika 

20
15

-0
7-

16
 

20
15

-0
8-

19
 

20
15

-0
9-

07
 

20
19

-1
0-

19
 

Fitobentos  
(indeks okrzemkowy) 

- 0,346 - - 0,225* nd ≥ 0,44 IV 

temperatura ºC 19,1 18,8 13,7 8,5 15,0 ≤ 24 I 

zawiesina ogólna mg/l 13,0 70,0 16,0 2,5 25,4 ≤ 50 II 

tlen rozpuszczony mg O2/l 6,6 0,25 1,3 7,5 3,9 ≥ 5,0 PSD 

BZT5 mg O2/l 3,2 150,0 15,0 1,0 42,3 ≤ 6,0 PSD 

ChZt-Cr mg O2/l 36,0 435 65,0 26,6 140,7 ≤ 30 PSD 

przewodność w 20oC µS/cm 560 1660 700 773 923,3 ≤ 1500 I 

odczyn pH 8,2 7,8 7,9 7,6 7,6-8,2 6-9 I 

azot ogólny mg N/l 2,9 80,0 5,0 1,8 22,4 ≤ 10 PSD 

fosfor ogólny mg P/l 0,4 7,21 0,85 0,4 2,2 ≤ 0,4 PSD 

Ocena stanu wód w ppk STAN ZŁY 

/1 Wartości graniczne wskaźników jakości wody według rozporządzenia 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). 
*do oceny przyjęto gorszy z wyników oznaczenia fitobentosu (wynik z października) 
nd – nie dotyczy, PSD – klasyfikacja elementu PONIŻEJ DOBREGO STANU EKOLOGICZNEGO 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w badawczym punkcie pomiarowo-kontrolnym 1, 
zlokalizowanym powyżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków w Markowej (tab. 10.2.1.), wyka-
zała znaczące przekroczenia, określonych dla dobrego stanu ekologicznego granicznych wartości 
wskaźników jakości wody z grupy wskaźników tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Cr) oraz 
biogennych (azot ogólny, fosfor ogólny). Badania elementów biologicznych (fitobentos) przeprowa-
dzone w miesiącu lipcu wykazały umiarkowany stan ekologiczny wód potoku powyżej oczyszczalni 
ścieków w Markowej (klasa III), natomiast badania elementów biologicznych przeprowadzone w mie-
siącu październiku 2015 roku, wykazały słaby stan ekologiczny wód potoku w w/w punkcie (klasa 
IV). Do oceny przyjęto wynik mniej korzystny. Słaby stan ekologiczny wód potoku i klasyfikacja  
w/w tlenowych i biogennych elementów fizykochemicznych poniżej dobrego stanu ekologicznego 
zadecydowały o złym stanie wód potoku Markówka w punkcie badawczym zlokalizowanym powyżej 
oczyszczalni ścieków w Markowej. 

Tab. 10.2.2. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka w ppk 2 
(„Markówka – poniżej oczyszczalni ścieków w Markowej”) w ramach monitoringu badawczego w miesiącach lipiec,  
sierpień, wrzesień i październik 2015 r. wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną stanu wód w punkcie badawczym [64] 

Wskaźnik jakości wody Jednostka 

Data poboru 

W
ar

to
ś
ć
 ś

re
dn

ia
 

Wartości graniczne 

wskaźników dla 

dobrego stanu 

ekologicznego1/ 

Klasa 

wskaźnika 

20
15

-0
7-

16
 

20
15

-0
8-

19
 

20
15

-0
9-

07
 

20
19

-1
0-

19
 

Fitobentos  
(indeks okrzemkowy) 

- 0,104* - - 0,141* nd ≥ 0,44 V 

temperatura ºC 19,1 18,8 17,3 11,0 16,6 ≤ 24 I 

zawiesina ogólna mg/l 12,0 86,0 62,0 12,0 43,0 ≤ 50 II 

tlen rozpuszczony mg O2/l 6,4 0,7 1,9 6,3 3,8 ≥ 5,0 PSD 

BZT5 mg O2/l 2,9 140,0 94,0 6,0 60,7 ≤ 6,0 PSD 

ChZt-Cr mg O2/l 35,0 454,0 285,0 68,0 210,5 ≤ 30 PSD 

przewodność w 20oC µS/cm 560 1710 1480 1064 1203,5 ≤ 1500 II 
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Wskaźnik jakości wody Jednostka 

Data poboru 

W
ar

to
ś
ć
 ś

re
dn

ia
 

Wartości graniczne 

wskaźników dla 

dobrego stanu 

ekologicznego1/ 

Klasa 

wskaźnika 

20
15

-0
7-

16
 

20
15

-0
8-

19
 

20
15

-0
9-

07
 

20
19

-1
0-

19
 

odczyn pH 8,1 7,8 7,9 8,0 7,8-8,1 6-9 I 

azot ogólny mg N/l 3,3 79,0 54,0 23,6 40,0 ≤ 10 PSD 

fosfor ogólny mg P/l 0,39 5,92 4,39 4,2 3,7 ≤ 0,4 PSD 

Ocena stanu wód w ppk STAN ZŁY 

/1 Wartości graniczne wskaźników jakości wody według rozporządzenia 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). 
*obydwa wyniki oznaczenia fitobentosu sklasyfikowano w V klasie stanu ekologicznego, do oceny przyjęto gorszy z wyników (wynik z lipca) 
nd – nie dotyczy, PSD – klasyfikacja elementu PONIŻEJ DOBREGO STANU EKOLOGICZNEGO 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w badawczym punkcie pomiarowo-kontrolnym 2, 
zlokalizowanym poniżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków w Markowej (tab. 10.2.2.), wykaza-
ła znaczące przekroczenia, określonych dla dobrego stanu ekologicznego granicznych wartości 
wskaźników jakości wody z grupy wskaźników tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Cr) oraz 
biogennych (azot ogólny, fosfor ogólny). Badania elementów biologicznych (fitobentos) przeprowa-
dzone w miesiącach lipiec i październik 2015 roku wykazały zły stan ekologiczny wód potoku poniżej 
oczyszczalni ścieków w Markowej (klasa V). Do oceny stanu ekologicznego przyjęto mniej korzystny 
wynik fitobentosu (z miesiąca lipca). W odniesieniu do wyników badań fitobentosu przeprowadzo-
nych w punkcie 1, w punkcie 2 stwierdzono obniżenie stanu ekologicznego wód potoku o jedną klasę  
(z klasy IV do klasy V). Pogorszenie jakości wód potoku (na poziomie zmiany klasy wskaźnika) wi-
doczne jest także w odniesieniu do klasyfikacji wskaźnika przewodność w 20°C. Średnie wartości 
większości z pozostałych wskaźników jakości wody również wskazują na pogorszenie się jakości 
wody i odbiegają znacznie od średnich wartości (również niekorzystnych) stwierdzonych w punkcie 1. 
Zły stan ekologiczny wód potoku i klasyfikacja w/w tlenowych i biogennych elementów fizykoche-
micznych poniżej dobrego stanu ekologicznego zadecydowały o złym stanie wód potoku Markówka  
w punkcie badawczym zlokalizowanym poniżej oczyszczalni ścieków w Markowej. 

Tab. 10.2.3. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka w ppk 3 
(„Markówka – powyżej oczyszczalni ścieków w Mikulicach”) w ramach monitoringu badawczego w miesiącach wrzesień  
i październik 2015 r. wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną stanu wód w punkcie badawczym [64] 

Wskaźnik jakości wody Jednostka 

Data poboru 

W
ar

to
ś
ć
 ś

re
dn

ia
 

Wartości graniczne 

wskaźników dla 

dobrego stanu 

ekologicznego1/ 

Klasa 

wskaźnika 

20
15

-0
9-

07
 

20
15

-0
9-

16
 

20
15

-0
9-

22
 

20
15

-1
0-

19
 

Fitobentos  
(indeks okrzemkowy) 

- - - 0,129* 0,122* nd ≥ 0,44 V 

temperatura ºC 14,3 17,6 13,6 8,9 13,6 ≤ 24 I 

zawiesina ogólna mg/l 47,0 55,0 49,0 12,0 40,8 ≤ 50 II 

tlen rozpuszczony mg O2/l 4,0 0,6 4,2 6,1 3,7 ≥ 5,0 PSD 

BZT5 mg O2/l 13,0 84,0 7,0 4,6 27,2 ≤ 6,0 PSD 

ChZt-Cr mg O2/l 103,0 214,0 79,0 49,0 111,3 ≤ 30 PSD 

przewodność w 20oC µS/cm 1700 1736 583 974 1248,3 ≤ 1500 II 

odczyn pH 8,2 8,2 7,9 7,8 7,8-8,2 6-9 I 

azot ogólny mg N/l 45,0 92,0 7,1 21,6 41,4 ≤ 10 PSD 

fosfor ogólny mg P/l 4,4 8,1 7,5 6,3 6,6 ≤ 0,4 PSD 

Ocena stanu wód w ppk STAN ZŁY 
/1 Wartości graniczne wskaźników jakości wody według rozporządzenia 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). 
* obydwa wyniki oznaczenia fitobentosu sklasyfikowano w V klasie stanu ekologicznego, do oceny przyjęto gorszy z wyników (wynik z października) 
nd – nie dotyczy, PSD – klasyfikacja elementu PONIŻEJ DOBREGO STANU EKOLOGICZNEGO 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w badawczym punkcie pomiarowo-kontrolnym 3, 
zlokalizowanym powyżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków w Mikulicach (tab. 10.2.3) wyka-
zała znaczące przekroczenia, określonych dla dobrego stanu ekologicznego granicznych wartości 
wskaźników jakości wody z grupy wskaźników tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Cr) oraz 
biogennych (azot ogólny, fosfor ogólny). Badania elementów biologicznych (fitobentos) przeprowa-
dzone  
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w miesiącach wrzesień i październik 2015 roku wykazały zły stan ekologiczny wód potoku powyżej 
oczyszczalni ścieków w Mikulicach (klasa V). Do oceny stanu ekologicznego przyjęto mniej korzyst-
ny wynik fitobentosu (z miesiąca października). W odniesieniu do wyników badań fitobentosu prze-
prowadzonych w punkcie 2, w punkcie 3 nie stwierdzono istotnych zmian stanu ekologicznego wód 
potoku, jakkolwiek odnotowano bardziej korzystne niż w punkcie 2 średnie wartości wskaźników 
BZT5 i ChZT-Cr. Zły stan ekologiczny wód potoku i klasyfikacja w/w tlenowych i biogennych ele-
mentów fizykochemicznych poniżej dobrego stanu ekologicznego zadecydowały o złym stanie wód 
potoku Markówka w punkcie badawczym zlokalizowanym powyżej oczyszczalni ścieków w Mikuli-
cach.  

Tab. 10.2.4. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka w ppk 4 
(„Markówka – poniżej oczyszczalni ścieków w Mikulicach”) w ramach monitoringu badawczego w miesiącach wrzesień 
i październik 2015 r. wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną stanu wód w punkcie badawczym [64] 

Wskaźnik jakości wody Jednostka 

Data poboru 

W
ar

to
ś
ć
 ś

re
dn

ia
 

Wartości graniczne 

wskaźników dla 

dobrego stanu 

ekologicznego1/ 

Klasa 

wskaźnika 

20
15

-0
9-

07
 

20
15

-0
9-

16
 

20
15

-0
9-

22
 

20
15

-1
0-

19
 

Fitobentos  
(indeks okrzemkowy) 

- - - 0,111* 0,118* nd ≥ 0,44 V 

temperatura ºC 15,8 19,2 15,4 10,5 15,2 ≤ 24 I 

zawiesina ogólna mg/l 58,0 140 62,0 40,0 75,0 ≤ 50 PSD 

tlen rozpuszczony mg O2/l 3,0 0,25 2,2 5,3 2,7 ≥ 5,0 PSD 

BZT5 mg O2/l 24,0 81,0 150 15,0 67,5 ≤ 6,0 PSD 

ChZt-Cr mg O2/l 143 191 367 86,0 196,8 ≤ 30 PSD 

przewodność w 20oC µS/cm 1540 1685 1224 1048 1374 ≤ 1500 II 

odczyn pH 7,9 8,0 7,5 7,6 7,5-8,0 6-9 I 

azot ogólny mg N/l 45,0 60,0 36,0 24,9 41,5 ≤ 10 PSD 

fosfor ogólny mg P/l 4,91 10,4 12,7 15,0 10,8 ≤ 0,4 PSD 

Ocena stanu wód w ppk STAN ZŁY 

/1 Wartości graniczne wskaźników jakości wody według rozporządzenia 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). 
*obydwa wyniki oznaczenia fitobentosu sklasyfikowano w V klasie stanu ekologicznego, do oceny przyjęto gorszy z wyników (wynik z września) 
nd – nie dotyczy, PSD – klasyfikacja elementu PONIŻEJ DOBREGO STANU EKOLOGICZNEGO 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w badawczym punkcie pomiarowo-kontrolnym 4, 
zlokalizowanym poniżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków w Mikulicach (tab. 10.2.4) wykaza-
ła znaczące przekroczenia, określonych dla dobrego stanu ekologicznego granicznych wartości 
wskaźników jakości wody z grupy wskaźników charakteryzujących stan fizyczny (zawiesina ogólna), 
z grupy wskaźników tlenowych (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Cr) oraz biogennych (azot ogólny, 
fosfor ogólny). Badania elementów biologicznych (fitobentos) przeprowadzone w miesiącach wrze-
sień i październik 2015 roku wykazały zły stan ekologiczny wód potoku powyżej oczyszczalni ście-
ków w Mikulicach (klasa V). Do oceny stanu ekologicznego przyjęto mniej  korzystny wynik fitoben-
tosu (z miesiąca września).  

