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1. Cel pracy 

Zrealizowane opracowanie „Charakterystyka zlewni Małej Wisły” zawiera szereg informacji 
opisujących zlewnię rzeki Małej Wisły, począwszy od ogólnej charakterystyki geograficznej, 
przyrodniczej, społeczno- gospodarczej, zagospodarowania przestrzennego do 
szczegółowych analiz hydrograficznych, hydrologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych 
i użytkowania zlewni. Na podstawie zebranych i opracowanych informacji o występujących w 
zlewni presjach i oddziaływaniach antropogenicznych, przeprowadzono analizę wpływu tych 
oddziaływań na zasoby wód powierzchniowych i podziemnych w zlewni Małej Wisły. Łącznie 
z wynikami wcześniejszych opracowań udostępnionych przez Zamawiającego, stanowiło to 
podstawę sformułowania propozycji wymagań i ograniczeń w korzystaniu z wód, które 
mogłyby zostać wprowadzone do warunków korzystania z wód zlewni.  

Głównym celem realizacji przedmiotowej pracy było opracowanie materiału stanowiącego 
podstawę do dalszych prac w planowaniu gospodarowania wodami, tj. aktualizacji planów 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza oraz opracowania warunków korzystania z 
wód zlewni. Wszystkie te działania realizowane są dla osiągnięcia celów środowiskowych 
ustalonych w planach gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. 

 

2. Wyniki pracy 

Przeprowadzone prace można podzielić na cztery główne bloki tematyczne: 

- charakterystyka zlewni, 

- identyfikacja presji i oddziaływań antropogenicznych, 

- ocena wpływu zidentyfikowanych oddziaływań antropogenicznych na stan JCWP i JCWPd, 

- wskazanie potencjalnych wymagań i ograniczeń w korzystaniu z wód. 

 

Charakterystyka zlewni rzeki Małej Wisły objęła następujący zakres: 

- ogólną charakterystykę geograficzna i przyrodniczą, 

- charakterystykę geologiczną i hydrogeologiczną, 

- charakterystykę hydrograficzną i hydrologiczną, 

- charakterystykę obszarów chronionych, 

- charakterystykę społeczno- gospodarczą, 

- charakterystykę zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem kierunków rozwoju 
gmin, 

- ocenę stanu/ potencjału JCWP i JCWPd. 



Przeprowadzona identyfikacja presji i oddziaływań antropogenicznych zgodnie  
z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia objęła: 

- punktowe źródła emisji zanieczyszczeń – zrzuty ścieków, 

-rozproszone źródła emisji zanieczyszczeń – zanieczyszczenia pochodzące głównie z sektora 
komunalnego (ludność niepodłączona do kanalizacji, ludność nieobsługiwana przez 
oczyszczalnie ścieków), 

- obszarowe źródła emisji zanieczyszczeń – sposób zagospodarowania zlewni wskazujący na 
możliwości generowania zanieczyszczeń trafiających do wód oraz potencjalne rolnicze źródła 
zanieczyszczeń, 

- pobory wody – pobory wód powierzchniowych i podziemnych, 

- budowle piętrzące i zabudowę podłużną – zabudowa cieków mogąca powodować 
zaburzenia hydrologiczne i morfologiczne, zagrażająca ciągłości cieków, 

- składowiska odpadów -  analiza występujących na terenie zlewni obiektów depozycji 
odpadów wszystkich typów, 

- obszary górnicze – analiza rozmieszczenia obszarów górniczych na terenie zlewni. 

W zależności od typu presji i formy dostępnych danych, analizy poszczególnych presji/ 
oddziaływań antropogenicznych przeprowadzono w różny sposób: 

- na podstawie dostępnych informacji i danych oraz prac terenowych zrealizowano warstwy 
.shp – zrzutów ścieków, poborów wód powierzchniowych, poborów wód podziemnych, 
zabudowy poprzecznej i podłużnej, 

- opis występowania obszarów górniczych oraz składowisk odpadów na terenie zlewni, 
zestawienia tabelaryczne, 

- na podstawie danych statystycznych i danych z projektu Corine Land Cover – opracowanie 
warstw .shp w odniesieniu do JCWP/ JCWPd, dot. punktowych, rozproszonych i obszarowych 
źródeł zanieczyszczeń oraz poboru i zużycia wód powierzchniowych i podziemnych. 

W ramach prac dot. uzupełnienia oraz weryfikacji baz danych dotyczących korzystania z wód 
(pobory wód podziemnych i powierzchniowych oraz zrzuty ścieków) oraz zabudowy 
poprzecznej i podłużnej cieków zrealizowano: 

- warstwę zrzutów ścieków w zlewni Małej Wisły zawierającą1816 obiektów, 

- warstwę poborów wód powierzchniowych w zlewni Małej Wisły zawierającą510 obiektów, 

-  warstwę poborów wód podziemnych w zlewni Małej Wisły zawierającą139 obiektów, 



-  warstwęzabudowy poprzecznej cieków, w tym budowli piętrzących w zlewni Małej Wisły 
zawierającą1144 obiekty, 

-  warstwęzabudowy podłużnej cieków w zlewni Małej Wisły zawierającą597 obiektów. 

