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Abstrakt 
Wieloletnie badania monitoringowe wód rzeki San, prowadzone przez WIOŚ Rzeszów 

wykazały, Ŝe San to najczystsza rzeka w województwie. Wody tej rzeki wykorzystywane są do 
celów komunalnych oraz przemysłowych, są znaczącym źródłem zaopatrzenia w wodę 
mieszkańców duŜych miast w regionie – Sanoka, Przemyśla i Jarosławia. Równocześnie 
bezpośrednio do Sanu odprowadzane są ścieki z duŜych biologicznych oczyszczalni ścieków w 
Lesku, Sanoku, Dynowie, Przemyślu, Jarosławiu, Wierzawicach, LeŜajsku, Nisku i Stalowej 
Woli oraz ścieki przemysłowe wielu zlokalizowanych w zlewni duŜych zakładów 
przemysłowych (m.in. Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego „Stomil-Sanok”, OSM w 
Sanoku, firm zlokalizowanych na terenie HSW S.A. w Stalowej Woli czy Tarnobrzeskiej 
Specjalnej Strefy Ekonomicznej). 

Badania monitoringowe prowadzone przez WIOŚ w Rzeszowie w latach 2004 – 2007 
wykazały, Ŝe duŜy wpływ na jakość wód w zlewni Sanu mają zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne. Główne źródło tych zanieczyszczeń to prawdopodobnie nieuporządkowana 
gospodarka wodno-ściekowa w zlewni rzeki. 

1. San – ogólna charakterystyka zlewni 

San – największy karpacki dopływ Wisły posiada długość 443,4 km i zlewnię o 

powierzchni 16861,3 km2. W granicach Polski znajduje się ponad 85% zlewni. Źródła 

Sanu znajdują się w Bieszczadach Zachodnich, na terytorium Ukrainy. Do km 

388,2 San jest rzeką graniczną. 

Źródłowa część zlewni to górzyste tereny Bieszczadów pokryte lasami, 

praktycznie niezamieszkałe lub z nieliczną zabudową. W dolinie Sanu i Solinki 

połoŜone są dwa zbiorniki zaporowe: Solina i Myczkowce. Dolina Sanu od ujścia 

Wołosatego do ujścia Solinki stanowi granicę morfologiczną między Bieszczadami 

Zachodnimi a Pogórzem Przemyskim. San opuszcza Kotlinę Sanocką poniŜej ujścia 
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Sanoczka i wpływa na obszar Pogórza Dynowskiego, a następnie przepływa przez 

Kotlinę Sandomierską. W środkowej części zlewni dno doliny Sanu jest podmokłe, 

występuje gęsta sieć starorzeczy, liczne rowy melioracyjne, podmokłe łąki. W dolnym 

biegu rzeka na znacznym odcinku jest obwałowana. Rzeka uchodzi do Wisły w km 

279,7. 

Głównymi lewostronnymi dopływami Sanu są: Wołosaty, Solinka, Hoczewka, 

Osława, Sanoczek, Łęg Rokietnicki, Wisłok, Trzebośnica, Rudnia i Barcówka. 

Największym wśród nich jest rzeka Wisłok (21% zlewni Sanu). Południową granicą 

lewostronnej zlewni Sanu jest granica państwowa ze Słowacją i Ukrainą. Obszar 

prawostronnej zlewni przecina od wschodu granica państwowa z Ukrainą. Do 

głównych prawostronnych dopływów Sanu naleŜą: Czarny, Olszanka, Tyrawka, 

Stupnica, Wiar, Wisznia, Szkło, Lubaczówka, Złota, Tanew i Bukowa, a największe z 

nich to Lubaczówka i Tanew. Obszary źródłowe Wiszni, Szkła i Lubaczówki znajdują 

się po stronie ukraińskiej. 

Znaczny procent powierzchni zlewni zajmują tereny objęte ochroną prawną ze 

względu na duŜe walory przyrodnicze i krajobrazowe, m.in. Bieszczadzki Park 

Narodowy oraz 8 parków krajobrazowych. Znajdują się tutaj 3 obszary specjalnej 

ochrony ptaków Natura 2000: „Bieszczady”, „Pogórze Przemyskie” i fragment 

„Lasów Janowskich”. Wyznaczono takŜe specjalny obszar ochrony siedlisk 

„Bieszczady” oraz obszar ochrony siedlisk „Rzeka San” proponowane do sieci Natura 

2000. 

