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 Akcesja Polski do Unii Europejskiej, a co za tym  idzie, koniecznoW5 dostosowania  
prawa polskiego do norm unijnych  i wprowadzenia w cycie nowego podejWcia do ochrony  
Wrodowiska, zgodnego z dyrektywami Rady Europy, przyniosŽy w roku  2001 uregulowania 
prawne  w zakresie ochrony wód, które  maj> przyczynia5 siC do: 
/ zapewnienia odpowiednich zasobów dobrej jakoWci wód powierzchniowych i podziemnych, 

które s> potrzebne do zrównowaconego, zharmonizowanego i sŽusznego korzystania z wód; 

/ znacznej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych; 

/ ochrony wód l>dowych i morskich; oraz 

/ osi>gniCcia celów stosownych miCdzynarodowych porozumieM, wŽ>czaj>c te, które maj> na 
celu zapobieganie i eliminowanie zanieczyszczeM Wrodowiska morskiego. 

Sposoby osi>gania celów zakreWlonych  w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r - Prawo Wodne (Dz. U. 
Nr 115 poz.1229 zpz)  ujCte zostaŽy w ramy prawne w rozporz>dzeniach  okreWlaj>cych normy 
jakoWci wód w zalecnoWci od ich przeznaczenia i sposobu ucytkowania , a takce stopieM  
zagrocenia wód wynikaj>cy ze sposobów ucytkowania zlewni i  rodzajów wprowadzanych   do 
wód zanieczyszczeM.  Nowa sytuacja prawna dotyczy równiec zasad prowadzenia monitoringu 
jakoWci wód powierzchniowych, podporz>dkowuj>c je sposobom ucytkowania, charakterowi 
zagroceM i ochrony wód. 

Zgodnie z Programem PaMstwowego Monitoringu Vrodowiska na lata 2002-2005, rok 2003 
byŽ okresem przejWciowym, w którym winno nast>pi5: dostosowanie do nowych wymogów 
sieci monitoringu i zakresu analitycznego badaM, wdrocenie nowych metodyk i osi>gniCcie 
wymaganych precyzji metod (dokŽadnoWci  oznaczeM).  Przedstawiona ponicej ocena jakoWci 
wód WisŽoki  uwzglCdnia zatem wymogi zarówno nowego jak i starego prawa. 

 
 
I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZLEWNI WISŸOKI 
 
 WisŽoka, jest prawobrzecnym dopŽywem WisŽy, do której uchodzi w km 226,9 jej biegu. 
CaŽkowita dŽugoW5 WisŽoki wynosi 163,6 km, a jej dorzecze obejmuje powierzchniC 4110,2 km2 i 
stanowi 8,1% obszaru dorzecza górnej WisŽy. 
Rzeka  bierze pocz>tek w Beskidzie Niskim zbudowanym z utworów fliszowych. Zasadnicza 
czCW5 obszaru aródŽowego WisŽoki znajduje siC w granicach Magurskiego Parku Narodowego. 
`ródŽa wypŽywaj> na wysokoWci 575 m npm,u podnóca DCbiego Wierchu. Silnie rozbudowany 
system aródeŽ, mŽak i cieków wodnych zlokalizowany jest na póŽnocnych stokach masywu 
Magury W>tkowskiej, sk>d duce iloWci wód czystych wód odprowadzane s> przez potok 
KŽopotnica do WisŽoki. GŽówne aródŽa i cieki aródŽowe WisŽoki (Rzeszówka, Zawoja, 
Vwierzowa, Ryjak, Krempna i Wilsznia) znajduj> siC w poŽudniowej czCWci Parku i w s>siedztwie 
jego granicy. 

PŽyn>ca pocz>tkowo w kierunku wschodnim rzeka, na wysokoWci wodowskazu Krempna 
zmienia kierunek na póŽnocny, a gŽCboko wciCta dolina WisŽoki rozcina pasma zbudowane z 
piaskowców magurskich, piaskowców i Župków kroWnieMskich.  W dalszym biegu - ponicej 
bmigrodu-  rzeka przepŽywa przez Pogórze Jasielskie i KotlinC Jasielsko-KroWnieMsk>. Ponicej 
JasŽa WisŽoka opuszcza KotlinC i ac do Pilzna przepŽywa poŽudnikowo przeŽomem Pogórzy: 
Strzycowskiego i CiCckowickiego. SzerokoW5 doliny siCga 2 km a jej dno wypeŽniaj> mady, 
piaski i cwiry rzeczne. Ponicej Pilzna, zgodnie z podziaŽem fizyczno-geograficznym 
J.Kondrackiego, wyodrCbniona zostaŽa jako mezoregion Dolina Dolnej WisŽoki, rozdzielaj>ca 
pŽaskowyce Tarnowski i Kolbuszowski. Zbudowana jest z piaskowców i iŽów trzeciorzCdowych. 
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PomiCdzy Pilznem a Mielcem dolina rozszerza siC od 3 do 10 km przechodz>c w rozlegŽy stocek 
napŽywowy. Na odcinku tym zaznaczaj> siC 2 stopnie terasowe: wycszy, piaszczysty na prawym 
brzegu rzeki i nicszy, z licznymi starorzeczami na lewym.  
Ponicej Pilzna lewostronna zlewnia WisŽoki poŽocona jest w Kotlinie Sandomierskiej, 
prawostronna zaW w obrCbie Pogórza Strzycowskiego.  
 W górnym swoim biegu WisŽoka ma charakter górski, który cechuje duca zmiennoW5 
przepŽywu. Intensywne opady atmosferyczne, przy znacznym spadku rzeki oraz braku 
zbiorników retencyjnych, stwarzaj> warunki odpowiednie dla wydajnego odpŽywu. SpŽyw 
odbywa siC w znacznym stopniu powierzchniowo, wskutek czego w okresie posuchy wystCpuj> 
bardzo maŽe przepŽywy a w okresach deszczowych gwaŽtowne i wielkie wezbrania. Przy ducych 
prCdkoWciach przepŽywów wód po stokach nastCpuje silna erozja gleb. DopŽywy WisŽoki w jej 
górnym biegu maj> znaczne spadki i duc> zdolnoW5 do unoszenia rumoszu. Niezwykle wacn> 
rolC w ksztaŽtowaniu stosunków wodnych aródŽowej czCWci WisŽoki odgrywa szata roWlinna 
Magurskiego Parku Narodowego. DziCki zdolnoWci wchŽaniania i magazynowania wody 
zmniejsza wezbrania powodziowe i opóania odpŽyw wód z wiosennych roztopów oraz 
gwaŽtownych opadów letnich. Warstwa drzew w zbiorowiskach leWnych wychwytuje takce formy 
wilgoci atmosferycznej zwane osadami poziomymi (mgŽa, szron, okiW5, szada). Zwarta  
roWlinnoW5 zielna utrudnia spŽyw powierzchniowy oraz magazynuje ogromne iloWci wody w 
swych tkankach . Gleba leWna przeroWniCta korzeniami roWlin i spulchniona przez liczne 
organizmy zwierzCce jest w stanie wchŽon>5 okoŽo 75% wody w stosunku do swej wagi w stanie 
suchym..
WspóŽczynnik odpŽywu caŽkowitego dla zlewni WisŽoki wynosi 50,7% [12], przy czym 
wspóŽczynnik odpŽywu podziemnego ksztaŽtuje siC na poziomie 17,9% [9], co oznacza 
zdecydowan> przewagC spŽywów powierzchniowych. WspóŽczynnik retencyjnoWci zlewni tj. 
procent Wredniego opadu rocznego gromadzony w zlewni w zbiornikach wód podziemnych 
towarzysz>cych zlewniom powierzchniowym, wynosi dla zlewni WisŽoki 1,22% [12]. 
WspóŽczynnik odnawialnoWci zasobów wód podziemnych zlewni, czyli Wrednia w roku krotnoW5 
peŽnego odnowienia moduŽu potencjaŽu nicówkowego zbiornika podziemnego, wynosi 14,6, tym 
samym czas odnowienia jest krótszy nic 1 miesi>c [9]. Ze wzglCdu na zdolnoWci retencyjne i 
podatnoW5 na odnawianie wód podziemnych zlewnia WisŽoki zaliczona zostaŽa do grupy B-II, tj. 
do zlewni o maŽej retencyjnoWci i wysokiej podatnoWci na odnawianie wód podziemnych [9].  
Tak wiCc rzekC WisŽokC cechuj>: 

- znaczne zasoby wodne lecz nierównomiernie rozŽocone w czasie, co ogranicza 
mocliwoWci ich peŽnego wykorzystanie, 

- czCste i duce zmiany stanów wody, co skutkuje procesami erozyjnymi koryta, brzegów i 
dna doliny rzecznej.  

Zgodnie z rozporz>dzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r.,  w sprawie Wródl>dowych 
wód powierzchniowych lub ich czCWci stanowi>cych wŽasnoW5 publiczn>  (Dz.U. Nr 16/2003 
poz.149),  WisŽoka (poza granicami Magurskiego Parku Narodowego) oraz wszystkie jej 
dopŽywy w górnym biegu, w tym m.in.: 

- Lipna,  
- Zawoja – poza granicami Magurskiego Parku Narodowego, 
- Ryjak - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego, 
- Vwierzówka - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego, 
- Rzeszówka,  
- Krempna - poza granicami Magurskiego Parku Narodowego, 
- Wilsznia -  poza granicami Magurskiego Parku Narodowego, 
- Jaworzynka,  
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- Ropa z dopŽywami, 
- JasioŽka z dopŽywami  
- Ostra, 

zaliczone zostaŽy do wód powierzchniowych istotnych dla ksztaŽtowania zasobów wodnych i 
ochrony przeciwpowodziowej.  
 

ZlewniC WisŽoki - jako rzeki gŽównej - i jej dopŽywów: Ropy i JasioŽki z przyrzekami, tworzy 
Ž>cznie 166 zlewni cz>stkowych [14], o caŽkowitej powierzchni 490 200 ha. Obszar ten obejmuje 
556 miejscowoWci (w tym 10 miast o liczbie ludnoWci ponicej 50 tys.), w których zamieszkuje 
Ž>cznie ok.600 tys. mieszkaMców.    
Ze wzglCdu na intensywnoW5 gospodarki i zwi>zane z ni>  wielkoWci potrzeb zaopatrzenia w 
wodC i iloWci odprowadzanych Wcieków (wpŽyw antropopresji), zlewniC WisŽoki mocna podzieli5 
na dwa zrócnicowane obszary: 
I - górnego biegu WisŽoki - obszar do ujWcia Ropy, o powierzchni 206 400 ha, w którym 

poŽoconych jest 337 miejscowoWci (w tym 4 miasta - Gorlice, Biecz, Dukla, Jedlicze - o 
liczbie ludnoWci ponicej 50 tys.). Obszar ten tworz> 92 zlewnie cz>stkowe. 

II - Wrodkowego i dolnego biegu WisŽoki - obszar od ujWcia Ropy do ujWcia WisŽoki do WisŽy, 
w którym znajduje siC 219 miejscowoWci, w tym  6 miast - JasŽo, Pilzno, DCbica, 
SCdziszów MaŽopolski, Ropczyce, Mielec Obszar ten obejmuje 74 zlewnie cz>stkowe o 
Ž>cznej powierzchni 283 800 ha.  