W odniesieniu do wyników badań fitobentosu przeprowadzonych w punktach 2, i 3, w punkcie 4 
nie stwierdzono istotnych zmian stanu ekologicznego wód potoku, jakkolwiek niższe wartości indeksu 
okrzemkowego wskazują na dalszą degradację wód potoku. Podobnie pogorszenie jakości wody wy-
kazują średnioroczne wartości wskaźników głównie takich jak zawiesina ogólna (pogorszenie klasyfi-
kacji o jedną klasę), wskaźniki tlenowe i fosfor ogólny. Zły stan ekologiczny wód potoku i klasyfika-
cja w/w fizycznych, tlenowych i biogennych elementów fizykochemicznych poniżej dobrego stanu 
ekologicznego zadecydowały o złym stanie wód potoku Markówka w punkcie badawczym zlokalizo-
wanym poniżej oczyszczalni ścieków w Mikulicach.  
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Tab. 10.2.5. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka w ppk 5 
(„Markówka – Urzejowice”) w ramach monitoringu badawczego w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2015 
r. wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną stanu wód w punkcie badawczym [64] 

Wskaźnik jakości wody Jednostka 

Data poboru 

W
ar

to
ś
ć
 ś

re
dn

ia
 

Wartości graniczne 

wskaźników dla 

dobrego stanu 

ekologicznego1/ 

Klasa 

wskaźnika 

20
15

-0
7-

16
 

20
15

-0
8-

19
 

20
15

-0
9-

07
 

20
19

-1
0-

19
 

Fitobentos  
(indeks okrzemkowy) 

- 0,135 - - brak nd ≥ 0,44 V 

temperatura ºC 17,5 20,9 13,7 10,6 15,7 ≤ 24 I 

zawiesina ogólna mg/l 20,0 100 43,0 25,0 47,0 ≤ 50 II 

tlen rozpuszczony mg O2/l 2,8 0,25 0,6 3,3 1,74 ≥ 5,0 PSD 

BZT5 mg O2/l 9,0 120 46,0 7,0 45,5 ≤ 6,0 PSD 

ChZt-Cr mg O2/l 59,0 311 160 64,0 148,5 ≤ 30 PSD 

przewodność w 20oC µS/cm 590 1470 800 978 959,5 ≤ 1500 I 

odczyn pH 7,9 7,9 7,8 7,7 7,7-7,9 6-9 I 

azot ogólny mg N/l 10,2 54,0 17,0 19,3 25,1 ≤ 10 PSD 

fosfor ogólny mg P/l 1,63 5,27 0,82 6,21 3,5 ≤ 0,4 PSD 

Ocena stanu wód w ppk STAN ZŁY 

/1 Wartości graniczne wskaźników jakości wody według rozporządzenia 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). 
brak – nie udało się pobrać próbek fitobentosu z powodu braku odpowiedniego podłoża, do oceny przyjęto wynik z lipca 
nd – nie dotyczy, PSD – klasyfikacja elementu PONIŻEJ DOBREGO STANU EKOLOGICZNEGO 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w badawczym punkcie pomiarowo-kontrolnym 5, 
zlokalizowanym w rejonie miejscowości Urzejowice (tab. 10.2.5) wykazała znaczące przekroczenia, 
określonych dla dobrego stanu ekologicznego granicznych wartości wskaźników jakości wody z grupy 
wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Cr) oraz biogen-
nych (azot ogólny, fosfor ogólny). Badania elementów biologicznych (fitobentos) przeprowadzone  
w miesiącu lipcu 2015 roku (w październiku pobór niemożliwy z powodu braku odpowiedniego pod-
łoża) wykazały zły stan ekologiczny wód potoku w rejonie miejscowości Urzejowice (klasa V).  
W odniesieniu do wyników badań fitobentosu przeprowadzonych w punktach 2, 3 i 4, w punkcie 5 nie 
stwierdzono istotnych zmian stanu ekologicznego wód potoku, jakkolwiek wartość indeksu okrzem-
kowego w punkcie 5 była najwyższa spośród wszystkich przyjętych do oceny wartości wskazujących 
na zły stan ekologiczny. W odniesieniu do punktu 4 stwierdzono poprawę jakości wody w zakresie 
wskaźników zawiesina ogólna i przewodność. Ponadto w odniesieniu do punktów 2, 3 i 4 w punkcie 5 
stwierdzono poprawę jakości wody w zakresie wskaźników biogennych pomimo ich niekorzystnej 
klasyfikacji. Zły stan ekologiczny wód potoku i klasyfikacja w/w tlenowych i biogennych elementów 
fizykochemicznych poniżej dobrego stanu ekologicznego zadecydowały o złym stanie wód potoku 
Markówka w punkcie badawczym zlokalizowanym w rejonie miejscowości Urzejowice. 

Przedstawiona powyżej ocena stanu wód potoku Markówka jest oceną wykonaną z osobna dla 
każdego badawczego punktu pomiarowo-kontrolnego. Dzięki tak wykonanej ocenie można zaprezen-
tować stan wód potoku Markówka w kolejnych charakterystycznych punktach monitoringowych zlo-
kalizowanych wzdłuż biegu potoku (rys. 10.3.1.). 

10.3. Ocena stanu wód w JCWP „Markówka” 

W celu kompleksowej oceny stanu wód w jednolitej części wód „Markówka” przyjęto założenie, 
że reprezentatywnym punktem pomiarowo-kontrolnym dla oceny stanu JCWP „Markówka” jest grupa 
stanowisk pomiarowych, w skład której wchodzą w/w wymienione badawcze punkty pomiarowo-
kontrolne (od 1 do 5). Przy powyższym założeniu wyniki badań elementów fizykochemicznych uzy-
skane w ramach monitoringu badawczego mogą być wykorzystane w ocenie stanu wód jednolitej czę-
ści wód. W przypadku elementów biologicznych (fitobentos) do oceny stanu JCWP wykorzystać nale-
ży wyniki uzyskane w lokalizacji najbardziej reprezentatywnej (charakterystycznej) dla całej jednolitej 
części wód, to jest w lokalizacji uwzględniającej wszystkie presje oddziałujące na stan wód w jednoli-
tej części wód (ppk Markówka – Urzejowice). 
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Wyniki badań elementów biologicznych oraz uśrednione wyniki badań elementów fizykoche-
micznych na podstawie których wykonano ocenę, klasyfikację elementów biologicznych i fizykoche-
micznych wraz z oceną stanu JCWP „Markówka” przedstawiono w tabeli 10.3.1. 

Tab. 10.3.1. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka w reprezenta-
tywnym ppk („Markówka – Urzejowice”) składającym się z grupy stanowisk pomiarowych będących badawczymi punktami 
pomiarowo-kontrolnymi wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną stanu wód JCWP „Markówka” [64] 

Wskaźnik jakości wody Jednostka 

Stanowiska pomiarowe  

(badawcze punkty pomiarowo-kontrolne)  

uśrednione wartości wskaźników jakości  

(z wyłączeniem fitobentosu)* 

W
ar

to
ś
ć
 ś

re
dn

ia
 z

e 
w

sz
ys

tk
ic

h 

st
an

ow
is

k 

Wartości graniczne 

wskaźników dla 

dobrego stanu 

ekologicznego1/ 

Klasa 

wskaźnika 

pp
k 

1 

pp
k 

2 

pp
k 

3 

pp
k 

4 

pp
k 

5 

Fitobentos  
(indeks okrzemkowy) 

- - - - - 0,135* nd ≥ 0,44 V 

temperatura ºC 15,0 16,6 13,6 15,2 15,7 15,2 ≤ 24 I 

zawiesina ogólna mg/l 25,4 43,0 40,8 75,0 47,0 46,2 ≤ 50 II 

tlen rozpuszczony mg O2/l 3,9 3,8 3,7 2,7 1,74 3,2 ≥ 5,0 PSD 

BZT5 mg O2/l 42,3 60,7 27,2 67,5 45,5 48,6 ≤ 6,0 PSD 

ChZt-Cr mg O2/l 140,7 210,5 111,3 196,8 148,5 161,5 ≤ 30 PSD 

przewodność w 20oC µS/cm 923,3 1203,5 1248,3 1374 959,5 1142 ≤ 1500 II 

odczyn pH 7,6-8,2 7,8-8,1 7,8-8,2 7,5-8,0 7,7-7,9 7,6-8,2 6-9 I 

azot ogólny mg N/l 22,4 40,0 41,4 41,5 25,1 34,1 ≤ 10 PSD 

fosfor ogólny mg P/l 2,2 3,7 6,6 10,8 3,5 5,35 ≤ 0,4 PSD 

Ocena stanu wód w jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) STAN ZŁY 

1/ Wartości graniczne wskaźników jakości wody według rozporządzenia 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). 
*  do oceny przyjęto reprezentatywny dla całej JCWP wynik fitobentosu (wynik uzyskany w ppk „Markówka – Urzejowice”) 
nd – nie dotyczy, PSD – klasyfikacja elementu PONIŻEJ DOBREGO STANU EKOLOGICZNEGO 

Analiza wyników badań przeprowadzonych w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-
kontrolnym („Markówka – Urzejowice”) składającym się z 5 stanowisk pomiarowych, będących jed-
nocześnie badawczymi punktami pomiarowo - kontrolnymi, wykazała znaczące przekroczenia, okre-
ślonych dla dobrego stanu ekologicznego granicznych wartości wskaźników jakości wody z grupy 
wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (tlen rozpuszczony, BZT5, ChZT-Cr) oraz biogen-
nych (azot ogólny, fosfor ogólny). Badania elementów biologicznych (fitobentos) przeprowadzone  
w miesiącu lipcu 2015 r. w rejonie miejscowości Urzejowice (stanowisko reprezentatywne dla oceny 
stanu ekologicznego na podstawie elementów biologicznych) wykazały zły stan ekologiczny wód 
Markówki (klasa V). Zły stan ekologiczny wód potoku i klasyfikacja w/w tlenowych i biogennych 
elementów fizykochemicznych poniżej dobrego stanu ekologicznego zadecydowały o złym stanie wód 
w jednolitej części wód „Markówka”.  

Ponadto w JCWP „Markówka” wykonano ocenę spełniania wymagań określonych dla obszaru 
chronionego wrażliwego na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł ko-
munalnych. Analiza wyników monitoringu wykazała eutrofizację komunalną w tej części wód. 
Stwierdzono, że wymagania określone dla obszaru chronionego nie są spełnione (zły stan wód w ob-
szarze chronionym) z uwagi na zły stan ekologiczny i przekroczenia wartości granicznych określo-
nych dla dobrego stanu ekologicznego w przypadku fitobentosu, BZT5, azotu ogólnego i fosforu ogól-
nego (brak spełnionych wymagań ogólnych i dodatkowych). 

Ocenę stanu wód potoku Markówka (w punktach i w JCWP) wykonano zgodnie z rozporządze-
niem Ministra Środowiska w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzch-
niowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (2014) [91]. 

Wyniki monitoringu badawczego przeprowadzonego w JCWP „Markówka” w 2015 roku wska-
zują, że główną przyczyną degradacji wód potoku Markówka jest emisja ścieków z punktowych źró-
deł zanieczyszczeń, to jest z oczyszczalni ścieków w Markowej i w Mikulicach.  
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Dodatkowo na jakość wód potoku Markówka w znacznym stopniu wpływać może rolniczy cha-
rakter użytkowania zlewni (spływy z obszarów użytkowanych rolniczo), a także rozproszone źródła 
zanieczyszczeń występujące w zlewni potoku. Stopień oddziaływania presji ze źródeł obszarowych  
i źródeł rozproszonych zlokalizowanych w zlewni nie jest rozpoznany i jest trudny do oszacowania, 
jakkolwiek można zaryzykować stwierdzenie, że jest on istotny, na co wskazują wyniki badań elemen-
tów biologicznych (klasa IV), przeprowadzonych w punkcie 1 zlokalizowanym powyżej zidentyfiko-
wanych przez WIOŚ w Rzeszowie i poddanych kontroli punktowych źródeł zanieczyszczeń. 

Najlepszy stan ekologiczny wód potoku stwierdzono w punkcie badawczym 1, zlokalizowanym 
powyżej w/w wskazanych punktowych źródeł zanieczyszczeń (klasa IV – słaby stan ekologiczny). 
Istotne pogorszenie stanu wód stwierdzono w punkcie badawczym zlokalizowanym poniżej oczysz-
czalni ścieków w Markowej (klasa V – zły stan ekologiczny). Na dalszym odcinku potoku jakość wód 
w ostatecznej klasyfikacji, w kolejnych punktach nie ulega istotnym zmianom. W każdym z punktów 
badawczych stwierdzono zły stan ekologiczny wód. Stan wód w jednolitej części wód ostatecznie 
oceniono jako zły. 

 
Rys. 10.3.1. Ocena stanu ekologicznego wód potoku Markówka wykonana w ramach monitoringu badawczego w badaw-

czych punktach pomiarowo-kontrolnych w 2015 r. [15], [17], [24], [43], [64] 

Podsumowując ocenę, należy zaznaczyć, że na bardzo niekorzystny wynik oceny stanu wód  
w JCWP „Markówka” w roku 2015 istotny wpływ miały niekorzystne warunki hydrologiczno – me-
teorologiczne panujące na obszarze województwa podkarpackiego, w tym na obszarze zlewni potoku, 
w szczególności w miesiącach lipiec i sierpień 2015 roku (susza).  

Zła jakość wód potoku Markówka stanowi istotną presję dla wód jego odbiornika, to jest rzeki 
Mleczki, w jednolitej części wód o nazwie „Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od 
Węgierki”, w której w ramach monitoringu operacyjnego przeprowadzonego w 2013 roku w ppk zlo-
kalizowanym w miejscowości Gniewczyna, stwierdzono umiarkowany stan ekologiczny i zły stan 
wód. 

Zgodnie z analizą presji wykonaną na zamówienie Prezesa KZGW w 2013 roku przez IMGW-
PIB, JCWP „Markówka” została wskazana jako część wód o dużym ryzyku nieosiągnięcia celów śro-
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dowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej [68]. Wyniki zrealizowanego w 2015 roku monitoringu 
badawczego wraz ze złą oceną stanu wód, potwierdzają wykonaną przez KZGW analizę zagrożenia 
jednolitej części wód „Markówka”.  

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego 
na lata 2016-2020”, WIOŚ w Rzeszowie zaplanował objąć JCWP „Markówka” monitoringiem opera-
cyjnym w 2018 r. w reprezentatywnym punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w miejsco-
wości Urzejowice. Badania, które zostaną przeprowadzone w 2018 roku pozwolą na ocenę trendu 
zmian zachodzących w wodach potoku Markówka w odniesieniu do wyników monitoringu badawcze-
go zrealizowanego w 2015 roku. 