2. Identyfikacja presji w zlewni rzeki San 

Analiza oddziaływań i wpływów antropogenicznych na obszarze dorzeczy w 

Polsce pozwoliła na wyróŜnienie 3 grup jednolitych części wód powierzchniowych: 

niezagroŜonych, zagroŜonych i potencjalnie zagroŜonych ryzykiem nieosiągnięcia 

celów środowiskowych. Analizie poddano m.in. znaczące presje na wody 

powierzchniowe ze strony punktowych i rozproszonych źródeł zanieczyszczeń, 

znaczące pobory wody dla celów komunalnych, przemysłowych i rolniczych, 

regulacje przepływu wód oraz zmiany morfologiczne części wód. Analiza 

oddziaływań i wpływów jest aktualnie weryfikowana. 
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W odniesieniu do obszaru województwa podkarpackiego, procentowy udział 

jednolitych części wód w poszczególnych kategoriach zagroŜenia przedstawia się 

następująco: 

� jednolite części wód niezagroŜone -  67,9%, 

� jednolite części wód potencjalnie zagroŜone - 15,6%, 

� jednolite części wód zagroŜone -  16,5%. 

W odniesieniu do obszaru zlewni rzeki San, procentowy udział jednolitych części 

wód w poszczególnych kategoriach zagroŜenia przedstawia się następująco: 

� jednolite części wód niezagroŜone -  80,3%, 

� jednolite części wód potencjalnie zagroŜone - 9,6%, 

� jednolite części wód zagroŜone -  10,1%. 

Wśród jednolitych części wód na terenie województwa zagroŜonych 

niespełnieniem celów Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW), 69% stanowią części 

wód zaliczone do tej kategorii ze względu na występowanie znaczących presji ze 

strony punktowych źródeł zanieczyszczeń antropogenicznych. 

RDW wymaga, by w monitorowaniu stanu wód i ich ocenie, zwrócić szczególną 

uwagę na presje jakie występują w danej zlewni. W zlewni Sanu presje wywierane są 

zarówno poprzez zrzuty ścieków komunalnych i przemysłowych, jak równieŜ poprzez 

znaczące pobory wód do celów komunalnych i przemysłowych. 

W zlewni Sanu połoŜony jest największy zbiornik zaporowy w województwie 

podkarpackim – zbiornik Solina, którego wody wykorzystywane są do celów 

energetycznych, rekreacyjnych oraz do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną 

do spoŜycia (ujęcie w Solinie). Największym komunalnym ujęciem wód 

powierzchniowych w zlewni jest ujęcie dla miasta Przemyśla. 

Spośród wszystkich zlewni województwa podkarpackiego, zlewnia Sanu 

obciąŜona jest największym ładunkiem zanieczyszczeń zarówno pochodzenia 

komunalnego jak i przemysłowego. DuŜy udział w emisji ścieków mają ścieki 

przemysłowe, m.in. z Sanoka, Przemyśla, LeŜajska i Stalowej Woli (tab. 1). 
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Tabela 1. Zestawienie znaczących komunalnych i przemysłowych ujęć wód 

powierzchniowych sporządzono w poniŜszej tabeli. 

Podmiot eksploatujący ujęcie wody, nazwa ujęcia 
Nazwa źródła 
poboru wody 

Ujęcia komunalne 
MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych (ujecie wody „Solina-Zapora” ) Zb. Solina na 

Sanie 
MPGK Sp. z o.o. w Ustrzykach Dolnych (ujecie wody „Ropienka” ) potok Ropienka 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (ujęcie wody „Zasław”) San 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (ujęcie wody 
„Trepcza”) 

San 

PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu (ujęcie wody na rz. San) San 
PWiK w Jarosławiu San 
Ujęcia przemysłowe 
SZPG „Stomil Sanok” S.A. San 
„Fibris” S.A. Przemyśl Wiar 
Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” San 
Zakłady Chemiczne „Organika Sarzyna” Trzebośnica 
Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej „Ceramika Harasiuki” Sp. z o.o. Tanew 
Elektrownia „Stalowa Wola” S.A. San 

W zlewni rzeki San działa największa liczba oczyszczalni ścieków komunalnych, 

w tym dwie o RLM większym od 100000 i sześć o RLM w przedziale 15000-100000. 

W ostatnich latach ładunki odprowadzanych zanieczyszczeń ulegają stopniowemu 

zmniejszeniu, dzięki realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK), który nakłada obowiązek kanalizowania aglomeracji i 

wyposaŜania ich w oczyszczalnie ścieków. Realizacja tego programu, zgodnie z 

Ramową Dyrektywą Wodną oraz Dyrektywą 91/271/EWG w sprawie oczyszczania 

ścieków komunalnych, ma kluczowe znaczenie dla poprawy stanu wód 

powierzchniowych i osiągnięcia tzw. dobrego stanu wód do końca 2015 r. 