 
 Zlewnia górnej WisŽoki to w przewacaj>cej czCWci tereny leWne,  w tym  prawnie 
chronione w ramach Magurskiego Parku Narodowego oraz jego otuliny. Na tym  terenie o stanie 
czystoWci wód rzeki WisŽoki decyduj> gŽównie zanieczyszczenia obszarowe oraz socjalno-bytowe 
odprowadzane z miejscowoWci poŽoconych w jej dolinie. O jakoWci wód rzeki ponicej JasŽa 
decyduj> jednak zanieczyszczenia komunalne odprowadzane z miast oraz  przemysŽowe 
(przemysŽ rafineryjny, chemiczny, przetwórstwa rolno-spocywczego) z zakŽadów  znajduj>cych 
siC powycej.  
 W Wrodkowym biegu rzeka przepŽywa przez tereny rolnicze, odwadniaj>c poprzez swoje 
dopŽywy lekko pagórkowate tereny zalesione i jest odbiornikiem niewielkich iloWci Wcieków 
socjalno-bytowych i komunalnych, miCdzy innymi z Brzostka oraz Pilzna.    
 W dolnym biegu nad rzek> zlokalizowane s> miasta DCbica i Mielec, a wiCc o stanie jej 
czystoWci na tym odcinku decyduj> zanieczyszczenia komunalne i przemysŽowe (przemysŽ 
chemiczny, przetwórstwo spocywcze itp.) z tego rejonu. 

WisŽoka stanowi aródŽo zaopatrzenia w wodC pitn> mieszkaMców JasŽa, DCbicy i Mielca. 
Jest takce odbiornikiem Wcieków komunalnych i przemysŽowych z tych oWrodków miejskich oraz 
z mniejszych miejscowoWci poŽoconych w jej dolinie.  
 
II. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE  ROKU 2003  
 

W roku hydrologicznym 2003, trwaj>cym od listopada 2002 do paadziernika 2003, 
PolskC dotknCŽa, najwiCksza od kilkunastu lat susza hydrologiczna. WedŽug danych Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej  w okresie tym na okoŽo 80% powierzchni kraju roczne sumy 
opadów atmosferycznych nie przekroczyŽy 500 mm. Wycsze sumy opadów  wyst>piŽy jedynie na  
Pogórzu Karpackim i w póŽnocnej czCWci Przymorza, jednak nigdzie  roczne sumy opadów nie 
osi>gnCŽy normy wieloletniej.  

Pocz>tkiem suszy  byŽa zima 2002 roku, w czasie której opady Wniegu byŽy maŽe i po 
roztopach ziemia nie miaŽa cadnych zapasów wilgoci. Niewielkie opady wiosn> 2003 r., a 
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póaniej upalne i dŽugie lato sprawiŽy, ce odparowywanie wody z gleby  przebiegaŽo bardzo 
intensywnie. Nie zmieniaŽy sytuacji gwaŽtowne burze i nawaŽnice wystCpuj>ce lokalnie.  Poziom 
wód w rzekach, strumieniach  i studniach  systematycznie siC obnicaŽ. OdpŽyw wód rzecznych do 
morza ze zlewni WisŽy  w kwietniu byŽ o 10,5% nicszy nic w latach  ubiegŽych, a w czerwcu 
ksztaŽtowaŽ siC na poziomie 40-50%  normy z  wielolecia. WielkoW5 przepŽywów w rzekach 
dorzecza WisŽy ksztaŽtowaŽa  siC na poziomie:  

- we wrzeWniu  - 35-71% normy z wielolecia, 
- w paadzierniku  - 43,3-92,1% normy.[21]  

Mniejsze nic Wrednie z wielolecia opady, które wyst>piŽy w miesi>cach  jesiennych  nie stworzyŽy 
podstawy do odnowienia zasobów wodnych w roku 2004.  
 
III.  METODYKA WYKONANIA OCENY 
 
 Ocena stanu czystoWci rzeki WisŽoki i jej dopŽywów w 2003 r. zostaŽa opracowana na 
podstawie wyników badaM wykonanych przez zespoŽy specjalistów z Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Vrodowiska w Rzeszowie i MaŽopolskiego 
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Vrodowiska w Krakowie. 
 Ocena stanu zanieczyszczenia obejmuje analizC zmiennoWci  parametrów fizyko-
chemicznych  (temperatura wody, odczyn pH, przewodnoW5 elektrolityczna, tlen rozpuszczony, 
BZT5, utlenialnoW5, ChZT met. dwuchromianow>, chlorki, siarczany, substancje rozpuszczone, 
zawiesina ogólna, zasadowoW5 ogólna, azot amonowy, azot azotynowy, azot azotanowy, azot 
ogólny, fosforany, fosfor ogólny, fenole, detergenty anionoaktywne, sód, potas, wapM, magnez, 
celazo ogólne, mangan, chrom ogólny, cynk, kadm, mieda, nikiel, oŽów, rtC5) oraz parametrów 
mikrobiologicznych tj. miana Coli typu kaŽowego i liczby bakterii grupy Coli fekalnych. Badania 
przeprowadzono 12 razy w roku wykonuj>c oznaczenia podstawowych parametrów w kacdej 
próbie.  
OcenC jakoWci wód WisŽoki przeprowadzono zgodnie z metodykami zawartymi w  
rozporz>dzeniach: 

- Ministra Ochrony Vrodowiska, Zasobów Naturalnych i LeWnictwa z dnia 5 listopada 1991 
r. w sprawie klasyfikacji wód (Dz.U. Nr 116/1991 poz.503), 

- Ministra Vrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód 
wracliwych na zanieczyszczenie zwi>zkami azotu ze aródeŽ rolniczych.(Dz. U. Nr 
241/2002, poz. 2093),  

- Ministra Vrodowiska z dnia 4 paadziernika 2002 r. w sprawie wymagaM, jakim powinny 
odpowiada5 wody  Wródl>dowe bCd>ce Wrodowiskiem cycia ryb w warunkach naturalnych 
(Dz. U. Nr 176/2002, poz. 1455),  

- Ministra Vrodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagaM, jakim powinny 
odpowiada5 wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoWci w wodC 
przeznaczon> do spocycia (Dz. U.Nr 204/2002  poz.1728). 

 

Zaznaczy5 nalecy, ze rozporz>dzenie Ministra Ochrony Vrodowiska, Zasobów Naturalnych i 

LeWnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód, utraciŽo moc prawn>  z dniem 

30 czerwca 2003 roku,  tj. w poŽowie okresu badawczego zakreWlonego ramami monitoringu, i 

do koMca 2003 r. nie zostaŽo ono zast>pione innym aktem wykonawczym.    

Wobec powycszego, aby zachowa5 ci>gŽoW5 oceny , klasyfikacji  wód dokonano uwzglCdniaj>c 
wyniki    wszystkich badaM z roku 2003.  
Ocena wedŽug norm okreWlonych powycszym rozporz>dzeniem  przedstawiana jest po raz 

ostatni. 
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Z uwagi na fakt, ce pŽyn>ca przez tereny atrakcyjne dla ruchu turystycznego WisŽoka, peŽni  
równiec funkcje rekreacyjne, dokonano oceny przydatnoWci jej wód dla tych celów w oparciu o:  

- rozporz>dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 paadziernika 2002 r. w sprawie wymagaM 
jakim powinna odpowiada5 woda w k>pieliskach (Dz.U, Nr 183/2002 , poz.1530) 

 
Celem zachowania przejrzystoWci i czytelnoWci poszczególnych zasad dokonywania klasyfikacji 
wód, szczegóŽowy opis metodyk przedstawiono w kolejnych rozdziaŽach zawieraj>cych 
poszczególne oceny. 
 
 
 
IV. OCENA STANU CZYSTOVCI WÓD WISŸOKI 
 
 JakoW5 wód rzeki WisŽoki oraz jej dopŽywów w roku 
2003 byŽa badana w monitoringu podstawowym (krajowym), w 
nastCpuj>cych punktach pomiarowo-kontrolnych: 
 
- m.Krempna-KotaM   - km 146+300, 
- powycej JasŽa   - km 108+900, 
- m.Wróblowa     - km 96+200, 
- m.Przeczyca    - km 82+300, 
- m.Ÿabuzie - ponicej Pilzna  -  km 68+000, 
- m.Brzeanica - pow.ujWcia Wielopolski- km 46+900, 
- m.WojsŽaw - powycej Mielca  -  km 21+500, 
- m.GawŽuszowice - ujWcie do WisŽy  -  km 3+000. 
 
  

Decyzj> GŽównego Inspektora Ochrony Vrodowiska  z dnia 
21 grudnia 2000 r., pocz>wszy od 1 stycznia 2001 r.,   3 punkty 
kontrolno-pomiarowe zlokalizowane w zlewni WisŽoki , tj.  
- WisŽoka - Krempna, 
- WisŽoka - ujWcie do WisŽy (m.GawŽuszowice) 
- Ropa -  ujWcie do WisŽoki (wodowskaz Topoliny) 
zostaŽy wŽ>czone do sieci EUROWATERNET tj. systemu 
informacji i monitoringu sŽuc>cego do zbierania i dostarczania 
Europejskiej Agencji  Vrodowiska informacji o stanie zasobów wód Wródl>dowych w Europie, ich 
jakoWci, iloWci  oraz zalecnoWci tych parametrów od czynników antropogenicznych.  

WisŽa

W
is
Žok

a

ujWcie do WisŽy

powycej Mielca

Brzeanica

Ÿabuzie

Przeczyca

Wróblowa

Krempna

powycej JasŽa

E

E

E

Ropa-ujWcie 

E - punkt w sieci Eurowaternet

SzczegóŽy  dotycz>ce sieci EUROWATERNET  znajduj> siC na stronie internetowej GŽównego 
Inspektoratu  Ochrony Vrodowiska  pod adresem: http://www.gios.gov.pl 
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1.  Ocena wedŽug rozporz>dzenia Ministra Ochrony Vrodowiska, Zasobów 

Naturalnych i LeWnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód 
Dz.U. Nr 116/1991 poz.503 

 
 Oceny stanu czystoWci wód dokonano dwiema metodami stosowanymi do oceny jakoWci 
wód w monitoringu wód powierzchniowych pŽyn>cych, tj. metod> stCceM charakterystycznych  i  
metod> stCceM bezpoWrednich. 
Metoda stCceM charakterystycznych  opiera siC,  w przypadku wskaaników fizyko-chemicznych, 

na Wrednich stCceniach najbardziej niekorzystnych wartoWci danego parametru (po 
odrzuceniu wyniku najgorszego, co najmniej o 200% gorszego od nastCpnego), 
porównanych z obowi>zuj>cymi normami. Dla wskaaników toksycznych (metale ciCckie, 
chlor, formaldehyd, cyjanki, pestycydy, substancje promieniotwórcze) przyjmowany jest 
wynik najgorszy. W przypadku wskaaników hydrobiologicznych metoda ta jako 
podstawC oceny przyjmuje najgorszy wynik. Podstaw> oceny bakteriologicznej jest drugi 
z kolei wynik najniekorzystniejszy. 