10.4. Podsumowanie działań kontrolnych WIO Ś w związku z zanieczyszczeniem wód potoku 
Markówka 

W związku z bardzo niekorzystnymi wynikami badań przeprowadzonych w dniu 16.07.2015 roku 
w ramach pierwszej serii pomiarowej monitoringu badawczego w zlewni potoku Markówka, inspekto-
rzy WIOŚ w Rzeszowie w dniach 22 i 31.07.2015 roku przeprowadzili kontrolę  
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Markowej, eksploatującym oczyszczalnię ścieków w Marko-
wej. Przeprowadzona kontrola wykazała nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań 
ochrony środowiska. Stwierdzono przekroczenie maksymalnej godzinowej ilości odprowadzanych 
ścieków do wód powierzchniowych, określonej w pozwoleniu wodnoprawnym udzielonym decyzją 
Starosty Łańcuckiego. Ponadto stwierdzono, że ścieki powodowały w wodach odbiornika (potoku 
Markówka) formowanie się piany, co naruszało warunki w/w pozwolenia wodnoprawnego. W związ-
ku z powyższym WIOŚ w Rzeszowie w sierpniu 2015 roku skierował do Zakładu Gospodarki Komu-
nalnej w Markowej zarządzenie pokontrolne, w którym wezwał Zakład do podjęcia działań mających 
na celu usunięcie wskazanych naruszeń. W odpowiedzi na zarządzenie pokontrolne Zakład wydłużył 
czas zrzutu ścieków oczyszczonych z 6 godzin do 17 godzin na dobę, czynił także starania o zmianę 
warunków pozwolenia wodnoprawnego, polegającą na zwiększeniu ilości odprowadzanych ścieków, 
w celu wyeliminowania przekroczeń maksymalnej godzinowej ilości ścieków odprowadzanych do 
wód potoku Markówka. W sieci kanalizacyjnej, a także na przepompowniach ścieków, Zakład zasto-
sował efektywne mikroorganizmy, które miały zapobiegać zmianom w wodach odbiornika, powstają-
cych w wyniku odprowadzania ścieków.  

Druga seria badań monitoringu badawczego przeprowadzonych w dniu 19.08.2015 roku, podob-
nie jak pierwsza seria badań, wykazała zły stan wód potoku Markówka, spowodowany dopływem 
ścieków komunalnych. Pomiar natężenia przepływu wody w potoku wykonany w czasie zrzutu ście-
ków w dniu 19.08.2015 roku wykazał, że w potoku, w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowa-
nym powyżej ujścia kolektora ścieków z oczyszczalni w Markowej, natężenia przepływu wynosiło  
79 m3/h, natomiast w punkcie pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym poniżej kolektora – 277 m3/h 
(różnica 198 m3/h). Wykonane pomiary wykazały, że w objętości przepływającej w  korycie potoku 
mieszaniny, ścieki z oczyszczalni w Markowej stanowiły ponad 70% (w dniu 16.07.2015 roku było to 
30%). 

W związku ze stwierdzonym i utrzymującym się złym stanem wód potoku, WIOŚ w Rzeszowie 
we wrześniu 2015 roku wystąpił do Starosty Łańcuckiego o dokonanie przeglądu ustaleń pozwolenia 
wodnoprawnego udzielonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Markowej i rozważenie możli-
wości jego cofnięcia lub ograniczenia bez odszkodowania. W ramach w/w wystąpienia Staroście 
przekazano wyniki badań jakości wód potoku Markówka, przeprowadzonych w ramach 2 serii pomia-
rowych monitoringu badawczego. Wyniki monitoringu badawczego przekazano ponadto Wójtowi 
Gminy Markowa, a także Podkarpackiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. 

Starosta Łańcucki w dniu 27.10.2015 roku przeprowadził przegląd pozwolenia wodnoprawnego 
udzielonego Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Markowej oraz kontrolę w Zakładzie, na podsta-
wie których pozwolenie nie zostało cofnięte, ani ograniczone. Starosta poinformował WIOŚ o wnio-
sku Zakładu dotyczącym zmiany warunków pozwolenia i zwiększenia ilości odprowadzanych ścieków 
do wód Potoku Markówka. Starosta poinformował ponadto, ze Gmina Markowa podjęła szereg dzia-
łań zmierzających do uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, m.in. zobowiązała 
wszystkie podmioty gospodarcze do wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia wodnoprawne-
go na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków 
przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego. W stosun-
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ku do osób, które nie miały umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej  w Markowej na odbiór ście-
ków, podjęte zostały czynności kontrolne dotyczące posiadania wymaganych dokumentów na wywóz 
nieczystości. Starosta poinformował także, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej przesyłał 
Staroście wyniki okresowych pomiarów ilości i jakości ścieków odprowadzanych z oczyszczalni.  
Z przesłanych dokumentów wynikało, że nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych wartości 
wskaźników jakości ścieków (ChZT-Cr, BZT5 i zawiesiny ogólnej) odprowadzanych do wód potoku 
Markówka.  

W związku z przeprowadzonymi kontrolami WIOŚ, istotne z punktu widzenia ochrony wód po-
toku Markówka były działania w zakresie porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy, 
podjęte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Markowej, dzięki którym przedsiębiorcy z Markowej 
wprowadzający ścieki przemysłowe do urządzeń kanalizacyjnych niezgodnie w warunkami określo-
nymi w stosowanych umowach, zostali zobowiązani do wyposażenia swoich zakładów w odpowiednie 
urządzenia podczyszczające ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz w urządzenia służące do pomia-
ru ilości i jakości odprowadzanych ścieków przemysłowych. 

W zakresie działań porządkujących gospodarkę ściekową, Rada Gminy Markowa podjęła uchwa-
łę o rozpoczęciu inwestycji pn.: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Markowej”. 
Rozważane były różne opcje rozwiązania problemu nieefektywnej oczyszczalni ścieków w Markowej, 
mi.in. możliwość odprowadzania ścieków z terenu gminy na rozbudowaną i zmodernizowaną oczysz-
czalnię ścieków w mieście Łańcucie. Inną z rozważanych możliwości było podjęcie przez gminy Mar-
kowa i Kańczuga wspólnego zadania, polegającego na budowie nowej oczyszczalni ścieków dla miej-
scowości Markowa i Sietesz. 

W ramach działań kontrolnych prowadzonych w zlewni potoku Markówka, WIOŚ w Rzeszowie 
w lipcu i w październiku 2015 roku przeprowadził także kontrole na oczyszczalni ścieków w Mikuli-
cach, administrowaną przez Gminę Gać. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości w zakresie funk-
cjonowania urządzeń oczyszczalni ani w zakresie parametrów odprowadzanych do wód Markówki 
ścieków. 

W trakcie kontroli przeprowadzonej na oczyszczalni ścieków w Markowej w kwietniu 2016 roku 
wykazano, że jakość ścieków odprowadzanych do wód potoku Markówka nie spełniała warunków 
określonych w pozwoleniu wodnoprawnym, a więc problem nieefektywnej oczyszczalni ścieków po-
zostawał nadal aktualny. 

W związku z monitoringiem realizacji działań wynikających z wdrażania Krajowego Programu 
Oczyszczania Ścieków Komunalnych, w 2017 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Rzeszowie planuje przeprowadzić ponowną kontrolę w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mar-
kowej. Kontrola ma za zadanie wykazać także jakie działania zostały zrealizowane przez Gminę Mar-
kowa celem uporządkowania gospodarki ściekowej. 

Zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Podkarpackiego 
na lata 2016-2020”, w 2018 roku WIOŚ w Rzeszowie planuje przeprowadzić ponowne badania jako-
ści wód potoku Markówka.  
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W latach 2010-2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie zrealizował 
badania jakości wód powierzchniowych w dorzeczach Wisły i Dniestru w ramach II cyklu 
gospodarowania wodami. 

W rozważanym czasie system monitoringu i oceny stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych został w szerokim zakresie dostosowany do wymagań Ramowej Dyrektywy 
Wodnej 2000/60/WE, w szczególności w odniesieniu do badań elementów biologicznych i substancji 
priorytetowych, monitoringu obszarów chronionych Natura 2000 oraz zapewniania wymagań 
jakościowych i standardów zgodnych z normą PN-EN ISO/IEC-17025. 

Sieć monitoringu jakości wód powierzchniowych, w tym obszarów chronionych, została  
w optymalny sposób dostosowana do wymagań w/w Dyrektywy, celem zapewnienia kompleksowej 
oceny stanu wód w dorzeczach i wykazania, czy w jednolitych częściach wód spełnione są określone 
dla nich cele środowiskowe. 

Badania monitoringowe wykonano dla 99 jednolitych części wód powierzchniowych  
w 122 punktach pomiarowo-kontrolnych. 

Stan wód określono dla 84 JCWP, w tym kompleksową oceną stanu wód objęto 55 jednolitych 
części wód, w których dokonano oceny stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego wód.  
W pozostałych przypadkach ocena została wykonana na podstawie wyników klasyfikacji 
stanu/potencjału ekologicznego i oceny stanu wód w obszarach chronionych lub dotyczyła tylko 
wybranych obszarów chronionych. 

Ocena stanu wód za rok 2015 wykazała zły stan wód w większości monitorowanych jednolitych 
części wód (65 JCWP – 77,4%). Dobry stan wód stwierdzono w 19 jednolitych częściach wód  
(22,6 %), w tym w Zbiorniku Solina i w Zbiorniku Besko. We wszystkich omówionych  
w opracowaniu zlewniach rzecznych (Wisła, Wisłoka, Wisłok, San, Bug i Dniestr) dominuje zły stan 
wód. Szczególnie niekorzystnie prezentuje się stan wód w zlewni rzeki Wisłok (tylko 2 JCWP  
w dobrym stanie). Najwięcej jednolitych części wód rzecznych w dobrym stanie występuje  
w zlewniach Sanu (11 JCWP) i Wisłoki (5 JCWP). 

Głównym problemem w osiągnięciu dobrego stanu wód jest zjawisko eutrofizacji wód wywołanej 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, którego występowanie stwierdzono  
w 51 jednolitych częściach wód (58%), spośród 88 części wód poddanych ocenie w tym zakresie.  
W jednolitych częściach wód objętych oceną występowania eutrofizacji, nie były spełnione 
wymagania określone dla elementów biologicznych, w szczególności fitobentosu, a w najbardziej 
zanieczyszczonych ciekach, nie były także spełnione wymagania określone dla wskaźników 
fizykochemicznych. 

Istotnym zagrożeniem dla dobrego stanu wód powierzchniowych w województwie jest 
występowanie w nich niektórych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, w tym 
niebezpiecznych substancji priorytetowych. Wyniki monitoringu wykazały, że w wodach 
podkarpackich cieków występują przede wszystkim substancje takie jak wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne (WWA), rtęć, a także formaldehyd i związki fenolowe. W większości 
monitorowanych części wód w/w substancje występują na poziomach wyższych od wartości granic 
oznaczalności stosowanych metodyk badawczych, lecz niższych od wartości dopuszczalnych.  

W kilku jednolitych częściach wód, a także w kilku obszarach chronionych przeznaczonych do 
zaopatrzenia ludności w wodę pitną, stwierdzono ponadnormatywne zanieczyszczenie wód  
w szczególności związkami z grupy WWA, co zadecydowało o niekorzystnym stanie chemicznym 
wód. 

Powszechne występowanie w wodach wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
stanowi istotny problem z punktu widzenia wdrożenia w III cyklu wodnym zaostrzonych 
środowiskowych norm jakości, określonych dla niektórych WWA, co w wielu monitorowanych w tym 
zakresie jednolitych częściach wód, może skutkować niekorzystnym stanem chemicznym. 

Wyniki oceny stanu wód za rok 2015, wykazały, że dla większości monitorowanych jednolitych 
części wód powierzchniowych z obszaru województwa podkarpackiego nie zostały osiągnięte cele 
środowiskowe, a przez to nie został w nich osiągnięty dobry stan wód, główny cel Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. 
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Zły stan wód to sygnał do podjęcia przez właścicieli wód oraz przez podmioty korzystające z wód 
stosownych działań naprawczych.  

Monitoring realizowany w latach 2016-2021, w ramach trzeciego cyklu gospodarowania wodami 
jest narzędziem, które ma m.in. wykazać efekty programów działań, mających na celu poprawę 
jakości wód. 
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ZAŁ ĄCZNIK 1  

WARTOŚCI GRANICZNE WSKA ŹNIKÓW JAKO ŚCI WÓD ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZ ĘŚCI 
WÓD POWIERZCHNIOWYCH W CIEKACH NATURALNYCH, TAKICH JAK STRUGA, STRUMIEŃ, POTOK, 
KANAŁ ORAZ RZEKA, NIEWYZNACZONYCH JAKO JEDNOLITE CZ ĘŚCI WÓD SZTUCZNE LUB SILNIE 

ZMIENIONE [91] 

Numer 
wskaźnika 

jakości wód 

Nazwa wskaźnika 
jakości wód 

Jednostka 
Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy: 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Elementy biologiczne 

1.1 Fitoplankton  
 

1.1.1-1.1.5 
Wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL1) 

- ≥  0,8 ≥  0,6 ≥  0,4 ≥  0,2 < 0,2 

1.2 Fitobentos 
 

1.2.1-1.2.2 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)2) 

- > 0,75 ≥  0,55 ≥  0,35 ≥  0,15 < 0,15 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)3) 

- > 0,69 ≥  0,50 ≥  0,30 ≥  0,15 < 0,15 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)4) 

- > 0,66 ≥  0,48 ≥  0,30 ≥  0,15 < 0,15 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)5) 

- > 0,61 ≥  0,44 ≥  0,30 ≥  0,15 < 0,15 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)6) 

- > 0,54 ≥  0,39 ≥  0,30 ≥  0,15 < 0,15 

1.3 Makrofity  
 

1.3.1-1.3.2 
Makrofitowy indeks 
rzeczny7) 

- ≥ 65,6 ≥  50,7 ≥  38,8 ≥  24,0 < 24,0 

 

Makrofitowy indeks 
rzeczny8) 

- ≥  61,8 ≥  48,1 ≥  37,0 ≥  23,3 < 23,3 

Makrofitowy indeks 
rzeczny9) 

- ≥  55,4 ≥  42,0 ≥  31,4 ≥  18,0 < 18,0 

Makrofitowy indeks 
rzeczny10) 

- ≥  48,3 ≥  37,7 ≥  27,0 ≥  16,4 < 16,4 

Makrofitowy indeks 
rzeczny11) 

- ≥  46,5 ≥  37,8 ≥  29,0 ≥  20,3 < 20,3 

Makrofitowy indeks 
rzeczny12) 