W ramach realizacji KPOŚK w latach 2003 – 2007 w zlewni rzeki San oddano do 

eksploatacji 11 oczyszczalni ścieków. W 2007 r. oddano do eksploatacji dwie 

komunalne oczyszczalnie ścieków: w śurawicy i w Trójczycach (powiat przemyski). 

Zestawienie znaczących źródeł emisji ścieków komunalnych i przemysłowych w 

zlewni rzeki San oraz wykaz projektowanych w zlewni komunalnych oczyszczalni 

ścieków ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

przedstawiono w tabelach 2 i 3. 
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Tabela 2. Zestawienie znaczących źródeł emisji ścieków komunalnych i 

przemysłowych w zlewni rzeki San 

Lp. 
Podmiot eksploatujący oczyszczalnię, lokalizacja 

oczyszczalni 
Odbiornik 
ścieków 

Projektowane 
obciąŜenie 

RLM 
Oczyszczalnie ścieków komunalnych 

1 
Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
oczyszczalnia w Trepczy 

San 55570 

2 PWiK Sp. z o.o. w Przemyślu, oczyszczalnia w Przemyślu Wiar 101833 
3 PWiK w Jarosławiu, oczyszczalnia w Jarosławiu San 92480 
4 MZK Sp. z o.o. w LeŜajsku  San 185450 
5 PGK w Wierzawicach, oczyszczalnia w Wierzawicach San 19900 

6 
Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o., 
oczyszczalnia w Sarzynie 

San 41667 

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

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

Tabela 3. Wykaz projektowanych w zlewni komunalnych oczyszczalni ścieków 

RLM – RównowaŜna liczba mieszkańców wyraŜająca obciąŜenie oczyszczalni – jest to iloraz 
rzeczywistego dobowego ładunku BZT5 w ściekach dopływających do oczyszczalni i ładunku 
pochodzącego od jednego mieszkańca równowaŜnego tj. 60 gO2/d. 
 
 
 
 

 
 

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

 

3. Ocena jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki San 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie badaniami 

monitoringowymi w zlewni rzeki San objął w 2007 r. 14 cieków, wśród których 

wyróŜnić moŜna 16 jednolitych części wód. Zaprojektowano sieć monitoringową 

składającą się z 22 punktów pomiarowo-kontrolnych. Monitoringiem objęto równieŜ 

zbiornik Solina, który badano w zakresie wymagań określonych dla wód 

przeznaczonych do spoŜycia przez ludzi. 

W związku z dostosowywaniem modelu monitoringu jakości wód 

powierzchniowych do wymogów RDW, sieć monitoringu została w stosunku do lat 

ubiegłych zredukowana do 22 przekrojów pomiarowo-kontrolnych (w 2006 roku w 

sieci było 36 ppk), z uwagi na konieczność zaplanowania badań na 3letni okres 

badawczy 2007–2009. W projekcie nowej sieci, opracowanej w oparciu o projekt 

rozporządzenia w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części 
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wód powierzchniowych i podziemnych, znalazły się nowe, dotychczas niezbadane 

punkty oraz przekroje wchodzące w skład „starej sieci pomiarowej”. Przekroje 

pomiarowo-kontrolne w nowo zaplanowanej sieci monitoringu zostały zlokalizowane 

w taki sposób, aby moŜliwa była ocena jakości wód w jednolitej części wód. 

 

Mapa 2. Sieć monitoringu jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki San oraz na rzekach 
granicznych w latach 2004–2006. 
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W 2007 r. sieć monitoringowa w podziale na poszczególne rodzaje 

prowadzonego monitoringu przedstawiała się następująco: 

� monitoring diagnostyczny – 19 punktów, przede wszystkim na Sanie i 

waŜniejszych dopływach, głównie powyŜej i poniŜej większych miejscowości, 

� monitoring operacyjny – 7 punktów, 

� 7 punktów objętych jest siecią – EIONET Waters, 

� monitoring graniczny – 2 punkty, 

� monitoring związków biogennych (eutrofizacja) – 19 punktów, 

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

� monitoring ujęciowy – 2 punkty; 1 punkt przy zaporze na Zbiorniku Solińskim, 1 

punkt na Sanie. 