Identyfikacja presji oddziaływujących na stan wód powierzchniowych i podziemnych w 
zlewni rzeki Małej Wisły, odbywała się poprzez analizę dostępnych informacji i danych 
wejściowych przekazanych przez Zamawiającego, pozyskanych i uzupełnionych w ramach 
niniejszej pracy oraz ogólnodostępnych danych statystycznych (Bank Danych Lokalnych). 

Dla szczegółowej analizy przyjęto następujące wydzielenia głównych grup presji 
antropogenicznych na wody powierzchniowe i podziemne: 

 Presje punktowe – zanieczyszczenia; 

 Presje punktowe – zużycie wody, pobory wód podziemnych; 

 Presje obszarowe i rozproszone – zanieczyszczenia, w tym: 

• użytkowanie terenu, 

• rozproszone zanieczyszczenia komunalne, 

• presje rolnicze; 

 Inne presje. 

Oprócz wskaźników przedstawiających presje, obliczono również dodatkowe wskaźniki 
obrazujące stopień pokrycia obszaru zlewni różnymi formami zagospodarowania, które z 
uwagi na ochronę zasobów wodnych są pożądane.    
Opracowano 32 wskaźniki dla JCWP i 33 wskaźniki dla JCWPd, z którychkażdy 
zidentyfikowany został jako stymulanta, bądź destymulanta w kontekście jego wpływu na 
stan zasobów wodnych w analizowanej JCWP/ JCWPd. Z uwagi na fakt, iż każdy wskaźnik, 
bądź grupy wskaźników, charakteryzują odrębny rodzaj presji, wyrażonych innymi miarami/ 
jednostkami, tym samym łączna ocena wpływu występujących presji na stan zasobów 
wodnych nie byłamożliwa do przeprowadzenia bez zastosowania specjalnych metod, czy 
narzędzi. W związku z powyższym w ramach niniejszej pracy, dla opracowania łącznej oceny 
wpływu presji na stan wód postanowiono wykorzystać metodę wielowymiarowej analizy 
porównawczej (WAP). W analizie tej wykorzystano wskaźniki presji, wybrane spośród 
wszystkich opracowanych wskaźników. Dobór wskaźników do analizy WAP odbywał się 
według określonych zasad: 

- duża zmienność cech dla badanych obiektów, 

- brak wzajemnego silnego skorelowania między wskaźnikami, 

- reprezentatywność cech (lub wskaźników zagregowanych) wybranych z grupy zmiennych 
silnie skorelowanych w stosunku do zmiennych diagnostycznych wyeliminowanych z badań, 



- określenie charakteru zmiennych poprzez ich podział na stymulanty i destymulanty. 
 

Zaobserwowane zmiany wartości występujących presji antropogenicznych w 
przeanalizowanych okresach czasowych, świadczą o zmniejszaniu nasilenia występowania 
presji antropogenicznych oraz ich wpływu na stan zasobów wodnych, przede wszystkim na 
skutek porządkowania sytuacji w zakresie gospodarki ściekowej sektora komunalnego  
i zmniejszenia zapotrzebowania na wodę w sektorze komunalnym i w przemyśle.  
 

Przeprowadzona analiza WAP pozwoliła na uzyskanie wyników dla każdej JCWP i JCWPd w 
postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 

• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej zagrożonej) – 
HIER; 

• Klasy zagrożenia ze strony czynników presji: bardzo niska(1), niska (2), średnia (3), 
wysoka (4), bardzo wysoka (5) – KLASA (z uwagi na małą liczbę JCWPd w zlewni nie 
przeprowadzano ich klasyfikacji); 

• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 
kodem wskaźnika dopisane P, 

• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), przemysłu 
(kod PPRZEM), rolnictwa (PROL). 

 

Wyniki analizy WAP dla JCWP: 

W klasie 1 znalazły się JCWP: RW20000211179 (Zbiornik Goczałkowice), RW20001921139 
(Wisła od Zb. Goczałkowice do Białej) położone na obszarze gminy Chybie oraz 
RW2000122111329 (Kopydło), RW20001221113549 (Wisła do Dobki bez Kopydła), 
RW2000122111469 (Leśnica), RW200012211149 (Brennica), RW20009211151 (Wisła od 
Dobki do Bładnicy) położone na obszarze gmin Wisła, Ustroń, Brenna. 