- ≥  46,8 ≥  36,6 ≥  26,4 ≥  16,1 < 16,1 

Makrofitowy indeks 
rzeczny13) 

- ≥  47,1 ≥  36,8 ≥  26,5 ≥  16,2 < 16,2 

Makrofitowy indeks 
rzeczny14) 

- ≥  44,5 ≥  35,0 ≥  25,4 ≥  15,8 < 15,8 

Makrofitowy indeks 
rzeczny15) 

- ≥  44,7 ≥  36,5 ≥  28,2 ≥  20,0 < 20,0 

1.5 
Makrobezkr ęgowce 
bentosowe 

 

1.5.1-1.5.4 

Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL16) 

- ≥  0,674 ≥  0,614 ≥  0,409 ≥  0,205 < 0,205 

Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL17) 

- ≥  0,860 ≥  0,667 ≥  0,445 ≥  0,222 < 0,222 
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Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL18) 

- ≥  0,891 ≥  0,698 ≥  0,465 ≥  0,233 < 0,233 

Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL19) 

- ≥  0,908 ≥  0,716 ≥  0,477 ≥  0,239 < 0,239 

Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL20) 

- ≥  0,903 ≥  0,717 ≥  0,478 ≥  0,239 < 0,239 

Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL21) 

- ≥  0,893 ≥  0,687 ≥  0,458 ≥  0,229 < 0,229 

1.6 Ichtiofauna 
 

1.6.1-1.6.4 

Wskaźnik EFI+22) - ≥  0,911 ≥  0,755 ≥  0,503 ≥  0,252 < 0,252 

Wskaźnik EFI+23) - ≥  0,939 ≥  0,655 ≥  0,437 ≥  0,218 < 0,218 

Wskaźnik EFI+24) - ≥  0,917 ≥  0,562 ≥  0,375 ≥  0,187 < 0,187 

Wskaźnik IBI25) - ≥  0,883 ≥  0,750 ≥  0,600 ≥  0,400 < 0,400 

Wskaźnik IBI26) - ≥  0,883 ≥  0,750 ≥  0,600 ≥  0,400 < 0,400 

2 Elementy hydromorfologiczne (wspierające elementy biologiczne) 

2.1 Reżim hydrologiczny 

2.1.1.a 
Ilość i dynamika 
przepływu wody 

- 
Różnice do 15% 
przepływu średniego 

Wartości granicznych nie ustala się. 

2.1.2 
Połączenie z częściami 
wód podziemnych 

- 

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy jest połączenie z wodami 
podziemnymi odpowiadające warunkom niezakłóconym lub zbliżonym 
do tych warunków. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala 
się. 

2.2 Ciągłość strugi, strumienia, potoku lub rzeki 

2.2.1 Liczba i rodzaj barier - Brak barier27) 
 

2.2.2 
Przemieszczanie się 
organizmów wodnych 

- 

Ciągłość rzeki nie jest 
zakłócona na skutek 
działalności 
antropogenicznych i 
pozwala na niezakłóconą 
migrację organizmów 
wodnych i transport 
osadów. 

 

2.3 Warunki morfologiczne 

2.3.1.a 

Głębokość strugi, 
strumienia, potoku lub 
rzeki i zmienność 
szerokości Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy jakości wody są kształty koryta, 

zmienność szerokości i głębokości, prędkości przepływu, warunki podłoża oraz 
warunki i struktura stref nadbrzeżnych odpowiadające całkowicie warunkom 
niezakłóconym lub zbliżone do tych warunków. Wartości granicznych dla 
pozostałych klas nie ustala się. 

2.3.2.a 
Struktura i podłoże 
koryta strugi, strumienia, 
potoku lub rzeki 

2.3.3.a 
Struktura strefy 
nadbrzeżnej 

2.3.4.a Szybkość prądu 

3 Elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne) 

3.1 Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne 

3.1.1 Temperatura wody °C ≤  22 < 24 
Wartości granicznych nie ustala się. 

3.1.5 Zawiesina ogólna mg/l ≤  25 < 50 

3.2 
Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia 
organiczne 
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3.2.1 Tlen rozpuszczony mg O2/l ≥  7 ≥  5 

Wartości granicznych nie ustala się. 

3.2.2 

Pięciodobowe 
biochemiczne 
zapotrzebowanie tlenu 
(BZT5) 

mg O2/l ≤  3 ≤  6 

3.2.3 

Chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu 
ChZT - Mn (indeks 
nadmanganiowy) 

mg O2/l ≤  6 ≤  12 

3.2.4 

Ogólny węgiel 
organiczny28) 

mg C/l ≤  10 ≤  15 

Ogólny węgiel 
organiczny29) 

mg C/l ≤  15 ≤  20 

3.2.6 
Chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu 
ChZT - Cr 

mg O2/l ≤  25 ≤  30 

3.3 Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie 

3.3.2 Przewodność w 20°C µS/cm ≤  1000 ≤  1500 

Wartości granicznych nie ustala się. 

3.3.3 Substancje rozpuszczone mg/l ≤  500 ≤  800 

3.3.4 Siarczany mg SO4/l ≤  150 ≤  250 

3.3.5 Chlorki mg Cl/l ≤  200 ≤  300 

3.3.6 Wapń mg Ca/l ≤ 100 30) ≤  200 30) 

3.3.7 Magnez mg Mg/l ≤  50 30) ≤  100 30) 

3.3.8 

Twardość ogólna 31) 
mg 

CaCO3/l 
≤  200 ≤  300 

Twardość ogólna 32) 
mg 

CaCO3/l 
≤  300 ≤  500 

3.4 Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) 

3.4.1 Odczyn pH PH 6-8,5 6-9 

Wartości granicznych nie ustala się. 
3.4.2 

Zasadowość ogólna 31) 
mg 

CaCO3/l 
≤  100 ≤  150 

Zasadowość ogólna 32) 
mg 

CaCO3/l 
≤  150 ≤  250 

3.5 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne) 

3.5.1 Azot amonowy mg N-NH4/l ≤  0,78 ≤  1,56 

Wartości granicznych nie ustala się. 

3.5.2 
Azot Kjeldahla (Norg+ 
NNH4) 

mg N/l ≤  1 ≤  2 

3.5.3 Azot azotanowy mg N-NO3/l ≤  2,2 ≤  5,0 

3.5.5 Azot ogólny mg N/l ≤  5 ≤  10 

3.5.6 Fosforany mg PO4/I ≤  0,20 33) ≤  0,31 33) 

3.5.7 Fosfor ogólny mg P/l ≤  0,2 ≤  0,4 

 
 
Objaśnienia: 

1) Dla cieków naturalnych typu (typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie określają przepisy wydane na podstawie art. 38a ust. 
2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne): 19, 20, 24 i 25 (dla wszystkich czterech typów o powierzchni zlewni od źródła do punktu 
pomiarowo-kontrolnego ≥  5000 km2; dopuszczalne jest wykonanie oceny dla cieków naturalnych o powierzchni zlewni mniejszej niż 5000 
km2, jeżeli jest to uzasadnione wydłużonym czasem retencji (obecność w zlewni cieku jezior lub zbiorników zaporowych)) oraz wszystkich 
cieków typu 21.  

2) Dla cieków naturalnych typu: 1-3.  

3) Dla cieków naturalnych typu: 4, 5, 8 i 10.  

4) Dla cieków naturalnych typu: 6, 7, 9, 12, 14 i 15.  

5) Dla cieków naturalnych typu: 16-18, 23 i 26.  
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6) Dla cieków naturalnych typu: 19, 20, 24 i 25.  

7) Dla cieków naturalnych typu: 1 zlokalizowanych w Tatrach na wysokości > 1500 m. 

8) Dla cieków naturalnych typu: 1 (innych niż te, o których mowa w odnośniku 6), 3, 4, 8, 11 i 13.  

9) Dla cieków naturalnych typu: 2, 7, 9, 12 i 14.  

10) Dla cieków naturalnych typu: 5 i 6. 

11) Dla cieków naturalnych typu: 10 i 15. 

12) Dla cieków naturalnych typu: 16 i 17 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz następujących typów: 19, 22, 25 (będących rzekami 
piaszczystymi) i 26 (będących rzekami piaszczystymi) - o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤  1000 km2. 

13) Dla cieków naturalnych typu: 18 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz typu 20 o powierzchni zlewni od źródła do punktu 
pomiarowo-kontrolnego ≤  1000 km2. 

14) Dla cieków naturalnych typu: 23 i 24 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz 25 i 26 (będących rzekami organicznymi o powierzchni 
zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤  1000 km2). 

15) Dla cieków naturalnych typu: 21 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz typu 19, 20 i 22 - o powierzchni zlewni od źródła do punktu 
pomiarowo-kontrolnego > 1000 km2. 

16) Dla cieków naturalnych typu: 1 i 2.  

17) Dla cieków naturalnych typu: 3-5, 8 i 10.  

18) Dla cieków naturalnych typu: 6, 7, 9 i 11-15.  

19) Dla cieków naturalnych typu: 17. 

20) Dla cieków naturalnych typu: 16, 18-22 i 26. 

21) Dla cieków naturalnych typu: 23-25. 

22) Dla cieków naturalnych typu: 1-20 oraz 22, z dominacją ryb łososiowatych. Jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości < 
0,500, klasę należy obniżyć o 1. 

23) Dla cieków naturalnych typu: 1-20 oraz 22, nadających się do brodzenia, z dominacją ryb karpiowatych. Jeżeli wskaźnik diadromiczny 
(D) przyjmuje wartości < 0,500, klasę należy obniżyć o 1. 

24) Dla cieków naturalnych typu: 1-20 oraz 22, z dominacją ryb karpiowatych. Wartość wskaźnika przy wykonywaniu połowów z łodzi. 
Jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości < 0,500, klasę należy obniżyć o 1. 

25) Dla cieków naturalnych typu: 21. Jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości < 0,500, klasę należy obniżyć o 1.  

26) Dla cieków naturalnych typu: 23-25. 

27) Nie dotyczy barier naturalnych. 

28) Dla cieków naturalnych typów innych niż 23 i 24. 

29) Dla cieków naturalnych typu: 23 i 24. 

30) Podane wartości graniczne odnoszą się do metali w formie rozpuszczonej. 

31) Dla cieków naturalnych typu: 1, 3-5, 8 i 10. 

32) Dla cieków naturalnych typu: 2, 6, 7, 9, 12 i 14-26. 

33) Podane wartości dotyczą ortofosforanów. 
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ZAŁ ĄCZNIK 2 

WARTOŚCI GRANICZNE WSKA ŹNIKÓW JAKO ŚCI WÓD ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZ ĘŚCI 
WÓD POWIERZCHNIOWYCH, TAKICH JAK KANAŁ, STRUGA, STRUMIE Ń, POTOK ORAZ RZEKA, 

WYZNACZONYCH JAKO SZTUCZNE LUB SILNIE ZMIENIONE [91]  

Numer 
wskaźnika 

jakości wód 

Nazwa wskaźnika jakości 
wód 

Jednostka 
Wartość graniczna wskaźnika jakości wód właściwa dla klasy: 

I II III IV V 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Elementy biologiczne 

1.1 Fitoplankton  
 

1.1.1-1.1.5 
Wskaźnik 
fitoplanktonowy IFPL1) 

 
≥  0,8 ≥  0,6 ≥  0,4 ≥  0,2 < 0,2 

1.2 Fitobentos 
 

1.2.1-1.2.2 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)2) 

- > 0,75 ≥  0,55 ≥  0,35 ≥  0,15 < 0,15 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)3) 

- > 0,69 ≥  0,50 ≥  0,30 ≥  0,15 < 0,15 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)4) 

- > 0,66 ≥  0,48 ≥  0,30 ≥  0,15 < 0,15 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)5) 

- > 0,61 ≥  0,44 ≥  0,30 ≥  0,15 < 0,15 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)6) 

- > 0,54 ≥  0,39 ≥  0,30 ≥  0,15 < 0,15 

Multimetryczny indeks 
okrzemkowy (IO)7) 

 > 0,75 ≥  0,65 ≥  0,45 ≥  0,20 < 0,20 

1.3 Makrofity  
 

1.3.1-1.3.2 

Makrofitowy indeks 
rzeczny8) 

- ≥  61,8 ≥  48,1 ≥  37,0 ≥  23,3 < 23,3 

Makrofitowy indeks 
rzeczny9) 

- ≥  55,4 ≥  42,0 ≥  31,4 ≥  18,0 < 18,0 

Makrofitowy indeks 
rzeczny10) 

- ≥  48,3 ≥  37,7 ≥  27,0 ≥  16,4 < 16,4 

Makrofitowy indeks 
rzeczny11) 

- ≥  46,5 ≥  37,8 ≥  29,0 ≥  20,3 < 20,3 

Makrofitowy indeks 
rzeczny12) 

- ≥  46,8 ≥  36,6 ≥  26,4 ≥  16,1 < 16,1 

Makrofitowy indeks 
rzeczny13) 

- ≥  47,1 ≥  36,8 ≥  26,5 ≥  16,2 < 16,2 

Makrofitowy indeks 
rzeczny14) 

- ≥  44,5 ≥  35,0 ≥  25,4 ≥  15,8 < 15,8 

Makrofitowy indeks 
rzeczny15) 

- ≥  44,7 ≥  36,5 ≥  28,2 ≥  20,0 < 20,0 

1.5 
Makrobezkr ęgowce 
bentosowe 

 

1.5.1-1.5.4 

Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL16) 

- ≥  0,674 ≥  0,614 ≥  0,409 ≥  0,205 < 0,205 

Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL17) 

- ≥  0,860 ≥  0,667 ≥  0,445 ≥  0,222 < 0,222 

Wskaźnik 
wielometryczny 

- ≥  0,891 ≥  0,698 ≥  0,465 ≥  0,233 < 0,233 
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MMI_PL18) 

Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL19) 

- ≥  0,908 ≥  0,716 ≥  0,477 ≥  0,239 < 0,239 

Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL20) 

- ≥  0,903 ≥  0,717 ≥  0,478 ≥  0,239 < 0,239 

Wskaźnik 
wielometryczny 
MMI_PL21) 

- ≥  0,893 ≥  0,687 ≥  0,458 ≥  0,229 < 0,229 

Wskaźnik MZB dla 
zbiorników zaporowych 

- > 0,6 ≥  0,5 ≥  0,4 ≥  0,2 < 0,2 

1.6 Ichtiofauna 
 

1.6.1-1.6.4 

Wskaźnik EFI+22) - ≥  0,911 ≥  0,755 ≥  0,503 ≥  0,252 < 0,252 

Wskaźnik EFI+23) - ≥  0,939 ≥  0,655 ≥  0,437 ≥  0,218 < 0,218 

Wskaźnik EFI+24) - ≥  0,917 ≥  0,562 ≥  0,375 ≥  0,187 < 0,187 

Wskaźnik IBI25) - ≥  0,883 ≥  0,750 ≥  0,600 ≥  0,400 < 0,400 

Wskaźnik IBI26) - ≥  0,883 ≥  0,750 ≥  0,600 ≥  0,400 < 0,400 

2 Elementy hydromorfologiczne (wspierające elementy biologiczne) 

2.1 Reżim hydrologiczny 

2.1.1.a 
Ilość i dynamika 
przepływu wody 

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy potencjału ekologicznego są wielkość i 
dynamika przepływu oraz wynikające z nich połączenie z wodami podziemnymi 
odpowiadające jedynie oddziaływaniom na jednolitą część wód wynikającym z jej 
charakterystyk jako jednolitej części wód wyznaczonej jako sztuczna lub silnie 
zmieniona. Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się. 