W punktach monitoringu diagnostycznego, w zaleŜności od pełnienia róŜnych 

funkcji wynikających z dyrektyw „uŜytkowych” oraz polskich przepisów prawnych, 

realizowane były programy pomiarowe zróŜnicowane pod względem badanych 

wskaźników jakości wód oraz częstotliwości wykonywanych pomiarów. We 

wszystkich punktach pomiarów i badań realizowany był program podstawowy, 

obejmujący elementy jakości fizykochemicznej wód powierzchniowych w zakresie 

grup wskaźników: fizycznych i termicznych, natlenienia, zasolenia, zakwaszenia, 

substancji biogennych oraz elementy jakości biologicznej. W zakres badań wchodziły 

równieŜ oznaczenia biologiczne realizowane w oparciu o makrobezkręgowce 

bentosowe. 

Program pomiarowy dla poszczególnych punktów kontrolnych monitoringu 

operacyjnego dostosowany został do rodzajów presji, czyli znaczących oddziaływań 

antropogenicznych występujących w jednolitych częściach wód. Jednocześnie we 

wszystkich punktach kontrolnych monitoringu operacyjnego badane były elementy 

biologiczne oraz ogólne wskaźniki fizykochemiczne, takie jak: 

� temperatura wody 
� zawiesina ogólna 
� tlen rozpuszczony 
� BZT5 
� ogólny węgiel 

organiczny 
� przewodność w 20oC 

� substancje 
rozpuszczone 

� pH 
� azot amonowy 
� azot Kjeldahla 
� azotany 
� azot azotanowy 

� azotyny 
� azot 

azotynowy 
� azot ogólny 
� azot 

organiczny 
� fosforany PO4 
� fosfor ogólny 
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4. Ocena ogólna jakości wód powierzchniowych w zlewni rzeki San, 
monitoring diagnostyczny 

Klasyfikacja ogólna wód powierzchniowych w latach 2004 – 2007 prowadzona 

była w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11.02.2004 r. w sprawie 

klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 

prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych 

wód. 

Wody powierzchniowe podzielone zostały na 5 klas jakości, zaś głównym 

kryterium kwalifikującym wody do danej klasy jest spełnianie wymagań ustalonych 

dla wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spoŜycia. Kryterium uzupełniającym w nowej klasyfikacji wód 

powierzchniowych są wartości biologicznych wskaźników jakości. Rozporządzenie 

wymienia następujące klasy: 

� klasa I - wody bardzo dobrej jakości 

� klasa II - wody dobrej jakości 

� klasa III - wody zadowalającej jakości 

� klasa IV - wody niezadowalającej jakości 

� klasa V - wody złej jakości  

Podstawą określenia klas jakości wody były graniczne wartości wskaźników 

jakości wody, określone dla kaŜdej z klas. 

Klasę III, określającą wody zadowalającej jakości, stwierdzono w 7 przekrojach 

pomiarowo-kontrolnych (31,8% punktów): „Rajskie”, „PowyŜej Leska”, i 

„Krasiczyn” na rzece San, „LeŜachów – Osada” na rzece Szewnia, „Gaje” na rzece 

Wisznia, „Budzyń” na rzece Szkło oraz „Sierakośce” i „Przemyśl” na rzece Wiar. 

Jako wody złej jakości (klasa V) oceniono wody rzeki Jodłówka (ppk Wola 

Rzeczycka). W pozostałych przekrojach pomiarowo-kontrolnych badane wody 

zakwalifikowano do klasy IV (wody niezadowalającej jakości – 63,7%) i 

charakteryzowały one wody ujściowego odcinka Sanu oraz większości 

kontrolowanych dopływów. 

Wyniki klasyfikacji wód w poszczególnych punktach pomiarowo-kontrolnych 

zlokalizowanych na rzece San w latach 2004 – 2007 wskazują, Ŝe jakość badanych 

wód w tym okresie ulegała zmianom. 

W rzece San nie stwierdzono wód w V klasie. W górnym biegu rzeki, na 

dopływie do zbiornika zaporowego Solina, jakość wód utrzymywała się w II klasie z 
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pogorszeniem jakości w roku 2007, natomiast w kolejnych 2 punktach pomiarowo-

kontrolnych zmieniała z II klasy na III. W roku 2007 na odcinku pomiędzy Sanokiem 

a Przemyślem San był badany w 2 przekrojach pomiarowo-kontrolnych: Mrzygłód i 

Krasiczyn, w których stwierdzono wody III klasy. W okresie 2004–2006 w punktach 

zlokalizowanych na odcinku poniŜej Sanoka wody Sanu klasyfikowano na poziomie 

III klasy oraz rzadziej IV klasy. W 2006 r. odnotowano zmianę klasy z III na IV w 

punkcie połoŜonym poniŜej Przemyśla oraz na odcinku Sanu od Sarzyny do ujścia do 

Wisły. W 2007 r. jakość wód na ujściowym odcinku Sanu, w odniesieniu do roku 

2006, nie uległa znaczącym zmianom i zakwalifikowana została do tej samej, IV klasy 

jakości. 