OkreWlone t> metod> stCcenia zanieczyszczeM w poszczególnych wskaanikach, porównano ze 
stCceniami dopuszczalnymi w poszczególnych klasach czystoWci, okreWlonymi w cytowanym 
rozporz>dzeniu i odpowiednio klasyfikowano. O ocenie koMcowej decyduje wskaanik najgorszy.  
 W ocenie fizyko-chemicznej wyrócniono nastCpuj>ce grupy parametrów 
charakteryzuj>cych okreWlony rodzaj zanieczyszczeM:  
- substancje organiczne charakteryzowane wskaanikami: BZT5, tlen rozpuszczony, ChZT 

met.nadmanganianow>, ChZT met.dwuchromianow>, 
- zasolenie  - tj. substancje nieorganiczne okreWlane zawartoWci> chlorków, siarczanów i 

substancji rozpuszczonych ogólnych , 
- zawiesiny, 
- zwi>zki biogenne tj. wszystkie badane formy azotu oraz fosforanów i fosforu ogólnego, 
- zanieczyszczenia specyficzne obejmuj>ce zwi>zki fenolowe i metale ciCckie, 
Ocena ogólna uwzglCdnia wszystkie parametry, a determinuje j> najgorsza z grup wskaaników w 
danym punkcie pomiarowym.  

Dla uzupeŽnienia oceny wykonanej wycej omówion> metod>, na wykresach 
przedstawiono procentowy rozkŽad stCceM, jakie notowano w wodach rzek na przestrzeni 
okresu badawczego, uzyskany w ocenie metod> bezpoWredni>, która polega na 
porównaniu kacdego pomierzonego parametru z jego wielkoWci> dopuszczaln> w kacdej z 
klas czystoWci i obliczeniu procentu wyników, które nie przekraczaj> norm okreWlonych 
dla poszczególnych klas. 

Wyniki oceny bezpoWredniej przedstawiono graficznie na wykresach paskowych (rys. nr  5,6,7,8) 
 
W roku 2003 ze wzglCdu na zbyt maŽ> iloW5 danych (pomiary jednokrotne w dolnym biegu 

WisŽoki) nie dokonano oceny w grupie zanieczyszczeM charakterystycznych (formaldehyd). 

 
 
OCENA WEDŸUG WSKA`NIKÓW  FIZYKO-CHEMICZNYCH 
 

Roczna ocena jakoWci wód rzeki WisŽoki w zakresie wskaaników fizyko-chemicznych za 
rok 2003 przedstawiaŽa siC nastCpuj>co: 
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Substancje organiczne. 
O klasyfikacji wód w tej grupie zanieczyszczeM zadecydowaŽo  biologiczne 
zapotrzebowanie tlenu (BZT5) charakteryzuj>ce zawartoW5 zanieczyszczeM Žatwo 
utlenialnych w procesach biochemicznych.   
Od aródeŽ do punktu pomiarowego Brzeanica (ponicej DCbicy) WisŽoka prowadziŽa 
wody, które we wskaanikach tlenowych odpowiadaŽy I klasie czystoWci. 
W dolnym biegu, od punktu Brzeanica  ac do ujWcia do WisŽy  zawartoW5 substancji 
organicznych odpowiadaŽa klasie II. 
StCcenia substancji organicznych trudniej utlenialnych, charakteryzowanych wskaanikami 
ChZT-Mn i ChZT-Cr,  na caŽym badanym odcinku  nie przekraczaŽy wartoWci 
dopuszczalnych dla I klasy czystoWci.  

Zasolenie wód – zawartoW5 substancji nieorganicznych. 
W tej grupie zanieczyszczeM analizowano chlorki, siarczany i substancje rozpuszczone 
ogólne. WedŽug uzyskanej oceny, podobnie jak w latach poprzednich, WisŽoka na 
caŽej badanej dŽugoWci prowadziŽa wody odpowiadaj>ce I klasie czystoWci.  

Zawiesiny ogólne.  
Jak zaznaczono w charakterystyce zlewni (punkt I niniejszego opracowania), WisŽoka w 
okresie wiosenno-letnich i jesiennych wezbraM oraz deszczy  nawalnych  o charakterze 
burzowym,  niesie znaczne iloWci zawiesin  o charakterze mineralnym. Jako, ce wysokie 
stCcenia zawiesin w wodach rzeki zwi>zane s> z gwaŽtownymi wezbraniami  - zgodnie z 
zaŽ>cznikiem nr 1 do rozporz>dzenia Ministra Ochrony Vrodowiska, Zasobów 
Naturalnych i LeWnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. - nie mog> stanowi5 podstawy oceny 
jakoWci rzeki.  
W roku 2003 ponadnormatywne stCcenia zawiesin w wodach WisŽoki notowano 
dwukrotnie: 
‚ w górnym biegu - w kwietniu,  
‚ w biegu Wrodkowym i dolnym - w kwietniu i listopadzie. 
StCcenia zawiesin  osi>gaŽy  jednak znacznie nicsze wartoWci nic w latach poprzednich: 
- od 12 do 68 mg/l  w kwietniu , 
- od 18 do 38 mg/l w listopadzie. 
Po pominiCciu okresów wezbraniowych  klasyfikacja we wskaaniku zawiesiny ogólne 
przedstawia   siC nastCpuj>co: 
- od aródeŽ do Mielca stCcenia zawiesin nie przekraczaŽy wartoWci dopuszczalnych dla I 

klasy czystoWci,  
- od Mielca do ujWcia do WisŽy oraz w punkcie Przeczyca odpowiadaŽy klasie II. 
 

Uwaga: W ilustracji graficznej klasyfikacji wód wedŽug grup wskaaników (rys.4) stCcenia 

zawiesin obejmuj>  caŽy okres badawczy  tzn. równiec okresy wezbraniowe. 

 
 

Zwi>zki biogenne.  
Podobnie jak w latach poprzednich, o wynikach oceny w tej grupie zanieczyszczeM 
decydowaŽy stCcenia azotu azotynowego.   
Od aródeŽ do punktu pomiarowo-kontrolnego Wróblowa (ponicej JasŽa) WisŽoka niosŽa 
wody odpowiadaj>ce I klasie czystoWci. Od Wróblowej  do  punktu Brzeanica (ponicej 
DCbicy)  stCcenia azotu azotynowego wzrastaŽy do poziomu odpowiadaj>cego  III klasie 
czystoWci. W punkcie WojsŽaw powycej Mielca azot azotynowy odpowiadaŽ klasie II, a na 
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odcinku  ujWciowym stCcenia azotynów ponownie przyjmowaŽy  wartoWci dopuszczalne 
dla klasy III. 
PozostaŽe zwi>zki azotu pozostawaŽy na poziomie klasy I.   
RozkŽad stCceM zwi>zków fosforu przebiegaŽ nastCpuj>co: 
- od aródeŽ do JasŽa, zarówno stCcenia fosforanów, jak i fosforu ogólnego  nie 

przekraczaŽy wartoWci dopuszczalnych dla I klasy czystoWci, 
- od JasŽa (p.pk. Wróblowa) do ujWcia WisŽoki do WisŽy stCcenia zarówno fosforanów 

jak i fosforu ogólnego  nie przekraczaŽy wartoWci dopuszczalnych dla klasy II 
 

Dla przeWledzenia zmian rozkŽadu stCceM zwi>zków fosforu w wodach WisŽoki w roku 2003 w 
tabelach nr 1,2 zestawiono wyniki oceny bezpoWredniej.  
 
 

Tabela nr 1. 

Procentowy rozkŽad stCceM fosforanów wzdŽuc biegu WisŽoki w roku 2003 
IloW5 wyników w klasie % wyników w klasie Punkt  IloW5 badaM w 

roku I II III Non I II III Non 

Krempna 12 12 - - - 100 - - -
Pow.JasŽa 12 12 - - - 100 - - -
Wróblowa 12 10 2 - - 83 17 - -
Przeczyca 12 11 1 - - 91,7 8,3 - -
Ÿabuzie 12 10 2 - - 83 17 - -
Brzeanica 12 12 - - - 100 - - -
Pow.Mielca 12 12 - - - 100 - - -
UjWcie do WisŽy 12 12 - - - 100 - - -

 

Tabela nr 2. 

Procentowy rozkŽad stCceM fosforu ogólnego wzdŽuc biegu WisŽoki w roku 2003 
IloW5 wyników w klasie % wyników w klasie Punkt  IloW5 badaM w 

roku I II III Non I II III Non 

Krempna 12 12 - - - 100 - - -
Pow.JasŽa 12 12 - - - 100 - - -
Wróblowa 12 9 3 - - 75 25 - -
Przeczyca 12 8 4 - - 67 33 - -
Ÿabuzie 12 9 3 - - 75 25 - -
Brzeanica 12 7 5 - - 58 42 - -
Pow.Mielca 12 5 7 - - 42 58 - -
UjWcie do WisŽy 12 2 10 - - 17 83 - -

 

 

Zanieczyszczenia specyficzne.  
W tej grupie zanieczyszczeM badaniami objCto  fenole, oraz metale ciCckie tj: cynk, kadm,  
mieda, nikiel, oŽów i rtC5.   
Ze wzglCdu  na stCcenia  metali ciCckich wody WisŽoki sklasyfikowane zostaŽy jako wody  
I klasy czystoWci  od aródeŽ do odcinka ujWciowego. Na odcinku ujWciowym  zanotowano 
jednorazowe, podwycszone stCcenie rtCci   odpowiadaj>ce II klasie czystoWci 
StCcenia fenoli w wodach rzeki WisŽoki  na caŽym odcinku  nie przekraczaŽy wartoWci 
dopuszczalnych dla I klasy czystoWci.  
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KlasyfikacjC wód WisŽoki wedŽug wskaaników fizyko-chemicznych wykonan> dla 
poszczególnych grup zanieczyszczeM przedstawiono w tabeli nr 3 . Dla celów porównawczych w 
kolumnach, obok danych za rok 2003 przedstawiono dane z roku 2002.   

Tabela nr 3. 

DŽugoW5 odcinków w klasie czystoWci [km] 

I II III Poza klasyfikacj> Grupa zanieczyszczeM 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Zwi>zki organiczne 116,7 116,7 46,9 46,9 Brak Brak Brak Brak 

Zasolenie – zw. nieorganiczne 163,6 163,6 Brak Brak Brak Brak Brak Brak 

Zawiesiny 64,7 160,6 77,7 3,0 18,5 Brak Brak Brak 

Zwi>zki biogenne 67,4 67,4 3,0 25,4 93,2 70,8 Brak Brak 

Zanieczyszczenia specyficzne 163,6 160,6 Brak 3,0 Brak Brak Brak Brak 

 
JakoW5 wód WisŽoki w roku 2003,  wedŽug kryterium fizyko-chemicznego, przedstawia siC 
nastCpuj>co: 
 

- I klasie odpowiadaŽo 67,4 km,  
- II klasie odpowiadaŽo 25,4 km,    
-    III klasie odpowiadaŽo 70,8 km  wód. 