W klasie 5 znalazły się JCWP:  

• RW20000211329 (Młynówka Komorowicka) położona na obszarze gminy Czechowice 
– Dziedzice, 

• RW200016211653 (Pszczynka do Zb. Łąka) położona na obszarze gmin Pawłowice, 
Susiec, Jastrzębie Zdrój, 

• RW2000162118349 (Potok) położona na obszarze gmin Łaziska Górne i Wyry, 

• RW200062118832 (Pstrążnik) położona na obszarze Katowic, 

• RW200062118866 (Dopływ spod Nowej Gaci) położona na obszarze Mysłowic i gminy 
Lędziny. 



W klasie 5 występują najwyższe wartości wskaźników związanych z położonymi na terenie 
JCWP obszarami miejskimi takimi jak zużycie wody w gospodarce komunalnej i przemyśle, 
ładunek BZT5 w odprowadzanych ściekach, ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych, 
ilość odpadów nieodzyskiwanych. W JCWP, które zakwalifikowane zostały do klasy 4 
dominuje presja związana z nieuporządkowaną gospodarką komunalną (najwyższa wartość 
ładunku azotu pochodzącego od mieszańca, najniższa wartość podłączeń do kanalizacji w 
stosunku do podłączeń do wodociągu). 

Reasumując uzyskane wyniki analizy WAP w zlewni Małej Wisły, należy stwierdzić, że 
największe oddziaływania antropogeniczne występują w północnej, wschodniej, zachodniej  
i miejscowo środkowej części zlewni. Teren południa zlewni, tj. Beskidu Śląskiego oraz rejony 
Zbiornika Goczałkowice osiągnęły najlepsze wyniki w przeprowadzonej analizie. Są to cenne 
obszary ze względu na występowanie obszarów leśnych, chronionych i o wysokiej 
różnorodności przyrodniczej. Decydującymi sektorami, mającymi wpływ na stan zasobów 
wód powierzchniowych w zlewni Małej Wisły jest w zależności od rejonu zlewni sektor 
komunalny, przemysłowy, bądź rolnictwo. 

Wyniki analizy WAP dla JCWPd: 

Spośród trzech JCWPd w zlewni Małej Wisły, pierwsze miejsce w hierarchii (najmniejsza 
presja) z wartością odległości od wzorca równą 0,88 zajmuje JCWPd 143. Drugą pod 
względem nasilenia presji antropogenicznych jest JCWPd 141 z odległością od wzorca równą  
0,40. Ostatnie miejsce zajęła JCWPd 142 (najwyższa presja) i uzyskała wartość odległości od 
wzorca równą 0,39. 

Analiza sektorów działalności antropogenicznej wykazała, że w przypadku poszczególnych 
JCWPd decydujące są: 

• JCWPd 143: sektor komunalny (100,0%), sektor przemysłowy (0,0%), rolnictwo 
(0,0%); 

• JCWPd 141: sektor przemysłowy (29,75%), sektor komunalny (26,71%), rolnictwo 
(20,71%); 

• JCWPd 142: sektor przemysłowy (32,63%), rolnictwo (30,99%), sektor komunalny 
(15,98%). 

Wyniki analizy WAP dla JCWPd w zlewni Małej Wisły wskazują wszystkie sektory jako 
wpływające w istotny sposób na zasoby wód podziemnych, w zależności od rejonu zlewni. 
Dla JCWPd 143 sektor komunalny jest jedynym źródłem oddziaływań antropogenicznych z 
uwagi na brak innych istotnych presji. JCWPd zlokalizowane na północy zlewni posiadają 
gorsze oceny (wyższa presja) z uwagi na zmianę w tej części zlewni zagospodarowania  
i wykorzystania zasobów środowiska (ośrodki miejskie i przemysłowe). W przypadku JCWPd 
142 i 141 również rolnictwo posiada potencjalny wpływ na stan zasobów wód podziemnych. 
W rzeczywistości nie należy w tych rejonach upatrywać zbyt dużego zagrożenia ze strony 



rolnictwa z uwagi na niskie wartości pogłowia zwierząt gospodarskich (do 0,40 SD/ ha UR) w 
stosunku do  wartości granicznej 1,5 SD/ ha UR, jaką przyjmuje się w Polsce dla szacowania 
zagrożenia zasobów wodnych ze strony rolniczego użytkowania gruntów. Należy traktować 
wskazanie tego sektora raczej jako potencjalnego źródła zagrożenia, w przypadku nasilenia 
intensyfikacji działalności rolniczej na gruntach ornych. 

Na podstawie opisanych prac oraz istniejących opracowań dot. planowania gospodarowania 
wodami przekazanych przez Zamawiającego, wskazano potencjalne wymagania 
i ograniczenia w korzystaniu z wód zlewni Małej Wisły.  