2.1.2 
Połączenie z częściami 
wód podziemnych 

2.2 Ciągłość strugi, strumienia, potoku lub rzeki 

2.2.1 Liczba i rodzaj barier Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy potencjału ekologicznego jest ciągłość 
jednolitej części wód odpowiadająca jedynie oddziaływaniom na jednolitą część wód 
wynikającym z jej charakterystyk jako jednolitej części wód wyznaczonej jako 
sztuczna lub silnie zmieniona, po podjęciu wszystkich działań ochronnych, aby 
zapewnić najlepsze zbliżenie do ekologicznego kontinuum, w szczególności w 
odniesieniu do migracji fauny oraz odpowiednich tarlisk i warunków rozmnażania. 
Wartości granicznych dla pozostałych klas nie ustala się. 

2.2.2 
Zapewnienie przejścia 
dla organizmów 
wodnych 

2.3 Warunki morfologiczne 

2.3.1.a 

Głębokość strugi, 
strumienia, potoku lub 
rzeki i zmienność 
szerokości 

Przyjmuje się, że wartością graniczną I klasy jakości wody są kształty koryta, 
zmienność szerokości i głębokości, prędkości przepływu, warunki podłoża oraz 
warunki i struktura stref nadbrzeżnych odpowiadające jedynie oddziaływaniom na 
jednolitą część wód wynikającym z jej charakterystyk jako jednolitej części wód 
wyznaczonej jako sztuczna lub silnie zmieniona. Wartości granicznych dla pozostałych 
klas nie ustala się. 

2.3.2.a 
Struktura i podłoże 
koryta strugi, strumienia, 
potoku lub rzeki 

2.3.3.a 
Struktura strefy 
nadbrzeżnej 

2.3.4.a Szybkość prądu 

3. Elementy fizykochemiczne (wspierające elementy biologiczne) 

3.1 Grupa wskaźników charakteryzujących stan fizyczny, w tym warunki termiczne 

3.1.1 Temperatura wody °C ≤  22 ≤  24 
Wartości granicznych nie ustala się. 

3.1.5 Zawiesina ogólna27) mg/l ≤  25 ≤  50 

3.2 
Grupa wskaźników charakteryzujących warunki tlenowe (warunki natlenienia) i zanieczyszczenia 
organiczne 

3.2.1 Tlen rozpuszczony mg O2/l ≥  7 ≥  5 

Wartości granicznych nie ustala się. 
3.2.2 

Pięciodobowe 
biochemiczne 

mg O2/l ≤  3 ≤  6 
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zapotrzebowanie tlenu 
(BZT5) 

3.2.3 

Chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu 
ChZT - Mn (indeks 
nadmanganowy)27) 

mg O2/l ≤  6 ≤  12 

3.2.4 

Ogólny węgiel 
organiczny28) 

mg C/l ≤  10 ≤  15 

Ogólny węgiel 
organiczny29) 

mg C/l ≤  15 ≤  20 

3.2.6 
Chemiczne 
zapotrzebowanie tlenu 
ChZT - Cr 

mg O2/l ≤  25 ≤  30 

3.3 Grupa wskaźników charakteryzujących zasolenie 

3.3.2 Przewodność w 20°C µS/cm ≤  1000 ≤  1500 

Wartości granicznych nie ustala się. 

3.3.4 Siarczany27) mg SO4/l ≤  150 ≤  250 

3.3.5 Chlorki27) mg Cl/l ≤  200 ≤  300 

3.3.6 Wapń27),30 mg Ca/l ≤  100 ≤  200 

3.3.7 Magnez27),30) mg Mg/l ≤  50 ≤  100 

3.3.8 
Twardość ogólna27),31) mg CaCO3/l ≤  200 ≤  300 

Twardość ogólna27),32) mg CaCO3/l ≤  300 ≤  500 

3.4 Grupa wskaźników charakteryzujących zakwaszenie (stan zakwaszenia) 

3.4.1 Odczyn pH pH 6-8,5 6-9 

Wartości granicznych nie ustala się. 
3.4.2 

Zasadowość ogólna27), 31) mg CaCO3/l ≤  100 ≤  150 

Zasadowość ogólna27),32) mg CaCO3/l ≤  150 ≤  250 

3.5 Grupa wskaźników charakteryzujących warunki biogenne (substancje biogenne) 

3.5.1 Azot amonowy27) 
mg N- 

NH4/l 
≤  0,78 ≤  1,56 

Wartości granicznych nie ustala się. 
3.5.2 

Azot Kjeldahla (Norg+ 
NNH4)27) 

mg N/l ≤  1 ≤  2 

3.5.3 Azot azotanowy mg N-NO3/l ≤  2,2 ≤  5 

3.5.5 Azot ogólny mg N/l ≤  5 ≤  10 

3.5.6 Fosforany mg PO4/l ≤  0,233) ≤  0,3133) 

3.5.7 Fosfor ogólny mg P/l ≤  0,2 ≤  0,4 

 
Objaśnienia: 

1) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu (typy wód powierzchniowych z podziałem na kategorie określają przepisy wydane na 
podstawie art. 38a ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne): 19, 20, 24 i 25 (dla wszystkich czterech typów o powierzchni zlewni 
od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≥  5000 km2; dopuszczalne jest wykonanie oceny dla cieków o powierzchni zlewni mniejszej 
niż 5000 km2, jeżeli jest to uzasadnione wydłużonym czasem retencji (obecność w zlewni cieku jezior lub zbiorników zaporowych)), typu 21 
oraz typu 0 - zbiorników zaporowych. 

2) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 1-3. 

3) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 4, 5, 8 i 10. 

4) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 6, 7, 9, 12, 14 i 15. 

5) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 0 (będących wyłącznie kanałami), 16-18, 23 i 24 - o powierzchni zlewni od źródła do 
punktu pomiarowo-kontrolnego ≤  100 km2.  

6) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 0 (będących wyłącznie kanałami), 19, 20, 24 i 25 - o powierzchni zlewni od źródła do 
punktu pomiarowo-kontrolnego ≥  100 km2 i ≤  10000 km2. 

7) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 0 (będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi).  

8) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 1 zlokalizowanych na wysokości < 1500 m oraz typu: 3, 4, 8, 11 i 13.  

9) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 2, 7, 9, 12 i 14.  

10) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 5 i 6. 
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11) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 10 i 15. 

12) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 16 i 17 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz następujących typów: 0 
(będących wyłącznie kanałami), 19, 22, 25 (będących rzekami piaszczystymi) i 26 (będących rzekami piaszczystymi) - o powierzchni zlewni 
od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤  1000 km2. 

13) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 18 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz typu 20 o powierzchni zlewni od 
źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤  1000 km2. 

14) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 23 i 24 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz typu 25 i 26 (będących rzekami 
organicznymi o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego ≤  1000 km2). 

15) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 21 (bez względu na powierzchnię zlewni) oraz następujących typów: 0 (będących 
wyłącznie kanałami), 19, 20 i 22 - o powierzchni zlewni od źródła do punktu pomiarowo-kontrolnego > 1000 km2. 

16) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 1 i 2. 

17) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 3-5, 8 i 10. 

18) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 6, 7, 9 i 11-15.  

19) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 17. 

20) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 16, 18-22 i 26. 

21) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 23-25. 

22) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 1-20 oraz 22, z dominacją ryb łososiowatych. Jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) 
przyjmuje wartości < 0,500, klasę należy obniżyć o 1. 

23) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 1-20 oraz 22, nadających się do brodzenia, z dominacją ryb karpiowatych. Jeżeli 
wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości < 0,500, klasę należy obniżyć o 1. 

24) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 1-20 oraz 22, z dominacją ryb karpiowatych. Wartość wskaźnika przy połowach z 
łodzi. Jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości < 0,500, klasę należy obniżyć o 1. 

25) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 21; jeżeli wskaźnik diadromiczny (D) przyjmuje wartości < 0,500, klasę należy 
obniżyć o 1. 

26) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 23-25. 

27) Nie dotyczy cieków silnie zmienionych typu 0 (będących wyłącznie zbiornikami zaporowymi). 

28) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu innego niż 23 i 24. 

29) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 23 i 24. 

30) Podane wartości graniczne odnoszą się do metali w formie rozpuszczonej. 

31) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 1, 3-5, 8 i 10. 

32) Dla cieków sztucznych lub silnie zmienionych typu: 2, 6, 7, 9, 12 i 14-26. 

33) Podane wartości dotyczą ortofosforanów. 
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ZAŁ ĄCZNIK 3 

 

WARTOŚCI GRANICZNE WSKA ŹNIKÓW JAKO ŚCI WÓD Z GRUPY SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE 
SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO (SPECYFICZNE ZANIECZYSZCZENIA SYNTETYCZNE I 

NIESYNTETYCZNE), ODNOSZĄCE SIĘ DO JEDNOLITYCH CZ ĘŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH 
WSZYSTKICH KATEGORII [91]  

Numer CAS 1) 
dla substancji 
chemicznych 

Numer 
wskaźnika 

jakości wód 

Nazwa wskaźnika jakości 
wód 

Jednostka 

Wartość graniczna wskaźnika jakości wód 
właściwa dla klasy: 

I II III IV V 

 
3.6 

Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne (stężenia metali dotyczą 
rozpuszczonej fazy) 

50-00-0 3.6.1 Aldehyd mrówkowy mg/l ≤  0,05 

Wartości granicznych nie 
ustala się. 

7440-38-2 3.6.2 Arsen mg As/l ≤  0,05 

7440-39-3 3.6.3 Bar mg Ba/l ≤  0,5 

7440-42-8 3.6.4 Bor mg B/l ≤  2 

Brak 3.6.5 Chrom sześciowartościowy mg Cr+6/l ≤  0,02 

7440-47-3 3.6.6 
Chrom ogólny (suma +Cr3 i 
+Cr6) 

mg Cr/l ≤  0,05 

7440-66-6 3.6.7 Cynk mg Zn/l ≤  1 

7440-50-8 3.6.8 Miedź mg Cu/l ≤  0,05 

Brak 3.6.9 
Fenole lotne - indeks 
fenolowy 

mg/l ≤  0,01 

Brak 3.6.10 
Węglowodory 
ropopochodne - indeks 
oleju mineralnego 

mg/l ≤  0,2 

7429-90-5 3.6.11 Glin mg Al/l ≤  0,4 

57-12-5 3.6.12 Cyjanki wolne mg CN/l ≤  0,05 

Brak 3.6.13 Cyjanki związane 
mg Me 
(CN)x/l 

≤  0,05 

7439-98-7 3.6.14 Molibden mg Mo/l ≤  0,04 

7782-49-2 3.6.15 Selen mg Se/l ≤  0,02 

7440-22-4 3.6.16 Srebro mg Ag/l ≤  0,005 

15035-09-3 3.6.17 Tal mg Tl/l ≤  0,002 

7440-32-6 3.6.18 Tytan mg Ti/l ≤  0,05 

14867-38-0 3.6.19 Wanad mg V/l ≤  0,05 

35734-21-5 3.6.20 Antymon mg Sb/l ≤  0,002 

Brak 3.6.21 Fluorki mg F/l ≤  1,5 

1932-52-9 3.6.22 Beryl mg Be/l ≤  0,0008 

7440-48-4 3.6.23 Kobalt mg Co/l ≤  0,05 

Brak 3.6.24 Cyna 2) mg Sn/l - 

 
Objaśnienia: 

1) Numer przypisany substancji przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS). 