 
W stosunku do roku 2002 o ponad 20 km zwiCkszyŽa siC dŽugoW5 odcinków wód w klasie II przy 
równoczesnym zmniejszeniu siC zasiCgu wód klasy III. DŽugoW5 odcinków wód w klasie I 
pozostaŽa bez zmian. 
 
OCENA  SANITARNA  
 
Ocena bakteriologiczna wykazaŽa, ce wody rzeki WisŽoki: 

- od aródeŽ do JasŽa  odpowiadaŽy II klasie czystoWci, 
- od JasŽa (punkt Wróblowa) do ujWcia Dulczy odpowiadaŽy III klasie czystoWci, 
- na caŽym pozostaŽym odcinku tj. od ujWcia Dulczy (punkt Ÿabuzie) do ujWcia do WisŽy, 

WisŽoka prowadziŽa wody pozaklasowe.  
Tak wiCc: 

 wody II klasy  stanowiŽy   61,6 km 
  wody III klasy stanowiŽy  33,0  km 
  wody pozaklasowe stanowiŽy  69,0 km 
 WpŽyw wezbraM i wahania stanów wód  na stan sanitarny rzeki byŽ ograniczony i nie miaŽ 
znaczenia dla koMcowej klasyfikacji wód. 
 W stosunku do roku 2002: 
‚ o 5,1 km zwiCkszyŽa siC dŽugoW5 odcinków wód w klasie II, 
‚ o 4,8 km zwiCkszyŽa siC dŽugoW5 odcinków wód w klasie III, 
‚ o 9,9 km zmniejszyŽ siC zasiCg odcinków wód o ponadnormatywnym zanieczyszczeniu 

bakteriologicznym. 
Wyniki badaM z ostatniego dziesiCciolecia wskazuj>, ce poprawa stanu sanitarnego wód nie jest 
zjawiskiem incydentalnym, ale systematycznym procesem wynikaj>cym z szeregu dziaŽaM o 
charakterze inwestycyjnym i porz>dkowym, jakie juc przeprowadzono w zlewni. To równiec 
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efekt zmniejszenia obci>ceM zanieczyszczeniami górnego biegu WisŽoki od czasu powstania 
Magurskiego Parku Narodowego i ograniczenia na jego obszarze dziaŽalnoWci gospodarczej.  
 
W tabeli ponicej zestawiono wartoWci wskaanika przekroczeM tzn. wielkoWci informuj>ce o tym 
ile razy w danym punkcie przekroczone zostaŽy wartoWci dopuszczalne dla wód I klasy czystoWci. 
Zacieniowano te punkty, w których spadek wskaanika przekroczeM byŽ najwiCkszy.  

Tabela nr 4 

Zmiany stanu sanitarnego WisŽoki w latach 1994-2003 

KrotnoW5  przekroczeM wymagaM klasy I 
Punkt pomiarowy 

1994 1997 2000 2003 

Krempna 25 50 6 2,5 

Pow. JasŽa 1000 100 10 3,3 

Wróblowa* 200000 10000 100 33,3 

Przeczyca 2500 250 50 33,3 

Ÿabuzie 2500 1000 100 500 

Brzeanica* 2500 1000 250 111 

WojsŽaw -pow.Mielca 2500 2500 250 250 

GawŽuszowice *- uj.do WisŽy 25000 2500 1111 500 

* - w punkcie wymagana II klasa czystoWci 
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Miano coli fekalne - wskaanik przekroczenia I klasy 

MielecPilzno DCbicaJasŽo

Wykres przedstawiaj>cy rozkŽad 
wskaanika przekroczeM wzdŽuc 
biegu rzeki pozwala zlokalizowa5 
odcinki, na których dziaŽania 
zmierzaj>ce do poprawy stanu 
sanitarnego wód powinny zosta5 
zintensyfikowane. 
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OCENA  OGÓLNA 
 

Ocena ogólna rzeki, na któr> skŽadaj> siC ocena fizyko-chemiczna i bakteriologiczna, odpowiada 
ocenie bakteriologicznej. Tak wiCc: 

  
‚ na 163,6 km dŽugoWci rzeki WisŽoki brak jest wód odpowiadaj>cych I klasie czystoWci, 
‚ wody II klasy stanowiŽy  61,6 km 
‚ wody III klasy stanowiŽy  33,0 km, 
‚ wody pozaklasowe stanowiŽy  69,0 km 
 

O wynikach oceny decyduje utrzymuj>cy siC zŽy stan sanitarny  wód  WisŽoki.  
 
 OcenC jakoWci wód rzeki WisŽoki i jej dopŽywów, wedŽug wskaaników fizyko-
chemicznych, hydrobiologicznych, bakteriologicznych i ocenC ogóln> przedstawiono na 
rysunkach nr  2,3 i 4. 
 
 JakoW5 wód WisŽoki  oraz tendencje w zmianach jakoWci zachodz>cych  w wodach rzeki 

nie odbiegaj> od  obserwowanych na innych dopŽywach górnej WisŽy. JakoW5 wód rzek  

determinuj> zanieczyszczenia  bakteriologiczne i  biogenne (zwi>zki azotu i fosforu), a  ulega ona 

pogorszeniu wraz z biegiem rzek i wzrostem antropopresji  na Wrodowisko wodne 
 
Na rysunku nr 1 zobrazowano przebieg stCceM substancji organicznych i biogennych wzdŽuc 
biegu rzeki. Analiza danych stanowi>cych podstawC sporz>dzenia wykresów wskazuje, ce 
osi>gniCcie poprawy jakoWci wód WisŽoki wymaga dziaŽaM, które doprowadz> do ograniczenia 

dopŽywu zanieczyszczeM w Wrodkowym i dolnym biegu rzeki.  
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Rys. 1. StCcenia biogenów i substancji organicznych w 2003 roku wzdŽuc biegu WisŽoki. 
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DOPŸYWY  RZEKI  WISŸOKI 

 

 WiCkszymi dopŽywami WisŽoki, które zostaŽy w roku 2003 objCte badaniami 
monitoringowymi i których oceny dokonano  s>: Ropa, JasioŽka, Wielopolka i Tuszymka. 
Ze wzglCdu na ograniczony zakres analityczny badaM JasioŽki, Wielopolki i Tuszymki  (m.in. na 
dopŽywach tych nie prowadzono badaM substancji  nieorganicznych, zawiesin ogólnych i 
zanieczyszczeM specyficznych), ocenC jakoWci wód tych dopŽywów  we wskaanikach fizyko-
chemicznych  oparto na stwierdzonych w caŽym okresie badawczym  stCceniach  substancji 
organicznych i biogennych.  
 
 Ropa jest lewobrzecnym dopŽywem WisŽoki w 105,0 km jej biegu. ZlewniC Ropy tworzy 
45 zlewni cz>stkowych, o Ž>cznej powierzchni 97 000 ha. Obszar ten w 149 miejscowoWciach (w 
tym 2 miasta licz>ce ponicej 50 tys. ludnoWci - Gorlice i Biecz) zamieszkuje ok. 143 tys. 
mieszkaMców.  W roku 1994 przekazano do ucytkowania  utworzony na Ropie  zbiornik 
wyrównawczy  Klimkówka  o pojemnoWci caŽkowitej 43,5 hm3 . 
Badania Ropy prowadzone byŽy w sieci monitoringu regionalnego w punktach pomiarowo-
kontrolnych: 
- UWcie Gorlickie – powycej ujWcia Zdyni – km 61+400, 
- Szymbark – powycej ujCcia wody dla Gorlic – km 41+000, 
- KlCczany – ponicej Gorlic -  km 26+900, 
- Biecz – ponicej ujWcia Sitniczanki  - km  18+600 – granica województwa podkarpackiego i 

maŽopolskiego, 
- ujWcie do WisŽoki – km 3+000.  
 
JakoW5 wód Ropy w poszczególnych grupach wskaaników  w roku 2003 przedstawiaŽa siC jak 
ponicej. 
Substancje organiczne:  

- od aródeŽ do Gorlic odpowiadaŽy klasie I, 
- od   Gorlic do odcinka ujWciowego odpowiadaŽy klasie II ze wzglCdu na stCcenia we 

wskaanikach BZT5  i ChZT-Cr,  
- na odcinku ujWciowym ponownie odpowiadaŽy klasie I.  

Zasolenie:  

- na caŽej dŽugoWci rzeki odpowiadaŽo klasie I. 
Zawiesiny: 

- od aródeŽ do Gorlic i na odcinku ujWciowym odpowiadaŽy klasie I, 
- od Gorlic do ujWcia Sitniczanki  odpowiadaŽy klasie III,  
- od ujWcia Sitniczanki do odcinka ujWciowego nie odpowiadaŽy normom. 

Substancje biogenne: 
- od aródeŽ do Gorlic odpowiadaŽy klasie I, 
- od Gorlic do  ujWcia Sitniczanki  odpowiadaŽy klasie III,  
- od ujWcia Sitniczanki do ujWcia Ropy do WisŽoki nie odpowiadaŽy normom ze wzglCdu 

na stCcenia azotynów. StCcenia zwi>zków fosforu na  odcinku od Gorlic do ujWcia do 
WisŽoki nie przekraczaŽy wartoWci dopuszczalnych dla II klasy czystoWci, na odcinku 
powycej Gorlic odpowiadaŽy normom klasy I. 

Zanieczyszczenia specyficzne: 
- na caŽej badanej dŽugoWci odpowiadaŽy klasie I,  
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WedŽug wskaaników fizyko-chemicznych, w roku 2003, Ropa prowadziŽa wody: 
- I klasy czystoWci od aródeŽ do Gorlic,  
- III klasy od Gorlic do ujWcia Sitniczanki,  
- poza klasyfikacj> od Sitniczanki do ujWcia Ropy do WisŽoki. 

O klasyfikacji decydowaŽy  stCcenia azotu azotynowego.    
Pod wzglCdem bakteriologicznym wody rzeki Ropy : 

- od aródeŽ do zbiornika Klimkówka  odpowiadaŽy II klasie czystoWci, 
- od zbiornika do Gorlic odpowiadaŽy klasie III,  
- od Gorlic do ujWcia Ropy do WisŽoki  nie odpowiadaŽy  normom. 

Tak wiCc, podobnie jak w latach poprzednich , do WisŽoki  w roku 2003 Ropa wprowadzaŽa 
wody poza klasyfikacj> ze wzglCdu na zanieczyszczenia  bakteriologiczne.   
 
 JasioŽka - prawobrzecny dopŽyw WisŽoki w 104,0 km jej biegu. ZlewniC JasioŽki tworz> 
24 zlewnie cz>stkowe, o Ž>cznej powierzchni 51 300 ha. Obszar ten w 160 miejscowoWciach (w 
tym 2 miasta licz>ce ponicej 50 tys. ludnoWci - Dukla i Jedlicze) zamieszkuje ponad 127 tys. 
mieszkaMców.  
Wody JasioŽki badane byŽy  w monitoringu  regionalnym w punkcie pomiarowo-kontrolnym: 
 - ujWcie do WisŽoki – km: 3+000. 
W roku 2003  objCto badaniami wskaaniki z grupy substancji organicznych, biogennych i 
specyficznych.  
 