Wymagania te i ograniczenia dot. kwestii: 

- konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego w ciekach, 

- niepogarszania stanu/ potencjału wód w wyniku odprowadzania ścieków, również ścieków 
zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla  środowiska wodnego, 

- konieczności ochronyzasobów wód podziemnych. 

 

3. Podsumowanie 

Wyniki zrealizowanej pracy będą stanowić podstawę dalszych prac planistycznych w 
gospodarowaniu wodami na poziomie zlewni i dorzeczy. W celu osiągnięcia przez wody na 
terenie zlewni Małej Wisły celów środowiskowych wskazanych w Planie Gospodarowania 
Wodami wymagane jest opracowanie Warunków korzystania z wód zlewni.  Dokument 
tenwymaga dokładnych, niepodważalnych podstaw merytorycznych. Podstawy te powinny 
dawać odpowiedź na pytanie o stan poszczególnych jednolitych części wód 
powierzchniowych (ilościowy i jakościowy) oraz wskazywać źródło presji powodującej 
obniżenie stanu lub potencjału JCWP/ JCWPd lub zagrażającej temu stanowi/ potencjałowi. 
W obecnej sytuacji częstego braku ocen stanu zasobów wodnych na poziomie części wód 
(ograniczony monitoring ilościowy i jakościowy wód), należałoby estymować posiadane 
wyniki na wszystkie JCWP/JCWPd, z uwzględnieniem występujących w nich presji 
antropogenicznych. Takim źródłem informacji mogą być wyłącznie rezultaty dynamicznego 
ilościowego i statycznego jakościowego bilansu zasobów wodnych w zlewni, 
przeprowadzonych z uwzględnieniem wyników wieloletnich obserwacji hydrologicznych.  
W myśl powyższego, sformułowane propozycje wymagań i ograniczeń w korzystaniu z wód 
zlewni Małej Wisłypowinny zostać uszczegółowione i zweryfikowane przez rezultaty 
dynamicznych bilansów wodnogospodarczych wód powierzchniowych realizowanych dla 
zlewni rzecznych. 
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1. Ogólna charakterystyka geograficzna i przyrodnicza zlewni 

Zlewnia rzeki Małej Wisły zajmuje powierzchnię 1818,6 km2, co stanowi 46,2% powierzchni 
obszaru regionu wodnego Małej Wisły. Teren ten administracyjnie znajduje się na obszarze 
dwóch województw: śląskiego i małopolskiego. Województwo śląskie stanowi 96,4% 
powierzchni całkowitej omawianego obszaru. Natomiast 3,6% powierzchni obszaru znajduje 
się w województwie małopolskim.  

Według podziału fizycznogeograficznego wg Kondrackiego [14] zlewnia rzeki Małej Wisły 
znajduje się na terenie następujących makroregionów: Wyżyny Śląskiej na północy, Kotliny 
Oświęcimskiej i Podgórza Zachodniobeskidzkiego w części północnej i środkowej oraz 
Beskidu Zachodniego na południu. 
Zlewnia rzeki Małej Wisły leży w głównej mierze na terenie czterech mezoregionów – 
Równiny Pszczyńskiej na północy, Doliny Górnej Wisły w centralnej części zlewni oraz 
Pogórza Śląskiego i Beskidu Śląskiego na południu. Ponadto od północy znajduje się fragment 
mazoregionu Wyżyny Katowickiej, Pagóry Jaworznickie oraz Płaskowyżu Rybnickiego. Od 
strony zachodniej i południowo-zachodniej są to niewielkie części Pogórza Wilamowickiego, 
Beskidu Małego oraz Kotliny Żywieckiej.  Na terenie Beskidu Śląskiego wysokość terenu sięga 
od ok. 400 m n.p.m. do ponad 1100 m n.p.m. Dalej na północ teren coraz bardziej się obniża, 
aby osiągnąć wysokość ok. 230 m n.p.m. przy ujściu Przemszy do Wisły. 