W 2007 r. badaniom w ocenie ogólnej poddano równieŜ wody Zbiornika 

Solińskiego i oceniono je jako wody dobrej jakości (klasa II). W niektórych 

dopływach Sanu odnotowano niekorzystne zmiany jakości wód i wystąpiły one na 

ujściowym odcinku Lubaczówki oraz na ujściowym odcinku Wiszni (zmiana z klasy 

III na klasę IV). W granicznych przekrojach pomiarowo-kontrolnych na rzekach Wiar 

i Wisznia w 2007 r. nie odnotowano znaczących zmian jakości w stosunku do 2006 r. 

Jakość wód w tych przekrojach odpowiadała III klasie. Poprawę jakości wód z klasy 

V na klasę IV odnotowano równieŜ na ujściowym odcinku rzeki Trzebośnica. 

Pozostałe monitorowane dopływy Sanu zaliczono do III klasy (Szewnia) lub IV klasy 

jakości. 

W bezpośrednim sąsiedztwie zlewni rzeki San przepływają rzeki transgraniczne: 

StrwiąŜ, leŜąca w zlewni rzeki Dniestr oraz rzeka Rata, leŜąca w zlewni rzeki Bug. 

Wymienione cieki z uwagi na to, Ŝe przecinają granicę polsko-ukraińską, włączone 

zostały do sieci monitoringu wód powierzchniowych (Rata w 2007 r.). 

Jakość wód rzeki StrwiąŜ badana była w przekroju pomiarowo-kontrolnym 

„Krościenko” i w okresie 2004–2007 utrzymywała się ona na poziomie III klasy. 

Rzeka Rata badana była w przekroju pomiarowo-kontrolnym zlokalizowanym w 

m. Prusie i jakość jej wód oceniono jako niezadowalającą (klasa IV). 

5. Ocena jakości wód głównych dopływów rzeki San 

5.1. Ocena jakości wód rzeki Wiar 

Wiar – rzeka jest prawobrzeŜnym dopływem Sanu, uchodzi w km 160,0. Badania 

jakości wód w latach 2004–2006 wykonano w 3 punktach, przy czym 2 z nich 

połoŜone są przy granicy z Ukrainą (wody wpływające na terytorium Ukrainy i 
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powracające na terytorium Polski) oraz na ujściu do Sanu. Górną część zlewni Wiaru 

stanowią głównie tereny leśne i uŜytkowane rolniczo. W dolnym biegu rzeka płynie 

przez obszary zabudowane. Głównym źródłem zanieczyszczenia w polskiej części 

zlewni były ścieki z biologicznej oczyszczalni w Przemyślu, wprowadzane do wód 

Wiaru na odcinku ujściowym. Od kwietnia 2006 r. ścieki z przemyskiej oczyszczalni 

odprowadzane są do Sanu w punkcie znajdującym się powyŜej ujścia Wiaru. 

Jakość wód na odcinku ujściowym (ppk „Przemyśl”) poprawiła się w roku 2006 i 

zaliczona została do IV klasy (wody niezadowalającej jakości). Wartości badanych 

wskaźników jakości wskazywały na zmniejszający się wpływ zanieczyszczeń 

pochodzenia antropogenicznego. W przygranicznych punktach pomiarowych 

stwierdzono III klasę jakości wód. 

W 2007 r. jakość wód Wiaru badano na odcinku ujściowym oraz w przekroju 

granicznym ”Sierakośce”. Jakość wód na odcinku ujściowym rzeki poprawiła się w 

stosunku do 2006 r. i zakwalifikowana została do klasy III (wody zadowalającej 

jakości). W przekroju granicznym „Sierakośce” nie odnotowano zmian (nadal poziom 

III klasy). Modernizacja oczyszczalni w Przemyślu i zmiana miejsca zrzutu ścieków 

(bezpośrednio do Sanu) wpłynęła korzystnie na poprawę jakości wody na ujściowym 

odcinku rzeki Wiar. 