JakoW5 wód JasioŽki  w tych grupach wskaaników  fizyko-chemicznych przedstawiono ponicej. 
Substancje organiczne:  

- na badanym odcinku  odpowiadaŽy klasie I, 
Zawiesiny ogólne: 

- odpowiadaŽy klasie II 
Substancje biogenne: 

- odpowiadaŽy klasie III ze wzglCdu na stCcenia azotu azotynowego StCcenia fosforu 
ogólnego odpowiadaŽy klasie II, a stCcenia fosforanów nie przekraczaŽy wartoWci 
dopuszczalnych dla I klasy czystoWci. 

Zanieczyszczenia specyficzne: 
- zarówno stCcenia fenoli, jak i metali ciCckich odpowiadaŽy klasie I.    
Pod wzglCdem fizyko-chemicznym, w roku 2003, JasioŽka  wprowadzaŽa do WisŽoki 
wody odpowiadaj>ce III klasie czystoWci, o czym  decydowaŽy stCcenia biogenów .  
 
Pod wzglCdem bakteriologicznym  wody JasioŽki na badanym odcinku nie odpowiadaŽy 
normom. 

Podobnie jak w latach poprzednich, do WisŽoki  w roku 2003 JasioŽka  wprowadzaŽa wody poza 
klasyfikacj> ze wzglCdu na zanieczyszczenia  bakteriologiczne.   
 
 Wielopolka  jest prawobrzecnym dopŽywem WisŽoki. Uchodzi do niej w 44,7 km jej 
biegu. DŽugoW5 Wielopolki wynosi 53,7 km. Wielopolka bierze pocz>tek na Pogórzu 
Strzycowskim na wysokoWci 400 m npm. KoŽo Ropczyc rzeka opuszcza Pogórze i wpŽywa do 
Kotliny Sandomierskiej. Zlewnia Wielopolki przy ujWciu do WisŽoki, na wysokoWci 190 m npm, 
wynosi 486,1 km2.  

Zgodnie z rozporz>dzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r.,  w sprawie 
Wródl>dowych wód powierzchniowych lub ich czCWci stanowi>cych wŽasnoW5 publiczn>  (Dz.U. 
Nr 16/2003 poz.149),  Wielopolka zaliczona zostaŽa do wód istotnych dla regulacji 
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stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, a wykonywanie uprawnieM Skarbu PaMstwa w 
stosunku do wód rzeki powierzono MarszaŽkowi Województwa. 

Wody Wielopolki badane byŽy  w monitoringu  regionalnym na odcinku ujWciowym, w 
punkcie pomiarowo-kontrolnym: 

- ujWcie do WisŽoki – km: 3+100 
JakoW5 wód Wielopolki w poszczególnych grupach wskaaników  fizyko-chemicznych byŽa 
nastCpuj>ca: 
Substancje organiczne:  

- na badanym odcinku  odpowiadaŽy klasie II ze wzglCdu na stCcenia zanieczyszczeM 
Žatwo i trudniej utlenialnych  charakteryzowanych wskaanikami  BZT5  i ChZT-Mn. 

Substancje biogenne: 
- nie odpowiadaŽy normom ze wzglCdu na stCcenia azotynów. StCcenia fosforu 

ogólnego i fosforanów nie przekraczaŽy wartoWci dopuszczalnych dla III klasy 
czystoWci  . 

Pod wzglCdem fizyko-chemicznym  wody Wielopolki nie odpowiadaŽy normom ze wzglCdu na 
stCcenia azotu azotynowego. 
 Stan sanitarny rzeki na badanym odcinku nie odpowiadaŽ normom.  
W ocenie ogólnej Wielopolka wprowadzaŽa do WisŽoki wody pozaklasowe pod wzglCdem 
fizykochemicznym i sanitarnym. 
 
 Tuszymka jest prawobrzecnym dopŽywem WisŽoki. Uchodzi do niej w km 38,2. 
Powierzchnia zlewni Tuszymki przy ujWciu do WisŽoki wynosi 144,0 km2.  
Wody Tuszymki badane byŽy  w monitoringu  regionalnym na odcinku ujWciowym, w punkcie 
pomiarowo-kontrolnym: 

- ujWcie do WisŽoki – km: 0+500 
 
JakoW5 wód Tuszymki w poszczególnych grupach wskaaników  fizyko-chemicznych byŽa 
nastCpuj>ca: 
Substancje organiczne:  

- na badanym odcinku  odpowiadaŽy klasie II 
Substancje biogenne: 

- odpowiadaŽy III klasie czystoWci ze wzglCdu na stCcenia azotynów. Fosforany nie 
przekraczaŽy wartoWci dopuszczalnych dla klasy I, a stCcenia   fosforu ogólnego – dla 
klasy II. 

Zanieczyszczenia specyficzne (charakterystyczne) – formaldehyd 

- stCcenia w tym wskaaniku odpowiadaŽy III klasie czystoWci 
 
W roku 2003 Tuszymka wprowadzaŽa do WisŽoki wody odpowiadaj>ce pod wzglCdem fizyko-
chemicznym III klasie czystoWci.  
Stan sanitarny Tuszymki  równiec odpowiadaŽ normom III klasy czystoWci.  

 
W ocenie ogólnej wody Tuszymki odpowiadaŽy III klasie czystoWci, tak pod wzglCdem 

sanitarnym jak i fizyko-chemicznym. Oznacza to poprawC jakoWci wód w stosunku w stosunku 
do roku 2002 i  powrót do jakoWci stwierdzanej w latach 2000-2001.  
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Rys. 2. Stan czystoWci wód  WisŽoki w 2003 roku 
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Rys. 4. Ocena  jakoWci wód zlewni WisŽoki w  2003 roku w punktach pomiarowych  
w grupach wskaznikow oraz w ocenie ogolnej 

W
isŽa

W
is
Žok

a

ujWcie
do WisŽy

powycej
 Mielca

Brzeanica

Ÿabuzie

Wróblowa

powycej 
JasŽa

Krempna

Ropa
ujWcie

Szymbark

UWcie
Gorlickie

Wielopolka
ujWcie

Tuszymka
ujWcie

JasioŽka
ujWcie

nb

nb nb

JasioŽka

R
o
p
a

nb

nb

Biecz

KlCczany
pon.Gorlic

Zb.Klimkówka

Przeczyca

nb

 
 

21 3

4 5 6

1. substancje organiczne
2. substancje nieorganiczne - zasolenie
3. zawiesiny
4. substancje biogenne
5. substancje specyficzne
6. bakteriologia

ObjaWnienia:

klasy czystoWci wód

       I         II      III    non

nb - nie badano

 
 

 19



Biuletyn Informacyjny Nr 4/04 [59] 
 
 

Rys. 5.  Ocena bezpoWrednia jakoWci wód rzeki WisŽoki w 2003 roku 
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Rys. 6.  Ocena bezpoWrednia jakoWci wód rzeki WisŽoki w 2003 roku 
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Rys. 7.  Ocena bezpoWrednia jakoWci wód rzeki WisŽoki w 2003 roku 

 Przekrój:  Brzeanica  46,9 km

0 20 40 60 80 10

Temperatura w ody
Odczyn pH

Przew .elektrol.
Tlen rozp.

BZT5
CHZT Mn
CHZT Cr

Chlorki
Siarczany

Zaw iesina ogólna
Azot amonow y

Azot azotynow y
Azot azotanow y

Azot ogólny
Fosforany

Fosfor ogólny
Fenole

Det.anion.akt.
Sód

Potas
Mangan

belazo ogólne
Cynk

Kadm
Mieda
Nikiel
OŽów
RtC5

Ind.sapr.ses.
Miano Coli fekalne

Chlorof il "a"

Ocena ogólna

[%]

 Przekrój:  Ÿabuzie-ponicej Pilzna 

68,0 km
0 20 40 60 80 100

Temperatura w ody
Odczyn pH

Przew .elektrol.
Tlen rozp.

BZT5
CHZT Mn
CHZT Cr

Chlorki
Siarczany

Zaw iesina ogólna
Azot amonow y

Azot azotynow y
Azot azotanow y

Azot ogólny
Fosforany

Fosfor ogólny
Fenole

Det.anion.akt.
Sód

Potas
Mangan

belazo ogólne
Cynk

Kadm
Mieda
Nikiel
OŽów
RtC5

Ind.sapr.ses.
Miano Coli fekalne

Chlorof il "a"

Ocena ogólna

[%]

I klasa II klasa III klasa non

0

 
Rys. 8.  Ocena bezpoWrednia jakoWci wód rzeki WisŽoki w 2003 roku 
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2. Ocena wód WisŽoki wedŽug kryteriów wyznaczania wód wracliwych na 

zanieczyszczenie zwi>zkami azotu ze aródeŽ rolniczych. 
 

Rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 

wyznaczania wód wracliwych na zanieczyszczenie zwi>zkami azotu ze aródeŽ rolniczych. 

Dz. U. Nr 241/2002, poz. 2093 
 

  Za wody wracliwe na zanieczyszczenie zwi>zkami azotu ze aródeŽ rolniczych uznaje siC 
wody zanieczyszczone oraz wody zagrocone zanieczyszczeniem, jeceli nie zostan> podjCte 
dziaŽania ograniczaj>ce bezpoWredni lub poWredni zrzut do tych wód azotanów i innych zwi>zków 
azotowych mog>cych przeksztaŽci5 siC w azotany, pochodz>cych z dziaŽalnoWci rolniczej. 

 
Oceny wód pŽyn>cych dokonuje siC  porównuj>c Wrednie roczne stCcenia we wskaanikach: 

fosfor ogólny, azot ogólny Kjeldahla,, azot azotanowy, azotany, i chlorofil „a”  z wartoWciami 
dopuszczalnymi okreWlonymi w zaŽ>czniku do rozporz>dzenia.  
 
 Za wody zanieczyszczone uznaje siC: 

a) Wródl>dowe wody powierzchniowe, a w szczególnoWci wody, które pobiera siC lub 
zamierza siC pobiera5 na potrzeby zaopatrzenia ludnoWci w wodC przeznaczon> do 
spocycia i wody podziemne, w których zawartoW5 azotanów wynosi powycej 50 mg 
NO3/dm3; 

b) Wródl>dowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewnCtrzne 
i morza terytorialnego, wykazuj>ce eutrofizacjC, któr> skutecznie mocna zwalcza5 przez 
zmniejszenie dawek dostarczanego azotu. 
 
Za wody zagrocone zanieczyszczeniem uznaje siC: 

a) Wródl>dowe wody powierzchniowe, a w szczególnoWci wody, które pobiera siC lub 
zamierza siC pobiera5 na potrzeby zaopatrzenia ludnoWci w wodC przeznaczon> do 
spocycia i wody podziemne, w których zawartoW5 azotanów wynosi od 40 do 50 mg 
NO3/dm3 i wykazuje tendencjC wzrostow>; 
b) Wródl>dowe wody powierzchniowe, wody w estuariach oraz morskie wody wewnCtrzne 
i morza terytorialnego, wykazuj>ce tendencjC do eutrofizacji, któr> skutecznie mocna 
zwalcza5 przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu. 