Pod względem przyrodniczym najbardziej atrakcyjnym obszarem zlewni Małej Wisły jest 
teren Beskidu Śląskiego. Z uwagi na występowanie obszarów naturalnych lub terenów 
w niewielkim stopniu przekształconych przez człowieka, na tym terenie zlewni Małej Wisły 
został utworzony park krajobrazowy, liczne rezerwaty i obszary chronionego krajobrazu. 
Beskid Śląski w większości pokryty jest lasami, spośród których w zależności od piętra 
klimatyczno-roślinnego można wyróżnić w piętrze pogórza niewielkie fragmenty lasu 
olszowojesionowego i jesionowowiązowego, a także lasy lipowograbowe. Na wysokości 
pomiędzy 500 a 1000 m n.p.m., w piętrze regla dolnego wyróżnia się buczyny z domieszką 
świerku, jodły i jaworu oraz świerczyny wtórnego pochodzenia. Natomiast  regiel górny, 
znajdujący się powyżej 1000 m n.p.m., porastają wysokogórskie bory świerkowe [75]. 
Siedliskami priorytetowymi, zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy siedliskowej, są górskie i 
niżowe murawy bliźniczkowe, jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach, bory i 
lasy bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz murawy kserotermiczne. 
Stanowią one doskonałe miejsce dla rozwoju bioróżnorodności roślin oraz zwierząt. Do 
chronionych gatunków roślin na tym obszarze zaliczamy: obuwika pospolitego (Cypripedium 
calceolus L.), widłoząba zielonego (Dicranum viride Lindb.) i tojada morawskiego (Aconitum 
moravicum). Świat fauny reprezentowany jest przez 35 gatunków ssaków, wśród których 
możemy wyróżnić gatunki objęte ochroną takie jak wydra (Lutra lutra) i ryś (Lynx lynx). 
Natomiast gatunkami priorytetowymi są wilk (Canis lupus) i niedźwiedź brunatny (Ursus 
arctos). W jaskiniach występują m.in. podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros), nocek 
duży (Myotis myotis), mopek (Barbastella barbastellus), nocek orzęsiony (Myotis 
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emarginatus) i nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii). Spośród licznych gatunków ptaków na 
uwagę zasługują rzadkie i chronione gatunki takie jak: bocian czarny (Ciconia nigra), jarząbek 
(Tetrastes bonasia syn. Bonasa bonasia), głuszec (Tetrao urogallus), puchacz (Bubo bubo), 
sóweczka (Glaucidium passerinum), puszczyk uralski (Strix uralensis), dzięcioł zielonosiwy 
(Picus canus), dzięcioł czarny (Dryocopus martius), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), 
dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos), dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus),  
muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), muchołówka mała (Ficedula parva), gąsiorek 
(Lanius collurio), cietrzew (Lyrurus tetrix syn. Tetrao tetrix). Szczególnymi środkami ochrony, 
zgodnie z Załącznikiem II Dyrektywy Siedliskowej, objęte są następujące gatunki 
bezkręgowców i płazów: czerwończyk nieparek (Lycaena dispar), kozioróg dębosz (Cerambyx 
cerdo), biegacz urozmaicony (Carabus variolosus) oraz gatunki priorytetowe: pachnica 
dębowa (Osmoderma eremita), traszka karpacka (Lissotriton montandoni), traszka 
grzebieniasta (Triturus cristatus) i kumak górski (Bombina variegata). Ichtiofauna najliczniej 
reprezentowana jest przez pospolicie występującego pstrąga potokowego (Salmo trutta m. 
fario), ale również występują tu gatunki objęte ochroną: minóg strumieniowy (Lampetra 
planeri), brzanka (Barbus peloponnesius), głowacz białopłetwy (Cottus gobio). 

Kolejnym obszarem atrakcyjnym przyrodniczo jest Dolina Górnej Wisły obejmująca swym 
zasięgiem prawobrzeżne dopływy Wisły, Zbiornik Goczałkowice oraz przyległe stawy. 
Znajdujące się w niedalekim sąsiedztwie Zbiornika Goczałkowice siedliska (starorzecza 
i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion oraz łęgi 
wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe) są doskonałą ostoją dla różnych gatunków roślin 
i zwierząt. Odnotowano tutaj występowanie takich zwierząt jak: błotniak stawowy (Circus 
aeruginosus), bóbr europejski (Castor fiber), wydra (Lutra lutra), kumak nizinny (Bombina 
bombina), traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) i piskorz (Misgurnus fossilis). Ponadto na 
obszarze Doliny Górnej Odry występuje jeszcze 28 gatunków ptaków z załącznika I Dyrektywy 
Ptasiej. Są to: dzierzba czarnoczelna (Lanius minor), podróżniczek (Luscinia svecica), rybitwa 
białowąsa (Chlidonias hybrida), zielonka (Porzana parva), bielik (Haliaeetus albicilla), bączek 
(Ixobrychus minutus), ślepowron (Nycticorax nycticorax), ortolan (Emberiza hortulana),  
gąsiorek (Lanius collurio), muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis), jarzębatka (Sylvia 
nisoria), dzięcioł średni (Dendrocopos medius), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), dzięcioł 
czarny (Dryocopus martius), rybitwa zwyczajna (Sterna hirundo), rybitwa czarna (Chlidonias 
niger), mewa czarnogłowa (Ichthyaetus melanocephalus), szablodziób (Recurvirostra 
avosetta), derkacz (Crex crex), kropiatka (Porzana porzana), żuraw (Grus grus), trzmielojad 
(Pernis apivorus), łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus), bocian biały (Ciconia ciconia), czapla 
biała (Ardea alba) i czapla nadobna (Egretta garzetta). Z czego pierwsze 8 znajduje się na 
liście ginących gatunków w Polskiej Czerwonej Księdze [8].  
Na terenie zlewni Małej Wisły występują również rezerwaty przyrody Żubrowisko i Babczyna 
Dolina. Pierwszy z nich został utworzony w celu ochrony żubra (Bison bonasus). Populacja 
liczy 34 osobniki. Jest to jedyny rezerwat faunistyczny na opisywanym obszarze, jak również  
jedyny w województwie śląskim. W Babczynej Dolinie objęto ochroną zespół boru 
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trzcinnikowego. Występują tutaj mchy Orthotrichum obtusifolium i Orthotrichum lelli,  
wątrobowiec Frullania dilatata oraz higrofity i hydrofity. Ponadto na terenie torfowiska i olsu 
torfowcowego występuje bioróżnorodność flory i fauny [9].  