5.2. Ocena jakości wód rzeki Wisznia 

Wisznia jest prawobrzeŜnym dopływem Sanu o długości 98 km i powierzchni 

zlewni 1228,3 km2. Jest rzeką transgraniczną. Jakość wód rzeki Wisznia oceniono na 

podstawie badań wykonanych w 2 punktach pomiarowych połoŜonych: przy granicy z 

Ukrainą (zmiana lokalizacji przekroju granicznego na ppk „Gaje” w 2007 r.) 

i na ujściu do Sanu (zmiana lokalizacji przekroju ujściowego na „Michałówka” w 

2007 r.). W okresie 2004–2007 wody wpływające na terytorium Polski klasyfikowano 

jako wody klasy III, to jest wody o zadowalającej jakości. 

Jakość wód ujściowego odcinka Wiszni uległa pogorszeniu w 2007 r. i 

zakwalifikowana została do klasy IV (wody niezadowalającej jakości). Główne źródło 

zanieczyszczenia wody tej rzeki połoŜone są na terytorium Ukrainy. Są to ścieki z 

terenów miejskich i zabudowań wiejskich oraz przejścia granicznego w Szegini. 
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5.3. Ocena jakości wód rzeki Szkło 

Szkło jest rzeką transgraniczną płynącą przez obszar województwa 

podkarpackiego. Długość rzeki wynosi 70 km, a powierzchnia zlewni 785,5 km2. 

Szkło wypływa na Roztoczu, po stronie ukraińskiej. W Polsce znajduje się dolny 

odcinek rzeki o długości około 34 km. Rzeka Szkło uchodzi do Sanu w km 130,2. 

Dolina rzeki jest podmokła, występują liczne starorzecza. 

ZagroŜeniem dla Szkła po stronie ukraińskiej są zdegradowane tereny związane z 

odkrywkową eksploatacją złóŜ siarki w Jaworowie, usytuowane w pobliŜu granicy 

oraz prowadzone tam prace rekultywacyjne. Wody Szkła wykorzystano do 

wypełnienia wyrobiska pokopalnianego, co powodowało drastyczne obniŜenie 

przepływu wody w rzece i wzrost jej zanieczyszczenia. Na jakość wód polskiego 

odcinka rzeki mają takŜe wpływ ścieki odprowadzane z miejscowości 

przygranicznych na Ukrainie. Do zlewni Szkła po stronie polskiej wprowadzane są 

ścieki z biologicznej oczyszczalni w Laszkach. 

W 2007 r. wody rzeki Szkło kontrolowane w punkcie pomiarowym w 

miejscowości Budzyń przy granicy polsko-ukraińskiej, sklasyfikowano jako wody 

klasy IV i jakość ich nie uległa zmianie w stosunku do 2006 r. W 2007 r. nie oceniano 

jakości wód ujściowego odcinka rzeki Szkło. Ocena wykonana w 2006 r. 

zakwalifikowała wody tego odcinka do IV klasy jakości, podobnie jak w roku 2005. 

5.4. Ocena jakości wód rzeki Lubaczówka 

Lubaczówka jest jednym z większych prawobrzeŜnych dopływów Sanu, uchodzi 

do niego w km 105,4. Wypływa na terytorium Ukrainy. Długość rzeki wynosi 

88,2 km, z czego górny odcinek o długości ponad 20 km znajduje się po stronie 

ukraińskiej. Znaczna część zlewni połoŜona jest w obrębie PłaskowyŜu 

Tarnogrodzkiego. Dolina Lubaczówki jest podmokła, w wielu miejscach zabagniona, 

liczne są starorzecza i rowy melioracyjne. Zlewnia ma charakter rolniczy ze znacznym 

udziałem lasów. PołoŜone są tutaj miasta: Lubaczów i Oleszyce. Głównym źródłem 

zanieczyszczenia wód Lubaczówki są ścieki komunalne i przemysłowe z terenu 

Lubaczowa. 

Rzekę w latach 2004–2006 poddano ocenie na podstawie badań wykonanych w 3 

punktach pomiarowych, połoŜonych: przy granicy z Ukrainą, poniŜej Lubaczowa oraz 

na ujściu do Sanu. W 2006 roku wody wpływające z terenu Ukrainy zaliczono do III 

klasy jakości, podobnie jak wody poniŜej Lubaczowa, natomiast na odcinku 
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ujściowym wody Lubaczówki zakwalifikowano do IV klasy. Nie odnotowano 

znaczących zmian w stosunku do roku 2005. W roku 2007 jakość wód rzeki 

Lubaczówki badano w dwóch przekrojach pomiarowo-kontrolnych, zlokalizowanych 

poniŜej Lubaczowa oraz na odcinku ujściowym. Jakość wód w tych punktach 

oceniono jako niezadowalającej jakości (klasa IV) (zdj. 1). Wskaźniki, które znacząco 

wpłynęły na wynik klasyfikacji obejmuje wskaźniki zanieczyszczeń organicznych, 

wskaźniki fizyczne oraz wskaźniki mikrobiologiczne. 