2) Wskaźnik czasowo nieuwzględniany w klasyfikacji wód (warunki referencyjne w trakcie ustalania). 
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ZAŁ ĄCZNIK 3 
 

POZIOMY DOPUSZCZALNE I POZIOMY ODNIESIENIA DLA KLASY PIER WSZEJ STANU 
EKOLOGICZNEGO I POTENCJAŁU EKOLOGICZNEGO – WYBRANE SPECYFICZN E 
ZANIECZYSZCZENIA SYNTETYCZNE I NIESYNTETYCZNE (WYTYCZNE GIO Ś) [11] 

Numer CAS 1) dla 
substancji 

chemicznych 

Numer 
wskaźnika 

jakości wód 

Nazwa wskaźnika 
jakości wód 

Jednostka 

Poziomy dopuszczalne 

I II 

 3.6 Specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 
50-00-0 3.6.1 Aldehyd mrówkowy mg/l <0,0075 ≤ 0,05 

Brak 3.6.9 Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l <0,0015 ≤ 0,01 

Brak 3.6.10 
Węglowodory ropopochodne – 
indeks oleju mineralnego 

mg/l <0,03 ≤ 0,2 

57-12-5 3.6.12 Cyjanki wolne mg CN/l <0,0075 ≤ 0,05 

Brak 3.6.13 Cyjanki związane 
mg Me 
(CN)x/l 

<0,0075 ≤ 0,05 

Specyficzne zanieczyszczenia niesyntetyczne – poziom odniesienia 
Brak 3.6.21 Fluorki mg F/l 0,01 - 0,3 ≤ 1,5 
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ZAŁ ĄCZNIK 4 

ŚRODOWISKOWE NORMY JAKO ŚCI DLA SUBSTANCJI PRIORYTETOWYCH ORAZ DLA INNYCH 
ZANIECZYSZCZE Ń [91] 

Numer 
CAS1) 

substancji 
chemicznych 

Numer 
wskaźnika 

jakości 
wód 

Nazwa wskaźnika jakości 
wód 

Jednostka 

Środowiskowe normy jakości dla kategorii wód 

jednolite części wód, takie jak: 
struga, strumień, potok, rzeka, 
kanał, jezioro, w tym jednolite 
części wód wyznaczone jako 
sztuczne lub silnie zmienione 

oraz inne naturalne lub sztuczne 
zbiorniki wodne 

jednolite części wód, takie 
jak: wody przejściowe i 

przybrzeżne 

stężenie 
średnioroczne2) 

maksymalne 
dopuszczalne 
stężenie3) * 

stężenia 
średnioroczne2) 

maksymalne 
dopuszczalne 
stężenie3) * 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 4 
Grupa wskaźników chemicznych charakteryzujących występowanie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego 

4.1 Substancje priorytetowe4) 

15972-60-8 4.1.1 Alachlor µg/l 0,3 0,7 0,3 0,7 

120-12-7 4.1.2 Antracen µg/l 0,1 0,4 0,1 0,4 

1912-24-9 4.1.3 Atrazyna µg/l 0,6 2,0 0,6 2,0 

71-43-2 4.1.4 Benzen µg/l 10 50 8 50 

32534-81-9 4.1.5 

Bromowany difenyloeter 
(eter 
pentabromodifenylowy 
5)) 

µg/l 0,0005 * 0,0002 * 

7440-43-9 4.1.6 Kadm i jego związki 6) µg/l 

≤ 0,08 (a) 

0,08 (b) 

0,09 (c) 

0,15 (d) 

0,25 (e) 

≤ 0,45 (a) 

0,45 (b) 

0,6 (c) 

0,9 (d) 

1,5 (e) 

0,2 

≤ 0,45 (a) 

0,45 (b) 

0,6 (c) 

0,9 (d) 

1,5 (e) 

85535-84-8 4.1.7 C10-13-chloroalkany µg/l 0,4 1,4 0,4 1,4 

470-90-6 4.1.8 Chlorfenwinfos µg/l 0,1 0,3 0,1 0,3 

2921-88-2 4.1.9 
Chloropiryfos 
(chloropiryfos etylowy) 

µg/l 0,03 0,1 0,03 0,1 

107-06-2 4.1.10 1,2-dichloroetan (EDC) µg/l 10 * 10 * 

75-09-2 4.1.11 Dichlorometan µg/l 20 * 20 * 

117-81-7 4.1.12 
Ftalan di(2-etyloheksyl) 
(DEHP) 

µg/l 1,3 * 1,3 * 

330-54-1 4.1.13 Diuron µg/l 0,2 1,8 0,2 1,8 

115-29-7 4.1.14 Endosulfan µg/l 0,005 0,01 0,0005 0,004 

206-44-00 4.1.15 Fluoranten µg/l 0,1 1 0,1 1 

118-74-1 4.1.16 
Heksachlorobenzen 
(HCB) 

µg/l 0,01 0,05 0,01 0,05 

87-68-3 4.1.17 
Heksachlorobutadien 
(HCBD) 

µg/l 0,1 0,6 0,1 0,6 

608-73-1 4.1.18 
Heksachlorocykloheksan 
(HCH) 

µg/l 0,02 0,04 0,002 0,02 

34123-59-6 4.1.19 Izoproturon µg/l 0,3 1,0 0,3 1,0 

7439-92-1 4.1.20 Ołów i jego związki µg/l 7,2 * 7,2 * 

7439-97-6 4.1.21 Rtęć i jej związki µg/l 0,05 0,07 0,05 0,07 

91-20-3 4.1.22 Naftalen µg/l 2,4 * 1,2 * 
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7440-02-0 4.1.23 Nikiel i jego związki µg/l 20 * 20 * 

104-40-5 4.1.24 
Nonylofenol (p-
nonylofenol) 

µg/l 0,3 2,0 0,3 2,0 

140-66-9 4.1.25 
Oktylofenol (4-(1,1',3,3'-
tetrametylobutylo)-fenol) 

µg/l 0,1 * 0,01 * 

608-93-5 4.1.26 Pentachlorobenzen µg/l 0,007 * 0,0007 * 

87-86-5 4.1.27 Pentachlorofenol (PCP) µg/l 0,4 1 0,4 1 

 4.1.28 
Wielopierścieniowe 
węglowodory 
aromatyczne (WWA) 

Dla grupy WWA należy uzyskać zgodność z każdą wartością,  

to jest: benzo(a)pirenu,  

sumy benzo(b)fluorantenu i benzo(k)fluorantenu 

oraz sumy benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu 

50-32-8 
 

Benzo(a)piren µg/l 0,05 0,1 0,05 0,01 

205-99-2  Benzo(b)fluoranten µg/l 
Σ=0,03 * Σ=0,03 * 

207-08-9  Benzo(k)fluoranten µg/l 

191-24-2  Benzo(g,h,i)perylen µg/l 
Σ=0,002 * Σ=0,002 * 

193-39-5 
 

Indeno(1,2,3-cd)piren µg/l 

122-34-9 4.1.29 Symazyna µg/l 1 4 1 4 

36643-28-4 4.1.30 
Związki tributylocyny 
(kation tributylocyny) 

µg/l 0,0002 0,0015 0,0002 0,0015 

12002-48-1 4.1.31 Trichlorobenzen (TCB) µg/l 0,4 * 0,4 * 

67-66-3 4.1.32 
Trichlorometan 
(chloroform) 

µg/l 2,5 * 2,5 * 

1582-09-8 4.1.33 Trifluralina µg/l 0,03 * 0,03 * 

 
4.2 

Wskaźniki innych substancji zanieczyszczających - Wartości stężeń całkowitych (w niesączonej 
próbce wody) 

56-23-5 4.2.1 Tetrachlorometan µg/l 12 * 12 * 

309-00-2 4.2.2 Aldryna µg/l 

Σ=0,010 * Σ=0,005 * 
60-57-1 4.2.3 Dieldryna µg/l 

72-20-8 4.2.4 Endryna µg/l 

456-73-6 4.2.5 Izodryna µg/l 

50-29-3 4.2.6 a DDT - izomer para-para µg/l 0,01 * 0,01 * 

brak 4.2.6 b DDT całkowity7) µg/l 0,025 * 0,025 * 

79-01-6 4.2.7 Trichloroetylen (TRI) µg/l 10 * 10 * 

127-18-4 4.2.8 Tetrachloroetylen (PER) µg/l 10 * 10 * 

Objaśnienia: 

1) Numer przypisany substancji przez amerykańską organizację Chemical Abstracts Service (CAS). 
2) Środowiskowa norma jakości wyrażona jako średnia arytmetyczna wartość stężeń z prób wody pobranych w roku kalendarzowym. O ile 
nie określono inaczej, ma ona zastosowanie do całkowitego stężenia wszystkich izomerów. 

3) Środowiskowa norma jakości wyrażona jako maksymalne dopuszczalne stężenie, obliczane jako 90. percentyl. W przypadku gdy w 
rubryce zaznaczono gwiazdkę (*), przyjmuje się, że wartości stężeń średniorocznych chronią również przed krótkoterminowym wzrostem 
stężeń przy zrzutach stałych. 

4) Podano wartości stężeń całkowitych w niesączonej próbce wody, z wyłączeniem kadmu, ołowiu, rtęci i niklu. Stężenia metali dotyczą 
rozpuszczonej fazy otrzymanej w drodze filtracji przez filtr 0,45 µm lub równoważnego rodzaju przygotowania. 

5) Środowiskowa norma jakości dotyczy sumy stężeń kongenerów 28, 47, 99, 100, 153 i 154, wchodzących w skład eteru 
pentabromodifenylowego jako produktu. 

6) Zależy od twardości wody: norma jakości (a) dla twardości < 40 mg CaCO3/l norma jakości (b) dla twardości od 40 do < 50 mg CaCO3/l, 
norma jakości (c) dla twardości od 50 do < 100 mg CaCO3/l, norma jakości (d) dla twardości od 100 do <200 mg CaCO3/l, norma jakości (e) 
dla twardości ≥  200 mg CaCO3/l. 
7) Obejmuje sumę: DDT para-para (CAS:50-29-3), DDD (CAS:72-54-8), DDE (CAS:72-55-9), DDT orto-para (CAS:789-02-6). 
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wody w kąpieliskach i uchylająca dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64/37 z 04.03.2006); 

72. Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi (Dz. Urz. UE L 330 z 05.12.2008); 

73. Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 roku w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby,  
w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. UE L 181 z 04.07.1986); 

74. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny  
i flory (Dz. Urz. UE L 206 z 22.07.1992); 

75. Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz. Urz. UE L 103  
z 25.04.1979); 

76. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń 
poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywę 
Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE L 197/1 z 24.07.2012); 

77. Dyrektywa 2008/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 stycznia 2008 roku dotycząca zintegrowanego 
zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (Dz. Urz. UE L 24/8 z 29.01.2008); 

78. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 
2011/52/UE w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na 
środowisko (Dz. Urz. UE L 124/1 z 25.04.2014); 

79. Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 roku w sprawie publicznego dostępu 
do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę 90/313/EWG (Dz. Urz. UE L 41 z 14.02.2003); 

80. Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2002 roku w sprawie odpowiedzialności 
za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. 
UE L 143 z 30.04.2004); 

81. Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 roku w sprawie ochrony wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372/19 z 27.12.2006); 

82. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/39/UE z dnia 12 sierpnia 2013 r. zmieniająca dyrektywy 
2000/60/WE i 2008/105/WE w zakresie substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 226/1 
z 24.08.2013). 

83. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62 poz. 627, z poźn. zmian.). 
84. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 1158 poz. 1229, z poźn. zmian.). 
85. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zmian.). 
86. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zmian.). 
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87. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 1991 r. Nr 77 poz. 335 z późn. 
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SPIS RYSUNKÓW 
Rys. 3.1. Typologia abiotyczna jednolitych części wód powierzchniowych w województwie podkarpackim na tle 

jednostek podziału fizjograficznego Polski wg Kondrackiego. 
Rys. 3.2. Rozmieszczenie obszarów chronionych NATURA 2000 na tle naturalnych, silnie zmienionych i sztucznych 

części wód powierzchniowych w województwie podkarpackim. 
Rys. 3.3. Rozmieszczenie posterunków wodowskazowych na tle sieci hydrograficznej w głównych zlewniach rzecz-

nych w województwie podkarpackim. 
Rys. 3.1.1. Dolina rz. Wisła w JCWP Wisła od Dunajca do Wisłoki (typ 21), m. Gliny Małe, 2012 r. 
Rys. 3.1.2. Dolina potoku Babulówka w JCWP Babulówka (typ 17), m. Suchorzów, 2014 r. 
Rys. 3.1.3. Dolina rzeki Trześniówka w JCWP Trześniówka do Karolówki (typ 17), m. Durdy, 2013 r. 
Rys. 3.1.4. Dolina rzeki Trześniówka w JCWP Trześniówka od Karolówki do ujścia (typ 19), m. Trześń, 2013 r. 
Rys. 3.1.5. Dolina potoku Mokrzyszówka w JCWP Mokrzyszówka (typ 17), m. Mokrzyszszów, 2013 r. 
Rys. 3.1.6. Dolina potoku Żupawka w JCWP Żupawka (typ 17), m. Sobów, 2013 r. 
Rys. 3.1.7. Dolina potoku Koniecpólka w JCWP Koniecpólka (typ 17), m. Ślęzaki, 2013 r. 
Rys. 3.1.8. Dolina rzeki Łęg w JCWP Łęg do Turka (typ 17), m. Wola Raniżowska, 2012 r. 
Rys. 3.1.9. Dolina rzeki Łęg w JCWP Łęg od Przywry (z Przywrą od Dąbrówki do ujścia) do Murynia (typ 19), 

m. Spie, 2012 r. 
Rys. 3.1.10. Dolina rzeki Łęg w JCWP Łęg od Murynia do ujścia (typ 19), m. Gorzyce, 2012 r. 
Rys. 3.1.11. Dolina potoku Przyrwa w JCWP Przyrwa do Dąbrówki (typ 17), m. Dubas, 2014 r. 
Rys. 3.2.1. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka do Ryja (typ 12), m. Świątkowa, 2011 r. 
Rys. 3.2.2. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Dębownicy do Ropy (typ 14), m. Żółków, 2013 r. 
Rys. 3.2.3. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Dębownicy do Ropy (typ 14), m. Gądki, 2013 r. 
Rys. 3.2.4. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Ropy do Potoku Chotowskiego (typ 15), m. Pilzno, 2013 r. 
Rys. 3.2.5. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki (typ 19), m. Podgrodzie, 2013 r. 
Rys. 3.2.6 Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Potoku Chotowskiego do Rzeki (typ 19), m. Kozłów, 2013 r. 
Rys. 3.2.7. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Rzeki do Potoku Kiełkowskiego (typ 19), m. Przecław, 2014 r. 
Rys. 3.2.8. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego do ujścia (typ 19), m. Wojsław, 2014 r. 
Rys. 3.2.9. Dolina rzeki Wisłoka w JCWP Wisłoka od Potoku Kiełkowskiego do ujścia (typ 19), 

m. Gawłuszowice, 2014 r. 
Rys. 3.2.10. Dolina rzeki Ropa w JCWP Ropa od Sitniczanki do ujścia (typ 14), m. Topoliny, 2014 r. 
Rys. 3.2.11. Dolina Potoku Chotowskiego w JCWP Potok Chotowski (typ 6), m. Chotowa, 2015 r. 
Rys. 3.2.12. Dolina potoku Grabinka w JCWP Grabinka (typ 17), m. Dębica, 2013 r. 
Rys. 3.2.13. Dolina potoku Jasiołka w JCWP Jasiołka do Panny (typ 12), m. Stasianie, 2013 r. 
Rys. 3.2.14. Dolina potoku Jasiołka w JCWP Jasiołka od Panny do Chlebianki (typ 14), m. Szczepańcowa, 
Rys. 3.2.15. Dolina potoku Jasiołka w JCWP Jasiołka od Panny do Chlebianki (typ 14), m. Jedlicze, 2013 r. 
Rys. 3.2.16. Dolina potoku Jasiołka w JCWP Jasiołka od Chlebianki do ujścia (typ 14), m. Jasło, 2013 r. 
Rys. 3.2.17. Dolina rzeki Brzeźnica w JCWP Brzeźnica od Dopływu z Łączek Kucharskich do ujścia (typ 14),  