 

2. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna 

2.1. Opis budowy geologicznej 

Obszar zlewni rzeki Małej Wisły zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym wg Kondrackiego 
rozciąga się przez Makroregion Wyżyny Śląskiej w północnej części zlewni, poprzez Kotlinę 
Oświęcimską oraz Podgórze Zachodniobeskidzkie w jej centralnej części, aż po Beskidy 
Zachodnie w części południowej. Pod względem mezoregionów największa część zlewni leży 
na terenie Doliny Górnej Wisły, Równiny Pszczyńskiej, Pogórza Śląskiego oraz Beskidu 
Śląskiego. Pod względem tektonicznym, zlewnia Małej Wisły znajduje się na terenie 
jednostek tektonicznych- Zapadliska Górnośląskiego, Karpat oraz Sudetów Wschodnich. 

W budowie geologicznej charakteryzowanej zlewni wyraźnie zaznaczają się formy 
strukturalne orogenezy alpejskiej. Północna część zlewni położona jest na monoklinie śląsko-
krakowskiej, centralna stanowi część zapadliska przedkarpackiego, a południowa – fragment 
wschodniej części Karpat zewnętrznych. Graficzne przedstawienie budowy geologicznej 
zlewni Małej Wisły przedstawiono na mapie w Zał. nr 1. 

Monoklinę śląsko-krakowską budują głównie utwory triasu i jury, zalegające na podłożu 
młodszego paleozoiku (karbon, lokalnie perm). Warstwy karbonu górnego dzielą się na 
cztery serie litostratygraficzne: paraliczną (zbudowana z osadów iłowcowo-mułowcowych 
oraz piaskowcowych, w warstwie tej występują liczne pokłady węgla kamiennego), 
górnośląską piaskowcową (zbudowana z piaskowców i zlepieńców, również zawierająca 
liczne pokłady węgla kamiennego o znacznej miąższości), mułowcową (zbudowana z 
mułowców oraz iłowców z przewarstwieniami piaskowców drobnoziarnistych) i krakowską 
piaskowcową (zbudowana głównie z piaskowców, piaskowców zlepieńcowatych, zlepieńców 
z przewarstwieniami iłowców i mułowców wraz z pokładami węgla kamiennego). Część 
jednostki leżącą w obrębie zlewni Małej Wisły budują utwory triasu wykształcone w facji 
piaszczysto-ilastej pstrego piaskowca i facji dolomityczno-wapienno-marglistej wapienia 
muszlowego. Poza licznymi wychodniami podłoża, kompleks osadów triasowych i 
karbońskich przykrywają osady neogenu w postaci iłowców przewarstwionych wkładkami 
piaskowców, piasków oraz żwirów. Najmłodsze osady czwartorzędu występują w 
przeważającej części danego obszaru. Występują w postaci piasków drobnoziarnistych i 
żwirów, przewarstwionych glinami piaszczystymi i iłami.  

Zapadlisko przedkarpackie jest najmłodszą jednostką alpidów w Polsce. Strukturalnie 
stanowi rów przedgórski powstały u czoła nasunięcia karpackiego, wypełniony osadami 
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neogenu i czwartorzędu, zalegającymi na podłożu mezozoicznym i karbońskim. Miąższość 
osadów neogeńskiego kompleksu - iłów z przewarstwieniami piaskowców i zlepieńców – 
oscyluje w granicach 100 m. Wyżej leżące osady czwartorzędowe reprezentowane są przez 
holoceńskie utwory rzeczne – piaski, żwiry, gliny i muły rzeczne oraz plejstoceńskie utwory 
powstałe na skutek akumulacji lodowcowej – gliny i piaski z wkładkami żwirów.   