 

Na podstawie przeprowadzonej, zgodnie z metodyk> zalecan> w cytowanym rozporz>dzeniu , 
oceny jakoWci wód WisŽoki i jej dopŽywów, stwierdza siC ce wWród badanych cieków zlewni rzeki 
WisŽoki:   

- nie stwierdzono wód , w których zawartoW5 azotanów wynosi od 40 do 50 mg NO3/dm
3
  

lub powycej 50 mg NO3/dm
3
; 

- nie stwierdzono wód,  wykazuj>cych  tendencjC do eutrofizacji, lub eutrofizacjC któr> 

skutecznie mocna zwalcza5 przez zmniejszenie dawek dostarczanego azotu 

 

Oznacza to, ce w roku 2003 WisŽoka, ani caden z badanych jej dopŽywów nie byŽy 
zanieczyszczone  zwi>zkami azotu ze aródeŽ rolniczych , nie byŽy równiec zagrocone takim 
zanieczyszczeniem. 
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 W roku 2003, Regionalne Zarz>dy Gospodarki Wodnej opracowaŽy i przedŽocyŽy Ministrowi 
Vrodowiska  oceny stopnia zanieczyszczenia i zagrocenia wód zwi>zkami azotu  ze aródeŽ 
rolniczych.  
Z oceny  przedŽoconej  przez RZGW Kraków, na caŽym obszarze administrowanym przez 

Regionalny Zarz>d Gospodarki Wodnej w Krakowie – jako jedynym w kraju - nie wystCpuj> 

wody zanieczyszczone zwi>zkami azotu ze aródeŽ  rolniczych, nie wystCpuje takce zagrocenie 

zanieczyszczeniem.[17]  
Oznacza to, ce zarówno na obszarze zlewni WisŽoki,  jak i na pozostaŽym obszarze zarz>dzanym 
przez RZGW Kraków nie istnieje koniecznoW5 sporz>dzania programów dziaŽaM zawieraj>cych 
m.in. Wrodki konieczne dla prowadzenia prawidŽowego procesu nawocenia i dla odpowiedniej 
gospodarki gruntami rolnymi w celu zredukowania do dopuszczalnego poziomu przemieszczeM 
zwi>zków azotu do wód powierzchniowych i podziemnych. 
Powycsza ocena podlega weryfikacji co najmniej raz na 4 lata.  
 

 

3. JakoW5  wód WisŽoki wedŽug wymagaM , jakim powinny odpowiada5 wody 

powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoWci w wodC przeznaczon> 

do spocycia. 
 

Rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagaM, jakim 

powinny odpowiada5 wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoWci w wodC 

przeznaczon> do spocycia 

Dz. U. Nr 204/2002  poz.1728. 

 
Rozporz>dzenie okreWla wartoWci zalecane i dopuszczalne dla  wskaaników  fizycznych, 

chemicznych i bakteriologicznych  oraz ustala kategorie jakoWci wód, które z uwagi na stopieM 
zanieczyszczenia musz> by5 poddane standardowym procesom uzdatniania, w celu uzyskania 
wody przeznaczonej do spocycia. W zalecnoWci od wartoWci granicznych wskaaników jakoWci 
wody ustalono trzy kategorie: 

1) kategoria A1 - woda wymagaj>ca prostego uzdatniania fizycznego, w szczególnoWci 
filtracji oraz dezynfekcji; 

2) kategoria A2 - woda wymagaj>ca typowego uzdatniania fizycznego i chemicznego, w 
szczególnoWci utleniania wstCpnego, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, dezynfekcji 
(chlorowania koMcowego); 

3) kategoria A3 - woda wymagaj>ca wysokosprawnego uzdatniania fizycznego i 
chemicznego, w szczególnoWci utleniania, koagulacji, flokulacji, dekantacji, filtracji, 
adsorpcji na wCglu aktywnym, dezynfekcji (ozonowania, chlorowania koMcowego). 

Wody o jakoWci gorszej nic kategoria A3  nie mog> by5 pobierane jako wody do picia , z 
wyj>tkiem okolicznoWci szczególnych.  
 

Oceny jakoWci  wód dokonuje siC porównuj>c pomierzone wartoWci wskaaników 
zanieczyszczeM z  normatywami okreWlonymi w  cytowanym rozporz>dzeniu.  
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Wody speŽniaj> wymagania, jeceli w wyniku pobierania próbek wody w miejscu jej ujmowania, w 

regularnych odstCpach czasu, z normowan> rozporz>dzeniem czCstotliwoWci>: 

1) w 95% próbek nie zostaŽy przekroczone wŽaWciwe dla danej kategorii jakoWci wody  

wartoWci dopuszczalne obligatoryjnych wskaaników jakoWci wody (oznaczonych  w 

rozporz>dzeniu), a w 90% próbek wartoWci dopuszczalne pozostaŽych wskaaników jakoWci 

wody; 

2) w odniesieniu do pozostaŽych 5% lub 10% próbek, w których wartoWci dopuszczalne 

wskaaników jakoWci wody  zostaŽy  przekroczone: 

a) otrzymane wartoWci wskaaników, z wyj>tkiem temperatury, pH, tlenu 

rozpuszczonego i wskaaników mikrobiologicznych, nie odbiegaj> wiCcej nic o 50% 

od wartoWci dopuszczalnych wskaaników jakoWci wody, 

 b) nie wynika zagrocenie dla zdrowia czŽowieka, 

c) w kolejnych próbkach wody, pobranych w regularnych odstCpach czasu, nie 

stwierdzono przekroczenia wartoWci dopuszczalnych wskaaników jakoWci wody. 

Przy obliczaniu wartoWci procentów próbek, o których mowa w ust. 1 w pkt 1, nie uwzglCdnia siC 

przekroczeM wartoWci granicznych wskaaników, jeceli s> one skutkiem powodzi lub innych klCsk 

cywioŽowych albo wyj>tkowych warunków pogodowych, takich jak intensywne opady 

atmosferyczne, intensywne topnienie Wniegu albo wysokie temperatury powietrza. 

 
 Oceny jakoWci wód WisŽoki dokonano we wszystkich  punktach badawczych wzdŽuc biegu 
rzeki,  zarówno dla wartoWci zalecanych jak i dla wartoWci  dopuszczalnych okreWlonych w 
cytowanym wycej rozporz>dzeniu.  
Nadmieni5 nalecy, ce okreWlone w rozporz>dzeniu normatywy nie zawieraj> wartoWci zalecanych 

dla zanieczyszczeM bakteriologicznych, a zalecane stCcenia w poszczególnych wskaanikach s> 

bardziej rygorystyczne nic stCcenia dopuszczalne.  
 

Zgodnie  z ocen>  wykonan> w oparciu o wartoWci zalecane wody WisŽoki odpowiadaŽy: 
‚ kategorii A1   - w punkcie Krempna-KotaM, 
‚ kategorii A2 –  w punktach  powycej JasŽa  i Wróblowa ze wzglCdu na stCcenia manganu  i 

barwC,  
‚ kategorii A3  - na odcinku od punktu Ÿabuzie do ujWcia do WisŽy,  

ze wzglCdu na stCcenia we wskaanikach:  
- w punkcie Ÿabuzie – mangan, 
- w punktach Brzeanica  i WojsŽaw (powycej Mielca) –   mangan i azot Kjeldahla, 
- w punkcie GawŽuszowice – BZT5, azot Kjeldahla, mangan, detergenty anionoaktywne 

W punkcie Przeczyca wody WisŽoki nie odpowiadaj> cadnej kategorii ze wzglCdu na stwierdzone 
stCcenia kadmu i na tym odcinku nie mog> by5 ujmowane do zaopatrzenia ludnoWci w wodC 
przeznaczon> do spocycia. 
 
Ocena jakoWci wód wykonana w oparciu o wartoWci dopuszczalne przedstawiaŽa siC nastCpujaco: 

‚ w punkcie Krempna-KotaM wody odpowiadaŽy  
- fizyko-chemicznie kategorii A1, 
- bakteriologicznie kategorii A2,   

‚ powycej JasŽa 
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- fizyko-chemicznie i bakteriologicznie kategorii A2, 

‚ Wr lo
 

eriologicznie kategorii A3, 

‚ Prz y
yko-chemicznie i bakteriologicznie kategorii A3, 

‚ Ÿab i

‚ na o i isŽoki do WisŽy 

Ccenia we wskaaniku azot 
Kjeldah

Wci w wodC przeznaczon> 
o spocycia  przedstawiono na rysunku nr  9. 

 
 

ób wa  
- fizyko-chemicznie kategorii A2,
- bakt

ecz ca  
- fiz

uz e  
- fizyko-chemicznie kategorii A3,  
- bakt eriologicznie nie odpowiadaŽy cadnej kategorii, 

‚ Brzeanica  
znie kategorii A3, - fizyko-chemicznie i bakteriologic

dc nku od punktu WojsŽaw, powycej Mielca  do ujWcia W
- fizyko-chemicznie kategorii A3, 
- bakteriologicznie nie odpowiadaŽy cadnej kategorii, 

 
Niemal na caŽej dŽugoWci rzeki, poza górnym biegiem, zanieczyszczeniem decyduj>cym o 
kategorii wód byŽ mangan, a na odcinku ujWciowym – ponicej Mielca, dodatkowo substancje 
organiczne Žatwo utlenialne (BZT5) i detergenty anionoaktywne. St

la w punkcie GawŽuszowice odpowiadaŽy kategorii A2.  
 
KlasyfikacjC wód WisŽoki wzdŽuc jej biegu w oparciu o wartoWci zalecane i dopuszczalne 

la wód powierzchniowych  wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnod
d
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Rys. 9. Ocena wód WisŽoki w 2003 roku wg wymagaM, jakim powinny odpowiada5 wody 
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoWci w wodC przeznaczon> do spocycia  
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4. JakoW5  wód WisŽoki wedŽug wymagaM, jakim powinny odpowiada5 wody 

Wródl>dowe bCd>ce Wrodowiskiem cycia ryb w warunkach naturalnych. 

 
Rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska z dnia 4 paadziernika 2002 r. w sprawie wymagaM, jakim 

powinny odpowiada5 wody  Wródl>dowe bCd>ce Wrodowiskiem cycia ryb w warunkach 

naturalnych 

Dz. U. Nr 176/2002, poz. 1455, 

 

Rozporz>dzenie okreWla wymagania, jakim powinny odpowiada5 wody  Wródl>dowe bCd>ce 
Wrodowiskiem cycia ryb Žososiowatych i karpiowatych w warunkach naturalnych. 
OkreWlenie „wody bCd>ce Wrodowiskiem cycia ryb  Žososiowatych” - oznacza wody, które stanowi> 
lub mog> stanowi5 Wrodowisko cycia populacji ryb nalec>cych do rodzaju Salmo spp., rodziny 
Coregonidae (Coregonus) lub gatunku lipieM (Thymallus thymallus); 
„Wody bCd>ce Wrodowiskiem cycia ryb karpiowatych” - oznacza wody, które stanowi> lub mog> 
stanowi5 Wrodowisko cycia populacji ryb nalec>cych do rodziny karpiowatych (Cyprinidae) lub 
innych gatunków, takich jak szczupak (Esox lucius), okoM (Perca fluviatilis) oraz wCgorz 
(Anguilla anguilla). 