Zdjęcie 1. Ujściowy odcinek rzeki Lubaczówka, przekrój 
pomiarowo-kontrolny w m. Manasterz. 

 

5.5. Ocena jakości wód rzeki Trzebośnica 

Źródła Trzebośnicy znajdują się na PłaskowyŜu Kolbuszowskim. Rzeka jest 

lewobrzeŜnym dopływem Sanu, uchodzi w km 68,2. Długość Trzebośnicy wynosi 

35,3 km, powierzchnia zlewni 262,3 km2. Rzeka w górnym i środkowym biegu 

przepływa przez tereny rolnicze z niewielkimi kompleksami leśnymi. W dolnym 

biegu odwadnia obszary przemysłowo-rolnicze. W zlewni Trzebośnicy znajdują się 

miasta: Sokołów Małopolski i Nowa Sarzyna. Głównym źródłem zanieczyszczenia 

wód są ścieki z terenu Sokołowa Małopolskiego. 

Badania wód Trzebośnicy wykonane w 2006 r. poniŜej Sokołowa Małopolskiego, 

wykazały wysokie stęŜenia związków fosforu oraz duŜe zanieczyszczenie 

bakteriologiczne, co zadecydowało o złej ich jakości (V klasa). Spowodowane było to 

presją ścieków odprowadzanych z oczyszczalni w Sokołowie Małopolskim. W dwóch 
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punktach pomiarowych, zlokalizowanych w dolnym biegu rzeki, stwierdzono równieŜ 

V klasę jakości wód, przy czym wśród wskaźników zanieczyszczeń organicznych i 

bakteriologicznych, które osiągnęły wysokie wartości, znalazły się takŜe fenole. 

Wyniki badań prowadzonych w 2007 r. w przekroju pomiarowo-kontrolnym 

zlokalizowanym na ujściowym odcinku rzeki w miejscowości Grzęba wskazują na 

poprawę jakości wód rzeki Trzebośnicy z klasy V do klasy IV. 

5.6. Ocena jakości wód rzeki Tanew 

Tanew jest największym prawostronnym dopływem Sanu, uchodzi w km 45,8 

poniŜej Ulanowa. Długość rzeki wynosi 113 km, a powierzchnia zlewni 2339 km2. 

Tanew płynie z Roztocza Wschodniego do Kotliny Sandomierskiej przez tereny 

województwa podkarpackiego i lubelskiego. W granicach województwa 

podkarpackiego znajduje się odcinek źródłowy oraz odcinek ujściowy. Górna część 

zlewni to w znacznym stopniu zalesione obszary ochrony przyrodniczej: 

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy i Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej. 

W dolnym biegu rzeka płynie na pograniczu regionów: Równiny Biłgorajskiej na 

północy i PłaskowyŜu Tarnogrodzkiego od południa. Dolina rzeki jest rozległa, 

bagnista lub częściowo piaszczysta, pokryta łąkami. Są to tereny z rozproszoną 

zabudową, bez większych ośrodków miejskich. Brak jest przemysłowych źródeł 

zanieczyszczeń. 

W województwie podkarpackim Tanew jest bezpośrednim odbiornikiem ścieków 

z biologicznych oczyszczalni w Harasiukach oraz ścieków z Przedsiębiorstwa 

Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. w Harasiukach. Ścieki z mniejszych biologicznych 

oczyszczalni ścieków, m.in. w Cieszanowie, Nowym Siole, Rudzie RóŜanieckiej i 

Starym Dzikowie, wprowadzane są do zlewni Wirowej – lewobrzeŜnego dopływu 

Tanwi (zdj. 2). 

Jakość wód badanego w 2006 r. odcinka Tanwi to jest od ppk Harasiuki do ujścia 

odpowiadała IV klasie jakości. W 2007 r. jakość wód Tanwi badano tylko na odcinku 

ujściowym i oceniono ją jako odpowiadającą wodom niezadowalającej jakości (klasa 

IV). W wodach rzeki stwierdzono wysokie wartości wskaźników zanieczyszczeń 

organicznych (ChZT-Cr, ChZT-Mn), barwy oraz wskaźników mikrobiologicznych. 

Zarówno w 2006 jak i 2007 r. podobne wskaźniki charakteryzowały IV klasę jakości 

wód ujściowego odcinka Bukowej, prawobrzeŜnego dopływu Sanu. 
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Zdjęcie 2. Rzeka Tanew, ujście do Sanu. 