Południowa część zlewni, położona jest w obrębie Karpat zewnętrznych, w tektonicznej 
jednostce śląska. Struktura o charakterze fliszowym zbudowana jest z utworów kredowych  
i paleogeńskich, które od południa nasunięte są na osady neogenu zapadliska 
przedkarpackiego. Podłoże stanowią utwory krystaliczne prekambru oraz osadowe kambru 
(głównie piaskowce), dewonu (wapienie) i karbonu (utwory węglanowe, piaskowce, łupki, 
mułowce). W pionowym profilu kredowych osadów fliszowych dominują warstwy ilasto-
mułowcowo-margliste nad piaszczysto-żwirowymi. Utwory czwartorzędowe zdeponowane 
są na serii fliszowej wyłącznie w dolinach rzek. Reprezentowane są przez mułki, piaski i żwiry 
pochodzenia rzecznego oraz lessy, piaski i żwiry pochodzenia lodowcowego.   
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2.2. Opis warunków hydrogeologicznych 

Warunki hydrogeologiczne są pochodną budowy geologicznej, w której udział biorą 
różnowiekowe serie tworzące piętra i poziomy wodonośne. Tworzą one wielopoziomowy 
układ serii wodonośnych i izolujących je utworów nieprzepuszczalnych. W obszarze zlewni 
rzeki Małej Wisły występuje pięć użytkowych pięter wodonośnych: czwartorzędowe, 
neogeńskie, kredowe, triasowe i karbońskie. Graficzne przedstawienie warunków 
hydrogeologicznych zlewni Małej Wisły przedstawiono na mapie w Zał. nr 2. 

 

 

Rysunek 1. Schemat rozmieszczenia syntetycznych profili geologicznych w obszarze zlewni Małej 
Wisły [19]. 

Ich przestrzenną orientację i pionowy układ w odniesieniu do reliefu ukształtowania terenu zlewni 
ilustrują syntetyczne profile geologiczne - Rys.2. Czwartorzędowe piętro wodonośne o znacznym 
rozprzestrzenieniu i użytkowym charakterze występuje w centralnej i południowej części zlewni, 
natomiast w części północnej ma charakter lokalny. Piętro neogeńskie o ograniczonym 
rozprzestrzenieniu występuje w centralnej części, lokalnie pozostając w więzi hydraulicznej z 
wodonośnymi utworami kredy, których zasięg obejmuje również południową część zlewni Małej 
Wisły. Piętro wodonośne neogenu nie spełnia kryteriów użytkowych. Triasowe piętro wodonośne o 
niewielkim zasięgu występuje w północnej części omawianej zlewni. Poziom wodonośny górnego 
karbonu występujący w północnej i wschodniej części zlewni, pełni funkcję poziomu użytkowego, 
aczkolwiek z uwagi na eksploatację górotworu (GZW) ma ograniczony zasięg. 
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Rysunek 2. Syntetyczne profile geologiczne w obrębie zlewni Małej Wisły [19]. 

Piętro czwartorzędowe występuje niemal na całej powierzchni zlewni Małej Wisły. Jedynie  
w północnej jej części występuje ono lokalnie. Jest to główne piętro użytkowe na terenie 
zlewni. Poziom wodonośny zbudowany jest przede wszystkim z osadów rzecznych – piasków  
i żwirów, czasem zaglinionych. Występuje ono zazwyczaj do głębokości 5 m p.p.t. ze 
zwierciadłem o charakterze swobodnym, lokalnie napiętym. Miąższość poziomu 
wodonośnego wynosi od 10 do 15 m w dolinach i do 40 m w obszarach wypietrzeń. Jest on 
zasilany przede wszystkim poprzez infiltrację opadów atmosferycznych oraz wód 
powierzchniowych.  

Lokalnie, głównie w środkowej części zlewni Małej Wisły, poniżej poziomu 
czwartorzędowego występuje również poziom neogeńsko-kredowy o miąższości do 
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kilkudziesięciu m, zbudowany z utworów utworów fliszowych wykształconych w postaci 
piaskowców przekładanych łupkami ilasto-marglistymi, bądź z margli przeławicanych 
pakietami łupkowymi oraz wapieniami. 

Piętro triasowe występuje jedynie w północno-wschodnim fragmencie zlewni. Zalega poniżej 
poziomu neogeńskiego. Pozbawione jest ciągłości strukturalnej i ma niewielki zasięg. 
Miąższość poziomu wodonośnego wynosi ok. 40 m. Poziom jest słabo rozpoznany. 

Piętro karbońskie występuje w północnej, lokalnie w środkowej części zlewni. 
Reprezentowane jest przez poziom wodonośny występujący w piaskowcach serii 
mułowcowej i piaskowcowej górnego karbonu, o miąższości od 40 do 80 m.  Tworzą one 
odrębne warstwy wodonośne pozostające ze sobą w więzi hydraulicznej. Piętro izolowane 
jest warstwą łupków karbońskich, ilastą serią neogenu oraz warstwą glin zwałowych  
czwartorzędu. Zasilanie następuje przeważnie poprzez przepuszczalne utwory 
czwartorzędowe oraz lokalnie na wychodniach karbońskich, wykorzystując systemy spękań i 
szczelin. Występujące wody podziemne mają charakter naporowy i mogą być ujmowane 
jedynie ujęciami kopalnianymi.  