Oceny dokonuje siC porównuj>c pomierzone wartoWci wskaaników zanieczyszczeM z 
wartoWciami dopuszczalnymi okreWlonymi w zaŽ>czniku do rozporz>dzenia.  
Woda speŽnia wymagania okreWlone w zaŽ>czniku do rozporz>dzenia, jeceli w wyniku pobierania 

próbek stale w tym samym miejscu w okresie 12 miesiCcy, z czCstotliwoWci> nie mniejsz> nic 
okreWlona w zaŽ>czniku  do rozporz>dzenia: 

1) w 95% próbek zostaŽy speŽnione wymagania dotycz>ce tej wody w zakresie wskaaników: 

wartoWci pH, piCciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5), amoniaku, 

azotu amonowego, azotynów, caŽkowitego chloru pozostaŽego, cynku ogólnego i miedzi 

rozpuszczonej; jeceli próbki do oznaczania powycszych wskaaników byŽy pobierane z 

czCstotliwoWci> mniejsz> nic 1 próbka na miesi>c, wymagania dotycz>ce tych wskaaników 

musz> by5 speŽnione w kacdej próbce; 

2) wymagania w zakresie temperatury byŽy speŽniane w okresach stanowi>cych Ž>cznie co 

najmniej 98% czasu; 

3) w 50% próbek zostaŽy speŽnione wymagania w zakresie rozpuszczonego tlenu; 

4) zostaŽo speŽnione wymaganie dotycz>ce Wredniorocznej wartoWci zawiesiny ogólnej. 

 

 Dokonuj>c obliczeM, o których mowa w  punktach 1-3, nie uwzglCdnia siC wyników analiz  

nie speŽniaj>cych wymagaM okreWlonych w zaŽ>czniku do rozporz>dzenia, jeceli naruszenie 

wymagaM nast>piŽo na skutek powodzi lub innych klCsk cywioŽowych. 

Dokonuj>c obliczenia Wredniorocznej wartoWci zawiesiny ogólnej, dopuszcza siC pominiCcie 

wyników analiz z próbek pobranych podczas wyj>tkowych warunków pogodowych, takich jak 

intensywne opady atmosferyczne, intensywne topnienie Wniegu oraz susza. 
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Przy  zaliczaniu wód do okreWlonego  Wrodowiska  bytowania ryb dopuszcza siC odstCpstwa od 
wymagaM okreWlonych w rozporz>dzeniu wyŽ>cznie w przypadkach, gdy wymagania te nie s> 
speŽniane na skutek naturalnego wzbogacania wody 
w pewne substancje, w taki sposób, ce wartoWci 
okreWlone w zaŽ>czniku do rozporz>dzenia nie s> 
osi>gane, przy czym naturalne wzbogacanie 
oznacza samoczynny proces (bez interwencji 
czŽowieka), podczas którego zbiornik lub ciek 
wodny zasilany jest z gleby  przez substancje w niej 
zawarte. 
 

Zgodnie z ocen> wód WisŽoki za rok 2003,  
wykonan> na podstawie wyników badaM 
monitoringowych:  
‚ jedynie na odcinku od aródeŽ do JasŽa 

WisŽoka prowadziŽa wody mog>ce by5 

siedliskiem cycia ryb Žososiowatych, 

‚ od JasŽa do Mielca wody WisŽoki speŽniaŽy 

wymagania dla bytowania ryb karpiowatych,  

‚ na odcinku ponicej Mielca wody WisŽoki nie 

mog> by5 siedliskiem cycia cadnego z 

gatunków ryb.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 10. Oceny wód WisŽoki w 2003 roku  
wg wymagaM, jakim powinny odpowiada5 
wody Wródl>dowe bCd>ce Wrodowiskiem 
cycia ryb w warunkach naturalnych  
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5. Ocena jakoWci wód WisŽoki wedŽug wymagaM jakim powinna odpowiada5 woda 

w k>pieliskach 
 

Rozporz>dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 paadziernika 2002 r. w sprawie wymagaM 

jakim powinna odpowiada5 woda w k>pieliskach 

Dz. U. Nr 183/2002 , poz.1530 
 
Rozporz>dzenie okreWla wymagania, jakim powinna odpowiada5 woda w k>pieliskach, 
czCstotliwoW5 pobierania próbek wody przez organy PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej, metodyki 
referencyjne analiz i sposób oceny, czy wody odpowiadaj> wymaganym warunkom, oraz sposób 
informowania ludnoWci o jakoWci wody w k>pieliskach. Wymagania okreWlone w rozporz>dzeniu 
stosuje siC do k>pielisk morskich i Wródl>dowych zorganizowanych i wykorzystywanych 
tradycyjnie. 
Badania mikrobiologiczne wody w k>pieliskach obejmuj> okreWlenie: 

1) liczby bakterii grupy coli typu kaŽowego, ogólnej liczby bakterii grupy coli w 100 ml 
wody,  
2) liczby paciorkowców kaŽowych w 100 ml wody  
3) obecnoWci paŽeczek Salmonella w 1 l wody  

 
Badania fizykochemiczne w zakresie podstawowym, obejmuj> oznaczenie: odczynu, barwy, 
zapachu, olejów mineralnych, substancji powierzchniowo czynnych, fenoli, przezroczystoWci, 
osadów oraz, jeceli istnieje tendencja do eutrofizacji wody, dodatkowo: azotu ogólnego, azotu 
amonowego, azotu azotanowego, fosforanów.   
 
Woda w k>pielisku odpowiada warunkom okreWlonym w zaŽ>czniku nr 1 do rozporz>dzenia, jeceli 

w wyniku badania próbek wody stwierdza siC, ce odpowiada ona wymaganym wskaanikom i 

parametrom: 

1) w co najmniej 80% próbek - w zakresie wskaaników liczby bakterii grupy coli i bakterii 

grupy coli typu kaŽowego; 

2) w co najmniej 95% próbek - w zakresie pozostaŽych wskaaników i parametrów, pod 

warunkiem ce: 

a) w co najwycej 5% próbek, które nie odpowiadaj> wymaganym wskaanikom i 

parametrom, woda nie wykazuje odchyleM od podanych najwycszych wartoWci 

dopuszczalnych wskaaników i parametrów nie wiCcej nic w 50%, z wyj>tkiem 

pH, tlenu rozpuszczonego i wskaaników bakteriologicznych, 

b) kolejne próbki wody pobierane zgodnie z § 3 i 4 speŽniaj> warunki okreWlone 

w zaŽ>czniku nr 1 do rozporz>dzenia. 

 Przy obliczaniu procentu próbek nie bierze siC pod uwagC odchyleM od najwycszych 

dopuszczalnych wartoWci, jeceli s> one skutkiem powodzi, innych katastrof naturalnych lub 

anomalii pogodowych.  

 
Jakkolwiek ocena jakoWci wody w k>pieliskach jest domen> PaMstwowej Inspekcji Sanitarnej, a 
pobór prób odbywaŽ siC w terminach innych nic zakreWlono w cytowanym rozporz>dzeniu, to dla 
uzupeŽnienia obrazu przydatnoWci wód WisŽoki dla rócnych celów,  podjCto próbC oceny w tym 
zakresie.  
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Analiza zbioru caŽorocznych wyników badaM 

WisŽoki wzdŽuc jej biegu pozwala stwierdzi5, ce:  
Rys. 11. Ocena wód WisŽoki w 2003 roku  
wg wymagaM, jakim powinna odpowiada5 
woda w k>pieliskach. 
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- wody WisŽoki odpowiadaj> wymaganiom wody 

w kapieliskach na odcinku od aródeŽ do JasŽa ,  

- nie speŽniaj> wymagaM ze wzglCdu na 

zanieczyszczenie bakteriologiczne na caŽym 

pozostaŽym odcinku tj. od JasŽa do ujWcia 

WisŽoki do WisŽy. 
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6. Ocena jakoWci wód WisŽoki wedŽug rozporz>dzenia w sprawie klasyfikacji dla 

prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych. 
Rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla 

prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia 

monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu tych wód. 

Dz. U. Nr 32/2004 poz.284 

 

Z dniem 15 marca 2004 roku weszŽo w cycie rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska z dnia 
11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji i prezentacji stanu 
tych wód, które zast>piŽo rozporz>dzenie Ministra Ochrony Vrodowiska, Zasobów Naturalnych i 
LeWnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód (Dz. U. Nr 116/1991 poz.503). 
 
Rozporz>dzenie  okreWla nowe zasady tworzenia i wykonywania monitoringu wód 
powierzchniowych  i podziemnych  oraz  nowej klasyfikacji. Ponadto:   
-  sposób prowadzenia monitoringu stanu wód powierzchniowych i podziemnych,  w tym:  

a)  kryteria wyznaczania punktów poboru próbek do badaM,  
b)  zakres i czCstotliwoW5 badaM,  
c)  wybór elementów jakoWci,  
d)  metodyki referencyjne badaM oraz warunki zapewnienia jakoWci danych,  
e)  sposób oceny wyników badaM,  
f) zakres badaM wykonywanych przez GŽównego Inspektora Ochrony Vrodowiska, 
- sposób interpretacji wyników i prezentacji stanu wód powierzchniowych i 

podziemnych.  
 

Nowa klasyfikacja  wprowadza piC5 klas jakoWci wód powierzchniowych, okreWlaj>c  standardy  
jakoWci Wrodowiska i  graniczne wartoWci stCceM zanieczyszczeM dla poszczególnych klas. 
 

1) klasa I - wody o bardzo dobrej jakoWci: 

a) speŽniaj> wymagania okreWlone dla wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoWci w wodC 
przeznaczon> do spocycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem wŽaWciwym dla kategorii A1; 
b) wartoWci wskaaników jakosci wody nie wskazuj> na cadne oddziaŽywania antropogeniczne,  
 2) klasa II - wody dobrej jakoWci:  

a) speŽniaj> w odniesieniu do wiCkszoWci wskaaników wymagania okreWlone dla wód 
wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoWci w wodC przeznaczon> do spocycia, w przypadku ich 
uzdatniania sposobem wŽaWciwym dla kategorii A2, 
b) wartoWci elementów biologicznych wykazuj> niewielki wpŽyw zaburzeM wynikaj>cych z 
antropopresji; 
3) klasa III - wody zadawalaj>cej jakoWci:  
a) speŽniaj> wymagania okreWlone dla wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoWci w wodC 
przeznaczon> do spocycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem wŽaWciwym dla kategorii A2, 
b) wartoWci elementów jakoWci biologicznej wykazuj> umiarkowany wpŽyw antropopresji; 
4) klasa IV - wody niezadawalaj>cej jakoWci: 
a) speŽniaj> wymagania okreWlone dla wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoWci w wodC 
przeznaczon> do spocycia, w przypadku ich uzdatniania sposobem wŽaWciwym dla kategorii A3, 
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b) wartoWci elementów jakoWci biologicznej wykazuj> powacny wpŽyw antropopresji i populacje 
biologiczne odbiegaj> znacznie od zespoŽów normalnie zwi>zanych z tym typem wód 
powierzchniowych; 
5) klasa V - wody zŽej jakoWci: 
a) wody nie speŽniaj> wymagaM dla wód wykorzystywanych do zaopatrzenia ludnoWci w wodC 
przeznaczon> do spocycia,  
b) wartoWci elementów jakoWci biologicznej wykazuj>, na skutek oddziaŽywaM antropogenicznych, 
zmiany polegaj>ce na zaniku wystCpowania znacznej czCWci populacji biologicznych,  
Kategorie jakoWci wody A1 - A3 s> okreWlone w rozporz>dzeniu Ministra Vrodowiska z dnia 27 
listopada 2002 r. w sprawie wymagaM, jakim powinny odpowiada5 wody powierzchniowe 
wykorzystywane do zaopatrzenia ludnoWci w wodC przeznaczon> do spocycia (Dz. U. Nr 204, 
poz.1728). 