 

W 2007 r. do badań monitoringowych włączono nowe dopływy Sanu, które 

przebadano na odcinkach ujściowych. Jakość wód tych cieków odpowiadała klasom 

III do V i przedstawiała się następująco: Tyrawka (klasa IV), Potok Olchowiec (klasa 

IV), Szewnia (klasa III), Wirowa (klasa IV), Łukawica (klasa IV), Jodłówka (klasa V). 

5.7. Ocena jakości wód rzeki Wisłok 

DuŜy wpływ na jakość wód Sanu, ma jego główny lewobrzeŜny dopływ – rzeka 

Wisłok, której wody w 2006 r. w większości punktów zakwalifikowano do klasy IV. 

W punkcie ujściowym jakość wód Wisłoka równieŜ została zakwalifikowana do klasy 

IV, czyli wód niezadowalającej jakości. Podobnie w 2007 r., wstępna ocena jakości 

ujściowego odcinka rzeki Wisłok wskazuje na końcową ocenę w klasie IV. Podstawą 

zakwalifikowania wód do klasy IV, były wartości głównie wskaźników tlenowych, 

mikrobiologicznych i biogennych. 

Przeprowadzone badania i analiza wskaźników jakości wykazały, Ŝe wśród 

monitorowanych w 2007 r. rzek w zlewni Sanu jak i pozostałych zlewni województwa 

podkarpackiego brak jest wód o jakości odpowiadającej I klasie. W roku 2007 w 

zlewni rzeki San nie stwierdzono wód o jakości odpowiadającej II klasie. W okresie 

od 2004 do 2007 r. w zlewni rzeki San, jak równieŜ na obszarze całego województwa 

zauwaŜalny jest trend pogorszenia jakości wód powierzchniowych płynących, 

jakkolwiek w części przekrojów jakość wód nie zmieniła się, a w części uległa 

poprawie (np. ujściowy odcinek rzeki Trzebośnica, ujściowy odcinek rzeki Wiar). 
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Zlewnia rzeki San pozostaje nadal obszarem, w którym jakość wód jest najlepsza w 

województwie podkarpackim. 

Podsumowanie 

 Z zamieszczonych w pracy wyników badań, wyprowadza się następujące 

wnioski: 

1. W zlewni rzeki San zlokalizowane są obiekty będące źródłem znaczących presji 

wywieranych na środowisko wodne (m.in. ujęcia wody dla miasta Przemyśla i 

Jarosławia oraz oczyszczalnie ścieków w Przemyślu i LeŜajsku). 

2. Przeprowadzone badania monitoringowe wykazały, Ŝe jakość wód w zlewni Sanu 

w 2007 r. była w przewaŜającej liczbie przekrojów pomiarowo-kontrolnych 

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

ujściowego odcinka Sanu oraz ujściowych odcinków większości dopływów rzeki. 

3. W większości przekrojów pomiarowo-kontrolnych wody rzeki San odpowiadały 

wymaganiom klasy III i IV. Znaczącej poprawie w ostatnich 

2 latach uległa jakość wód ujściowego odcinka rzeki Wiar. Widoczne jest tutaj 

wyeliminowanie zrzutu ścieków komunalnych z oczyszczalni w Przemyślu. 

4. Wieloletnie badania monitoringowe wykazują, Ŝe wody górnego odcinka Sanu 

oraz wody potoków górskich w jego zlewni odznaczają się najlepszą jakością w 

województwie. 

5. Niekorzystna ocena jakości wód w zlewni rzeki San w 2007 r. spowodowana była 

znacznym ograniczeniem liczby przekrojów pomiarowo-kontrolnych oraz 

modyfikacją zakresu i częstotliwości badań poszczególnych wskaźników w 

związku z dostosowywaniem programu badań do wymagań RDW. 

6. Ocena przeprowadzona w 2007 r. w związku z testowaniem nowego modelu 

monitoringu wód, jest jedną z ocen uzyskanych dla okresu przejściowego 2007–

2009 i wraz z pozostałymi ocenami przeprowadzonymi w tym okresie, będzie 

miała zasadnicze znaczenie dla przyszłych ocen jakości wód powierzchniowych, 

to jest ocen, które zostaną wykonane po pełnym wdroŜeniu wymagań RDW i 

ustaleniu referencyjnych warunków tzw. dobrego stanu ekologicznego wód. 

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

stanu wód w pozostałej jej części, zaplanowane zostały prace związane z 

realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, to jest 
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rozbudowa sieci kanalizacyjnej (w szczególności na obszarach wiejskich) oraz 

budowa 9 komunalnych oczyszczalni ścieków. 
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