m. Brzeźnica, 2014 r. 
Rys. 3.2.18. Dolina potoku Dopływ z Wiktorca w JCWP Dopływ z Wiktorca (typ 6), m. Skrzyszów, 2014 r. 
Rys. 3.3.1. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok do Zb. Rzeszów (typ 12), m. Rudawka Rymanowska, 2011 r. 
Rys. 3.3.2. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku (typ 14), m. Iskrzynia, 2014 r. 
Rys. 3.3.3. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok od Zb. Besko do Czarnego Potoku (typ 14), m. Odrzykoń, 2014 r. 
Rys. 3.3.4. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok od Czarnego Potoku do Stobnicy (typ 14), m. Dobrzechów, 2014 r. 
Rys. 3.3.5. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów (typ 15), m. Zarzecze, 2014 r. 
Rys. 3.3.6. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok od Stobnicy do Zb. Rzeszów (typ 15), m. Rzeszów,  

dz. Zwięczyca, 2012 r. 
Rys. 3.3.7. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok od Zb. Rzeszów do Starego Wisłoka (typ 19), m. Czarna, 2014 r. 
Rys. 3.3.8. Dolina rzeki Wisłok w JCWP Wisłok od Starego Wisłoka do ujścia (typ 19), m. Tryńcza, 2014 r. 
Rys. 3.3.9. Dolina potoku Morawa w JCWP Morwawa (typ 12), m. Iskrzynia, 2014 r. 
Rys. 3.3.10. Dolina potoku Iwoniczanka w JCWP Lubatówka (typ 12), m. Iwonicz - Zdrój, 2013 r. 
Rys. 3.3.11. Dolina potoku Lubatówka w JCWP Lubatówka (typ 12), m. Krosno, 2013 r. 
Rys. 3.3.12. Dolina potoku Mrowla w JCWP Mrowla (typ 17), m. Zaczernie, 2013 r. 
Rys. 3.3.13. Dolina potoku Kopytko w JCWP Kopytko (typ 12), m. Wysoka Strzyżowska, 2013 r. 
Rys. 3.3.14. Dolina potoku Dopływ spod Góry Czarnej w JCWP Stobnica do Łądzierza (typ 12),  

m. Przysietnica, 2013 r. 
Rys. 3.3.15. Dolina potoku Dopływ spod Góry Czarnej w JCWP Stobnica do Łądzierza (typ 12),  

m. Przysietnica, 2013 r. 
Rys. 3.3.16. Dolina rzeki Stobnica w JCWP Stobnica od Łądzierza do ujścia (typ 14), m. Godowa, 2013 r. 
Rys. 3.3.17. Dolina rzeki Strug w JCWP Strug od Chmielnickiej Rzeki do ujścia (typ 14), m. Rzeszów,  

dz. Biała, 2015 r 
Rys. 3.3.18. Dolina potoku Sawa w JCWP Sawa (typ 16), m. Wola Dalsza, 2012 r. 
Rys. 3.3.19. Dolina rzeki Mleczka w JCWP Mleczka od Łopuszki do ujścia z Mleczką Wschodnią od Węgierki (typ 19), 

m. Gniewczyna, 2013 r. 
Rys. 3.3.20. Dolina potoku Markówka w JCWP Markówka (typ 16), monitoring badawczy, m. Urzejowice, 2015 r. 
Rys. 3.4.1. Dolina rzeki San w JCWP San do Wołosatego (typ 12), m. Procisne, 2014 r. 
Rys. 3.4.2. Dolina rzeki San w JCWP San od Wołosatego do Zb. Solina (typ 14), m. Rajskie, 2015 r. 
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Rys. 3.4.3. Dolina rzeki San w JCWP JCWP San od Zb. Myczkowce do Tyrawki (typ 15), m. Mrzygłód, 2015 r. 
Rys. 3.4.4. Dolina rzeki San w JCWP San od Tyrawki do Olszanki (typ 15), m. Krasice, 2014 r. 
Rys. 3.4.5. Dolina rzeki San w JCWP San od Olszanki do Wiaru (typ 15), m. Ostrów, 2014 r 
Rys. 3.4.6. Dolina rzeki San w JCWP San od Wiaru do Huczek (typ 19), m. Hureczko, 2014 r. 
Rys. 3.4.7. Dolina rzeki San w JCWP San od Huczek do Wisłoka, bez Wisłoka (typ 19), m. Ubieszyn, 2009 r. 
Rys. 3.4.8. Dolina rzeki San w JCWP San od Wisłoka do Złotej (typ 21), m. Stare Miasto, 2015 r. 
Rys. 3.4.9. Dolina rzeki San w JCWP San od Złotej do Rudni (typ 21), m. Krzeszów, 2015 r. 
Rys. 3.4.10. Dolina rzeki San w JCWP San od Rudni do ujścia (typ 21), m. Wrzawy, 2015 r. 
Rys. 3.4.11. Dolina potoku Solinka w JCWP Solinka do Wetliny (typ 12), m. Buk, 2014 r. 
Rys. 3.4.12. Dolina potoku Osława w JCWP Osława do Rzepedki (typ 12), m. Rzepedź, 2013 r. 
Rys. 3.4.13. Dolina potoku Rada w JCWP Rada (typ 16), m. Radymno, 2012 r. 
Rys. 3.4.14. Dolina rzeki Trzebośnica w JCWP Trzebośnica od Krzywego do ujścia (typ 19), m. Grzęba, 2012 r. 
Rys. 3.4.15. Dolina potoku Barcówka w JCWP Barcówka (typ 17), m. Stalowa Wola, 2013 r. 
Rys. 3.4.16. Dolina potoku Czarna w JCWP Czarna (typ 12), m. Chrewt, 2015 r. 
Rys. 3.4.17. Dolina potoku Tyrawka w JCWP Tyrawka (typ 12), m. Tyrawa Solna, 2014 r. 
Rys. 3.4.18. Dolina rzeki Wiar w JCWP Wiar do Sopotnika (typ 12), m. Makowa, 2015 r. 
Rys. 3.4.19. Dolina rzeki Wiar w JCWP Wiar od Sopotnika do granicy państwa (typ 9), m. Sierakośce, 2014 r. 
Rys. 3.4.20. Dolina rzeki Wiar w JCWP Wiar od granicy państwa do ujścia (typ 9), m. Przemyśl, 2014 r. 
Rys. 3.4.21. Dolina rzeki Wisznia w JCWP Wisznia (typ 19), m. Michałówka, 2015 r. 
Rys. 3.4.22. Dolina rzeki Szkło w JCWP Szkło od granicy państwa do ujścia (typ 19), m. Budzyń, 2011 r. 
Rys. 3.4.23. Dolina rzeki Szkło w JCWP Szkło od granicy państwa do ujścia (typ 19), m. Węgry, 2010 r. 
Rys. 3.4.24. Dolina rzeki Lubaczówka w JCWP Lubaczówka od granicy państwa z Sołotwą od Glinianki do Łukawca 

(typ 19), m. Szczutków,  2015 r. 
Rys. 3.4.25. Dolina rzeki Lubaczówka w JCWP Lubaczówka od Łukawca do ujścia (typ 19), m. Radawa, 2015 r. 
Rys. 3.4.26. Dolina potoku Złota I (Złota) w JCWP Złota I (typ 17), m. Kuryłówka, 2015 r. 
Rys. 3.4.27. Dolina rzeki Tanew w JCWP Tanew od Łady do ujścia (typ 19), m. Wólka Tanewska, 2015 r. 
Rys. 3.4.28. Dolina rzeki Bukowa w JCWP Bukowa od Rakowej do ujścia (typ 19), m. Chłopska Wola, 2013 r. 
Rys. 3.4.29. Dolina potoku Łukawica w JCWP Łukawica (typ 17), m. Kępa Rzeczycka, 2011 r. 
Rys. 3.4.30. Dolina potoku Jodłówka w JCWP Jodłówka (typ 17), m. Wola Rzeczycka, 2014 r. 
Rys. 3.5.1. Dolina rzeki Rata w JCWP Rata od źródeł do granic RP (typ 7), m. Prusie, 2015 r. 
Rys. 3.6.1. Dolina rzeki Strwiąż w JCWP Strwiąż do granicy państwa (typ 12), m. Krościenko, 2014 r. 
Rys. 4.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń komunalnych w jednolitych częściach wód po-

wierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego. 
Rys. 4.2. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń przemysłowych w jednolitych częściach wód 

powierzchniowych na terenie województwa podkarpackiego. 
Rys. 4.1.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w jednolitych częściach wód powierzchniowych  

w zlewni rzeki Wisła na terenie województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. 
Rys. 4.2.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w jednolitych częściach wód powierzchniowych  

w zlewni rzeki Wisłoka na terenie województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. 
Rys. 4.3.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w jednolitych częściach wód powierzchniowych  

w zlewni rzeki Wisłok wg stanu na 31.12.2015 r. 
Rys. 4.4.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w jednolitych częściach wód powierzchniowych  

w zlewni rzeki San na terenie województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. 
Rys. 4.5.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w JCWP „Rata od źródeł do granic RP”  

(podkarpacka cz. zlewni rzeki Bug) wg stanu na 31.12.2015 r. 
Rys. 4.6.1. Lokalizacja głównych punktowych źródeł zanieczyszczeń w JCWP „Strwiąż do granicy Państwa” (zlewnia 

rzeki Dniestr) wg stanu na 31.12.2015 r. 
Rys. 5.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w jednolitych 

częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w latach 2010-2015. 
Rys. 5.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofiza-

cję wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w jednolitych częściach wód 
powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w latach 2010-2015. 

Rys. 5.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów ochrony siedlisk i gatunków  
NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie w 
jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w latach 
2010-2015. 

Rys. 5.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych  
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w jednolitych częściach wód powierzchnio-
wych monitorowanych w województwie podkarpackim w latach 2010-2015. 

Rys. 5.5. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych  
do celów rekreacyjnych w tym kąpieliskowych w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitoro-
wanych w województwie podkarpackim w latach 2010-2015. 

Rys. 5.1.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w jednolitych 
częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisła  
w latach 2010-2015. 
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Rys. 5.1.2 Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych wrażliwych na eutrofiza-
cję wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w jednolitych częściach wód 
powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisła w latach 2010-
2015. 

Rys. 5.1.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów ochrony siedlisk lub gatunków  
NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  
w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 
rz. Wisła w latach 2010-2015. 

Rys. 5.2.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w jednolitych 
częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłoka 
w latach 2010-2015. 

Rys. 5.2.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych wrażliwych  
na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w jednolitych czę-
ściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłoka  
w latach 2010-2015. 

Rys. 5.2.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów ochrony siedlisk lub gatunków  
NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  
w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 
rz. Wisłoka w latach 2010-2015. 

Rys. 5.2.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych  
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz obszarów chronionych przeznaczonych  
do celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych monito-
rowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłoka w latach 2010-2015. 

Rys. 5.3.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w jednolitych 
częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłok 
w latach 2010-2015. 

Rys. 5.3.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych wrażliwych  
na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w jednolitych czę-
ściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłok 
w latach 2010-2015. 

Rys. 5.3.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów ochrony siedlisk lub gatunków  
NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  
w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 
rz. Wisłok w latach 2010-2015. 

Rys. 5.3.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych  
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w jednolitych częściach wód powierzchnio-
wych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. Wisłok w latach 2010-2015. 

Rys. 5.4.1. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu jakości wód powierzchniowych w jednolitych 
częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. San  
w latach 2010-2015. 

Rys. 5.4.2. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych wrażliwych  
na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych w jednolitych czę-
ściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni rz. San  
w latach 2010-2015. 

Rys. 5.4.3. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów ochrony siedlisk lub gatunków  
NATURA 2000, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie  
w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 
rz. San w latach 2010-2015. 

Rys. 5.4.4. Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych monitoringu obszarów chronionych przeznaczonych do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz obszarów chronionych przeznaczonych do 
celów rekreacyjnych, w tym kapieliskowych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych monitorowa-
nych w województwie podkarpackim w zlewni rz. San w latach 2010-2015. 

Rys. 5.5.1. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu jakości wód powierzchniowych, w tym obszarów 
chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunal-
nych w JCWP Rata od źródeł do granic RP (podkarpacka cz. zlewni rz. Bug) monitorowanej w wojewódz-
twie podkarpackim w latach 2010-2015. 

Rys. 5.6.1. Lokalizacja punktu pomiarowo-kontrolnego monitoringu jakości wód powierzchniowych, w tym wybra-
nych obszarów chronionych w JCWP Strwiąż do granicy państwa (zlewnia rz. Dniestr) monitorowanej  
w województwie podkarpackim w latach 2010-2015. 

Rys. 6.1. Schemat klasyfikacji stanu ekologicznego. 
Rys. 6.2. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 
Rys. 6.3. Schemat oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych występujących w obszarach chronionych 
Rys. 6.1.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowa-

nych w województwie podkarpackim, w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 
Rys. 6.1.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych 

w województwie podkarpackim, w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 
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Rys. 6.1.4.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitorowanych w województwie podkarpac-
kim, w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.1.4.2. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000,  
dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, monitorowanych 
w województwie podkarpackim w wybranych JCWP, w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, ocena  
za 2015 r. 

Rys. 6.1.5.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w województwie 
podkarpackim, w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.2.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowa-
nych w województwie podkarpackim, w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.2.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych  
w województwie podkarpackim, w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.2.4.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitorowanych w województwie podkarpac-
kim w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.2.4.2. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000,  
dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, monitorowanych 
w województwie podkarpackim w wybranych JCWP w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, ocena  
za 2015 r. 

Rys. 6.2.5.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w województwie 
podkarpackim w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.3.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowa-
nych w zlewni rzeki Wisłok w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.3.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych w zlewni 
rzeki Wisłok w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.3.4.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitorowanych w zlewni rzeki Wisłok  
w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.3.4.2. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000, dla 
których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, monitorowanych  
w województwie podkarpackim w wybranych JCWP w zlewni rzeki Wisłok w latach 2010-2015, ocena  
za 2015 r. 