‚ Oceny jakoWci wód powierzchniowych dokonuje siC na podstawie badaM prowadzonych w 
punkcie pomiarowym. W jednym punkcie pomiarowym mocliwe jest  przeprowadzenie oceny 
pod k>tem speŽnienia wymagaM okreWlonych dla rócnych sposobów ucytkowania wód. 

‚ Dla kacdego wskaanika zmierzonego z czCstotliwoWci> 1 raz na miesi>c okreWla siC wartoW5 

odpowiadaj>c> percentylowi 90, a przy mniejszej czCstotliwoWci badaM okreWla siC najmniej 
korzystne wartoWci stCceM. 

‚ WartoWci stCceM poszczególnych wskaaników, porównuje siC z wartoWciami granicznymi 
okreWlonymi, z wykluczeniem wskaaników, które w warunkach naturalnych wystCpuj> w 
podwycszonych stCceniach. 

O ogólnej klasyfikacji wód decyduje klasa, obejmuj>ca Ž>cznie 90% wartoWci. 
 
Wyniki badaM monitorigowych oraz klasyfikacja jakoWci wód mog> by5 wykorzystywane m.in. 
przy: 
- okreWlaniu skali procesów eutorfizacji wód, naracenia wód na zanieczyszczenia zwi>zkami 

azotu ze aródeŽ rolniczych,  
- ocenie stanu jakoWci wód w zlewni, 
-    ocenie efektywnoWci realizacji planu w zakresie poprawy i ochrony jakoWci wód. 
 Na podstawie wyników badaM uzyskanych w monitoringu wód WisŽoki w roku 2003, 
dokonano oceny jakoWci wód stosuj>c metodykC i kryteria okreWlone we wspomnianym wycej 
rozporz>dzeniu. 
  

 Ze wzglCdu na fakt, ce rok 2003 byŽ okresem przygotowaM do wprowadzenia nowych zasad 

monitoringu i klasyfikacji, a co za tym idzie badania nie byŽy prowadzone w peŽnym, obecnie 

wymaganym zakresie, ocena przedstawiona ponicej jest jedynie ocen> wstCpn>, której próbC 

podjCto celem przyblicenia wprowadzanych zmian i stworzenia pŽaszczyzny odniesienia w latach 

nastCpnych.   
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Zgodnie z wykonan> ocen>, wody WisŽoki w 

badanych wskaanikach odpowiadaŽy:  

Rys. 12. Ocena wód WisŽoki w 2003 roku  wg 
wymagaM, jakim powinny odpowiada5 wody 
powierzchniowe okreWlonych w rozp. MV z dnia 
11.02.2004r. 
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IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI 
 

 Bior>ca swój pocz>tek w Beskidzie Niskim, na obszarze Magurskiego Parku Narodowego, 
WisŽoka jest rzek> , której wody maj> istotne znaczenie: 

- dla ksztaŽtowania zasobów wodnych  i ochrony przeciwpowodziowej,  
- dla zaopatrzenia  ludnoWci w wodC do picia,  
- dla mocliwoWci bytowania w niej ryb i przemieszczania siC wzdŽuc jej biegu organizmów 

cywych, 
a takce dla celów krajobrazowych i rekreacyjnych.  
JakoW5 wód WisŽoki, podobnie jak innych dopŽywów górnej WisŽy, determinuje charakter i 
zagospodarowanie zlewni, a  ulega ona pogorszeniu wraz z biegiem rzeki i wzrostem 
antropopresji  na Wrodowisko wodne.  
 Systematyczne obserwacje zmian jakoWci wód WisŽoki  prowadzone s> od ponad 20 lat, a 
od roku 1991, wraz z wprowadzeniem ustawy o PaMstwowej Inspekcji Ochrony Vrodowiska,  staŽy 
siC one czCWci> PaMstwowego Monitoringu Vrodowiska. Tak wiCc od ponad 10 lat jakoW5 wód  
WisŽoki monitorowana jest  niemal na caŽej jej dŽugoWci  tj. od 147 km , z pominiCciem odcinków 
aródŽowych znajduj>cych siC w granicach Magurskiego Parku Narodowego. Badania prowadzone 
s> w staŽych punktach kontrolno-pomiarowych, których sie5 ksztaŽtowano na przestrzeni lat.  

Podstawy prawne do wykonywania oceny jakoWci wód zawarto w rozporz>dzeniach  
okreWlaj>cych normy jakoWci wód w zalecnoWci od ich przeznaczenia i sposobu ucytkowania , a 
takce stopieM  zagrocenia wód wynikaj>cy ze sposobów ucytkowania zlewni i  rodzajów 
wprowadzanych   do wód zanieczyszczeM. S> to m.in.: 

- rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska z dnia 4 paadziernika 2002 r. w sprawie wymagaM, 
jakim powinny odpowiada5 wody  Wródl>dowe bCd>ce Wrodowiskiem cycia ryb w 
warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176/2002, poz. 1455),  

- rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagaM, 
jakim powinny odpowiada5 wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia 
ludnoWci w wodC przeznaczon> do spocycia (Dz. U. Nr 204/2002  poz.1728). 

- rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów 
wyznaczania wód wracliwych na zanieczyszczenie zwi>zkami azotu ze aródeŽ 
rolniczych.(Dz. U. Nr 241/2002, poz. 2093),  

- rozporz>dzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 paadziernika 2002 r. w sprawie wymagaM 
jakim powinna odpowiada5 woda w k>pieliskach (Dz. U. Nr 183/2002 , poz.1530) 

Z dniem 15 marca 2004 r. weszŽo w cycie rozporz>dzenie Ministra Vrodowiska w sprawie 
klasyfikacji wód powierzchniowych i podziemnych, dostosowuj>ce  kryteria i sposób klasyfikacji 
wód do wymogów obowi>zuj>cych w paMstwach czŽonkowskich Unii.  
 
Powycsze akty wykonawcze do Prawa wodnego  okreWlaj> zarówno nowe metody klasyfikacji 
wód, nowe zakresy analityczne badaM,  jak i nowe metodyki wykonywania oznaczeM.  
WartoWci dopuszczalne w poszczególnych, na nowo okreWlonych, klasach  czystoWci  zostaŽy  w 
przypadku wielu wskaaników zaostrzone w stosunku do norm obowi>zuj>cych do dnia 30 
czerwca 2003 r..  
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 PrzystCpuj>c do oceny stanu czystoWci wód WisŽoki  za rok 2003 i dysponuj>c wynikami 
badaM z tego wŽaWnie okresu, zatem odbiegaj>cymi zakresem analitycznym, precyzj> metod 
badawczych, a takce metodyk> niektórych badaM od wymagaM zakreWlonych w wymienionych 
wycej rozporz>dzeniach, wziCto pod uwagC: 

- mocliwoW5 porównania uzyskanej oceny  z ocenami z okresu ostatnich kilku lat i  
uchwycenia wystCpuj>cych  tendencji,  

- koniecznoW5 nowego spojrzenia na jakoW5 wód WisŽoki zarówno ze wzglCdu na ich 
przeznaczenie i przydatnoW5, jak i stopieM zagrocenia  wskutek antropopresji.  

 
Oceny dokonano opieraj>c siC o  przepisy obowi>zuj>ce do 30 czerwca 2003 roku i o przepisy  
nowe. W Wwietle tych ocen stan WisŽoki w roku 2003 przedstawiaŽ siC nastCpuj>co:  
 
- w górnym biegu (do JasŽa ) WisŽoka prowadziŽa wody  czyste, dobrej jakoWci , a stan taki 

utrzymuje siC od kilku lat, co wskazuje na stabilnoW5 jakoWci wód tego odcinka,  
 

- w biegu Wrodkowym i dolnym pojawiaj> siC oznaki poprawy lecz  jakoW5 wód  jest w 
dalszym ci>gu niestabilna, a przyczyn>,  podobnie jak w latach poprzednich, s> 
zanieczyszczenia biogenne – gŽównie zwi>zki azotu – których stCcenia  w ostatnich kilku 
latach wahaj> siC,  

 
- wody WisŽoki ujmowane do celów zaopatrzenia ludnoWci w wodC do picia jedynie w 

górnym biegu (do JasŽa) mog> by5 poddawane prostym zabiegom uzdatniaj>cym, na 
pozostaŽym odcinku ujmowanie wód wi>ce siC z koniecznoWci> stosowania zabiegów 
zaawansowanych, 

 
- warunki panuj>ce w rzece umocliwiaj> bytowanie ryb  Žososiowatych jedynie w wodach 

górnego  biegu (do JasŽa),  na odcinku  od JasŽa do Mielca istniej> warunki dla bytowania 
ryb karpiowatych, natomiast ponicej Mielca wody WisŽoki nie mog> by5 siedliskiem cycia 
cadnego z gatunków ryb ze wzglCdu na stCcenia biogenów, fenoli i metali, 
 

- na odcinku od aródeŽ do JasŽa wody WisŽoki odpowiadaj> wymaganiom wody w 
k>pieliskach , natomiast nie speŽniaj> tych wymagaM ze wzglCdu na zanieczyszczenie 
bakteriologiczne na caŽym pozostaŽym odcinku tj. od JasŽa do ujWcia WisŽoki do WisŽy, 
 

- wody WisŽoki nie s> zagrocone zanieczyszczeniem zwi>zkami azotu ze aródeŽ rolniczych.  
Stwierdzane zanieczyszczenie wód WisŽoki biogenami i substancjami organicznymi wskazuje, ce 
ich aródŽem s> niedostatecznie oczyszczone Wcieki komunalne odprowadzane z miejscowoWci 
poŽoconych wzdŽuc jej Wrodkowego i dolnego biegu. Potwierdza to takce zŽy stan sanitarny rzeki 
na tym odcinku. 

Osi>gniCcie lepszych standardów jakoWci wód w Wrodkowym i dolnym biegu rzeki wymaga 

zatem podejmowania wszelkich przedsiCwziC5 i inicjatyw ograniczaj>cych  i eliminuj>cych 

dalsze zrzuty zanieczyszczeM, zwŽaszcza ze aródeŽ komunalnych. 
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Rys. 13. Zmiany jakoWci wód WisŽoki w latach 1994-2003. 
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