Rys. 6.3.5.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w zlewni rzeki Wisłok  
w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.4.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowa-
nych w województwie podkarpackim, w zlewni rzeki San w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.4.3.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych  
w województwie podkarpackim, w zlewni rzeki San w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.4.4.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitorowanych w województwie podkarpac-
kim, w zlewni rzeki San w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.4.4.2. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000,  
dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, monitorowanych 
w województwie podkarpackim w wybranych JCWP w zlewni rzeki San w latach 2010-2015, ocena za 
2015 r. 

Rys. 6.4.4.3. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyj-
nych, w tym kąpieliskowych, w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w zlewni 
rzeki San w latach 2010-2015, ocena za 2015 r 

Rys. 6.4.5.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w zlewni rzeki San  
w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.5.5.1. Ocena stanu wód w jednolitej części wód „Rata od źródeł do granic RP” (zlewnia Bugu) w latach 2010-
2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.6.5.1. Ocena stanu wód w jednolitej części wód „Strwiąż do granicy państwa” (zlewnia Dniestru) monitorowanej  
w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.7.1.1. Wyniki klasyfikacji stanu i potencjału ekologicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowa-
nych w województwie podkarpackim w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.7.2.1. Wyniki klasyfikacji stanu chemicznego w jednolitych częściach wód rzecznych monitorowanych  
w województwie podkarpackim w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.7.3.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, monitorowanych w województwie podkarpac-
kim w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.7.3.2. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów ochrony siedlisk lub gatunków Natura 2000,  
dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, monitorowanych 
w województwie podkarpackim w wybranych JCWP w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 
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Rys. 6.7.3.3. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do zaopatrzenia ludno-
ści w wodę przeznaczoną do spożycia, monitorowanych w województwie podkarpackim  
w latach 2010-2015, ocena za 2015 r.   

Rys. 6.7.3.4. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych do celów rekreacyj-
nych, w tym kąpieliskowych, monitorowanych w województwie podkarpackim  
w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 6.7.4.1. Ocena stanu wód w jednolitych częściach wód powierzchniowych, monitorowanych w województwie 
podkarpackim w latach 2010-2015, ocena za 2015 r. 

Rys. 7.1.2.1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych ppk reprezentatywnego wraz z lokalizacją punktów monitoringu  
obszarów chronionych w JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach” w latach 2013-2015. 

Rys. 7.2.2.1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych ppk reprezentatywnego wraz z lokalizacją punktów monitoringu  
obszarów chronionych w JCWP „Zbiornik Besko” w latach 2013-2015. 

Rys. 7.3.2.1. Lokalizacja stanowisk pomiarowych ppk reprezentatywnego wraz z lokalizacją punktów monitoringu  
obszarów chronionych w JCWP „Zbiornik Rzeszów” w latach 2013-2015. 

Rys. 8.1. Wartości stężeń BZT5 w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015. 
Rys. 8.2. Wartości stężeń tlenu rozpuszczonego w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015. 
Rys. 8.3. Wartości stężeń chlorków w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015. 
Rys. 8.4. Wartości stężeń siarczanów w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015. 
Rys. 8.5 Wartości stężeń zawiesiny ogólnej w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015. 
Rys. 8.6. Wartości stężeń azotu amonowego w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015. 
Rys. 8.7. Wartości stężeń azotu azotanowego w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015. 
Rys. 8.8. Wartości stężeń azotu azotynowego w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015. 
Rys. 8.9. Wartości stężeń azotu ogólnego w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015. 
Rys. 8.10. Wartości stężeń fosforanów w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, lata 2010-2015. 
Rys. 8.11. Wartości stężeń BZT5 w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. 
Rys. 8.12. Wartości stężeń tlenu rozpuszczonego w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. 
Rys. 8.13. Wartości stężeń chlorków w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. 
Rys. 8.14. Wartości stężeń siarczanów w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. 
Rys. 8.15. Wartości stężeń azotu amonowego w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. 
Rys. 8.16. Wartości stężeń azotu azotanowego w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. 
Rys. 8.17. Wartości stężeń azotu azotynowego w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. 
Rys. 8.18. Wartości stężeń fosforanów w rzekach granicznych Wiszni i Szkła, III i IV kwartał 2015 r. 
Rys. 9.1.1. Ocena występowania zjawiska eutrofizacji komunalnej w 2015 r. w jednolitych częściach wód powierzch-

niowych monitorowanych w latach 2010-2015 z uwzględnieniem JCWP, dla których monitoring obszarów 
chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną prowadzono wyłącznie w latach 2010-2012. 

Rys. 9.2.1. Jednolite części wód powierzchniowych objęte monitoringiem substancji szczególnie szkodliwych  
dla środowiska wodnego, województwo podkarpackie, lata 2010-2015. 

Rys. 10.1.1. Formy pokrycia terenu w zlewni JCWP Markówka wg bazy danych Corine Land Cover 2012. 
Rys. 10.2.1. Lokalizacja punktowych źródeł zanieczyszczeń i badawczych punktów pomiarowo-kontrolnych w JCWP 

„Markówka” w monitoringu badawczym w 2015 r. 
Rys. 10.2.2. Badawczy punkt pomiarowo-kontrolny 1 „Markówka - powyżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków  

w Markowej” zlokalizowany w m. Markowa, monitoring badawczy JCWP „Markówka”,  
19 października 2015 r. 

Rys. 10.2.3. Badawczy punkt pomiarowo-kontrolny 2 „Markówka - poniżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków  
w Markowej” zlokalizowany w m. Markowa, monitoring badawczy JCWP „Markówka”,  
19 października 2015 r. 

Rys. 10.2.4. Badawczy punkt pomiarowo-kontrolny 3 „Markówka - powyżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków  
w Mikulicach” zlokalizowany w m. Mikulice, monitoring badawczy JCWP „Markówka”,  
19 października 2015 r. 

Rys. 10.2.5. Badawczy punkt pomiarowo-kontrolny 4 „Markówka - poniżej wylotu kolektora z oczyszczalni ścieków  
w Mikulicach” zlokalizowany w m. Mikulice, monitoring badawczy JCWP „Markówka”,  
19 października 2015 r. 

Rys. 10.2.6. Badawczy punkt pomiarowo-kontrolny 5 „Markówka - Urzejowice” zlokalizowany w rejonie  
m. Urzejowice, monitoring badawczy JCWP „Markówka”, 19 października 2015 r. 

Rys. 10.3.1. Ocena stanu ekologicznego wód potoku Markówka wykonana w ramach monitoringu badawczego  
w badawczych punktach pomiarowo-kontrolnych w 2015 r. 
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SPIS TABEL 
Tab. 3.1. Sumy opadów i odpływy w głównych regionach hydrograficznych województwa podkarpackiego w latach 

2010-2014. 
Tab. 3.2. Przepływy charakterystyczne dla głównych rzek województwa podkarpackiego w wybranych profilach wodo-

wskazowych. 
Tab. 4.1.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisła, w granicach administracyjnych wo-

jewództwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. 
Tab. 4.2.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisłoka w granicach administracyjnych 

województwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. 
Tab. 4.3.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Wisłok wg stanu na 31.12.2015 r. 
Tab. 4.4.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki San, w granicach administracyjnych woje-

wództwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. 
Tab. 4.5.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w zlewni rzeki Bug w granicach administracyjnych woje-

wództwa podkarpackiego wg stanu na 31.12.2015 r. 
Tab. 4.6.1. Inwentaryzacja punktowych źródeł emisji ścieków w polskiej części zlewni rzeki Dniestr wg stanu na  

31.12.2015 r. 
Tab. 5.1. Podstawowe dane statystyczne dotyczące sieci monitoringu jakości wód powierzchniowych w województwie 

podkarpackim w latach 2010-2015. 
Tab. 5.1.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 

rzeki Wisła w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiarowo-kontrolnych. 
Tab. 5.2.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 

rzeki Wisłoka w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiarowo-kontrolnych. 
Tab. 5.3.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 

rzeki Wisłok w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiarowo-kontrolnych. 
Tab. 5.4.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 

rzeki San w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiarowo-kontrolnych. 
Tab. 5.5.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 

rzeki Bug w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiarowo-kontrolnych. 
Tab. 5.6.1. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych monitorowanych w województwie podkarpackim w zlewni 

rzeki Dniestr w latach 2010-2015, wraz z wykazem punktów pomiarowo-kontrolnych. 
Tab. 6.1.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych i zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych  

w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisła w 2015 r. 
Tab. 6.1.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych 

częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisła w latach 2010-2015 
Tab. 6.2.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych i zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych  

w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisłoka w 2015 r. 
Tab. 6.2.4.1. Ocena spełniania wymagań ogólnych i dodatkowych określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych 

do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia w JCWP monitorowa-
nych w województwie podkarpackim w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015. 

Tab. 6.2.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych 
częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisłoka w latach 2010-2015 

Tab. 6.3.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych i zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych  
w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisłok w 2015 r. 

Tab. 6.3.4.1. Ocena spełniania wymagań ogólnych i dodatkowych określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w JCWP monitorowanych w zlewni rzeki Wisłok 
w latach 2010-2015. 

Tab. 6.3.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych 
częściach wód rzecznych w zlewni rzeki Wisłok w latach 2010-2015. 

Tab. 6.4.1.1. Klasyfikacja elementów biologicznych, fizykochemicznych i zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych  
w jednolitych częściach wód rzecznych w zlewni rzeki San w 2015 r. 

Tab. 6.4.4.1. Ocena spełniania wymagań ogólnych i dodatkowych określonych dla obszarów chronionych przeznaczonych  
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, w JCWP monitorowanych w zlewni rzeki San  
w latach 2010-2015. 

Tab. 6.4.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitych 
częściach wód rzecznych w zlewni rzeki San w latach 2010-2015. 

Tab. 6.5.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitej części 
wód „Rata od źródeł do granic RP” (podkarpacka części zlewni rzeki Bug) w latach 2010-2015. 

Tab. 6.6.5.1. Wyniki klasyfikacji stanu/potencjału ekologicznego, stanu chemicznego i oceny stanu wód w jednolitej części 
wód „Strwiąż do granicy państwa” (polska część zlewni rzeki Dniestr) w latach 2010-2015 

Tab. 7.1.2.4.1. Ocena spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego przeznaczonego do poboru 
wody przeznaczonej do spożycia w latach 2010-2015 – JCWP „Zbiornik Solina do zapory w Myczkowcach”. 

Tab. 7.1.2.5.1. Wyniki oceny stanu wód Zbiornika Solina - JCWP „Zbiornik Solina do Zapory w Myczkowcach” w latach 
2012 i 2015. 

Tab. 7.2.2.4.1. Ocena spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru chronionego przeznaczonego do poboru 
wody przeznaczonej do spożycia w latach 2010-2015 – JCWP „Zbiornik Besko”. 

Tab. 7.2.2.5.1. Wyniki oceny stanu wód Zbiornika Besko - JCWP „Zbiornik Besko” w latach 2012 i 2014. 
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Tab. 7.3.2.5.1. Wyniki oceny stanu wód Zbiornika Rzeszów - JCWP „Zbiornik Rzeszów” w latach 2012 i 2015. 
Tab. 8.1. Zestawienie wyników badań wód granicznych rzeki Wisznia w ramach współpracy polsko-ukraińskiej  

w latach 2010-2015  . 
Tab. 8.2. Zestawienie wyników badań wód granicznych rzeki Szkło w ramach współpracy polsko-ukraińskiej w latach 

2010-2015. 
Tab. 9.1.1. Ocena spełniania wymagań określonych dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację komunalną  

w woj. podkarpackim, w odniesieniu do poszczególnych wskaźników eutrofizacji, w JCWP w których w latach 
2013-2015 stwierdzono występowanie zjawiska eutrofizacji - (ocena spełniania wymagań dodatkowych  
w obszarach chronionych w 2015 r.). 

Tab. 9.2.1. Zestawienie wybranych jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem wybranych sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w województwie podkarpackim w latach 2010-2015 
wraz z wynikami klasyfikacji wskaźników zanieczyszczeń i oceną stanu chemicznego wód dla wybranych 
substancji priorytetowych za rok 2015. 

Tab. 9.2.2. Zestawienie wybranych jednolitych części wód powierzchniowych objętych monitoringiem badawczym wy-
branych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w województwie podkarpackim  
w 2010 r. wraz z wynikami klasyfikacji wskaźników zanieczyszczeń i oceną stanu chemicznego wód dla wy-
branych substancji priorytetowych. 

Tab. 9.2.4.1. Wartości względnego współczynnika rakotwórczości dla 9 najbardziej toksycznych WWA. 
Tab. 9.2.4.2. Wykaz jednolitych części wód powierzchniowych oraz wykaz obszarów chronionych przeznaczonych  

do zaopatrzenia ludności w wodę pitną, w których stwierdzono przekroczenia środowiskowych norm jakości 
określonych dla WWA w latach 2010-2015. 

Tab. 10.2.1. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka  
w ppk 1 („Markówka – powyżej oczyszczalni ścieków w Markowej”) w ramach monitoringu badawczego  
w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2015 r. wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną 
stanu wód w punkcie badawczym. 

Tab. 10.2.2. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka  
w ppk 2 („Markówka – poniżej oczyszczalni ścieków w Markowej”) w ramach monitoringu badawczego  
w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2015 r. wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną 
stanu wód w punkcie badawczym. 

Tab. 10.2.3. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka  
w ppk 3 („Markówka – powyżej oczyszczalni ścieków w Mikulicach”) w ramach monitoringu badawczego  
w miesiącach wrzesień i październik 2015 r. wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną stanu wód  
w punkcie badawczym. 

Tab. 10.2.4. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka  
w ppk 4 („Markówka – poniżej oczyszczalni ścieków w Mikulicach”) w ramach monitoringu badawczego  
w miesiącach wrzesień i październik 2015 r. wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną stanu wód  
w punkcie badawczym. 

Tab. 10.2.5. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka  
w ppk 5 („Markówka – Urzejowice”) w ramach monitoringu badawczego w miesiącach lipiec, sierpień, wrze-
sień i październik 2015 r. wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną stanu wód w punkcie badawczym. 

Tab. 10.3.1. Wyniki badań jakości wód JCWP „Markówka” przeprowadzonych w wodach potoku Markówka  
w reprezentatywnym ppk („Markówka – Urzejowice”) składającym się z grupy stanowisk pomiarowych będą-
cych badawczymi punktami pomiarowo-kontrolnymi wraz z klasyfikacją elementów oceny i oceną stanu wód 
JCWP „Markówka”. 
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