Piętro kredowe występuje w południowej części zlewni i związane jest z fliszem karpackim. 
Występuje w obrębie średnio- i gruboławicowych piaskowców przeławicanych łupkami. 
Piętro użytkowe miejscami występuje tuż pod powierzchnią terenu, a w partiach szczytowych na 
głębokości do około 30 m p.p.t., lokalnie głębokość ta wzrasta do  50 m. Miąższość warstwy 
wodonośnej przeważnie waha się w granicach 10-40 m, maksymalnie dochodzi do 80 m. Zwierciadło 
wody często jest pod napięciem dochodzącym do 20 - 30 m. Wody podziemne zasilane są głównie 
poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych, a także poprzez infiltrację wód 
powierzchniowych oraz dopływ z podłoża.  

Tabela 1. Ogólna charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zlewni rzeki Małej Wisły. 

Region 
zlewni/nr 

JCWPd 
Stratygrafia 

Rodzaj 
utworów 

budujących 
warstwę 

wodonośną 

Średni 
współczynnik 

filtracji 

Średnia 
miąższość 
utworów 

wodonośnych 

Liczba 
poziomów 

wodonośnych 

Charakterystyka 
nadkładu warstwy 

wodonośnej 
m/s 

północny/141 Q, T, C porowe 10-5-10-6 
10-20, 20-40, 
lokalnie >40 

1-2 

W równowadze 
utwory 

przepuszczalne  
i słaboprzepuszczalne 

centralny/142 Q, Ng-K, T, C 

Porowe, 
szczelinowe, 
szczelinowo-

porowe 

10-4-10-6 >40 1-2 
Głównie utwory 
przepuszczalne 

południowy/143 Q, Ng, K,  
Porowe, 

szczelinowo-
porowe 

10-4-10-6 
>40, w części 
północnej 10-

20 
1-2 

Głównie utwory 
przepuszczalne 
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Główne zbiorniki wód podziemnych. 

Na obszarze zlewni rzeki Małej Wisły zlokalizowanych siedem głównych zbiorników wód 
podziemnych (GZWP): Chrzanów (nr 452), Pszczyna-Żory (nr 346), Dolina rzeki Biała (nr 448), 
warstw Godula Beskid Mały (nr 447), warstw Godula Beskid Śląski (nr 348), Dolina rzeki 
górna Wisła (nr 347), Rybnik (nr 345). Spośród nich w całości na obszarze zlewni Małej Wisły, 
położone są zbiorniki GZWP nr 346, 347 i 348.   

 

Rysunek 3. Główne zbiorniki wód podziemnych w obszarze zlewni rzeki Małej Wisły.  

Niewielki fragment GZWP Chrzanów (nr 452) znajduje się w północno-wschodniej części  
zlewni. Jest to zbiornik o dużej wodonośności, o charakterze szczelinowo-krasowym. 
Warstwy wodonośne zalegają na utworach karbonu. Zbiornik zasilany jest poprzez 
przepuszczalne utwory zwietrzelinowe i czwartorzędowe oraz przez tektoniczne szczeliny 
uskokowe. Wody zbiornika są średniej jakości typu Ic, Id. Zasoby dyspozycyjne wynoszą 82 
000 m³/d. 

GZWP Pszczyna-Żory (nr 346) znajduje się w centralnym obszarze zlewni. Jest on wieku 
czwartorzędowego, typu porowego, zbudowany z piaszczysto-żwirowych osadów.  
W zbiorniku dominują wody wodorowęglanowo – siarczanowo – wapniowo – sodowe. 
Zasoby dyspozycyjne wynoszą 17 000 m³/d. 



13 
 

GZWP Dolina rzeki Biała (nr 448) znajduje się we wschodnim obszarze zlewni. Zbudowany 
jest z czwartorzędowych utworów aluwialnych w postaci otoczaków, żwirów i piasków  
z różnym stopniem zaglinienia. Miąższość warstw wodonośnych wynosi od kilku do 20 m. 
Wody zbiornika można zaliczyć do IIa i IIb klasy, najczęściej zanieczyszczone pod względem 
bakteriologicznym. Zawierają też podwyższoną ilość żelaza i manganu. Zasoby dyspozycyjne 
wynoszą 3 000 m³/d. 

GZWP warstw Godula Beskid Mały (nr 447) znajduje się we wschodnim obszarze zlewni. 
Zbudowany jest z kredowych warstw godulskich. Poziomy tworzą gruboławicowe piaskowce 
średnio i grubo ziarniste, z wkładkami łupków ilastych. Zbiornik został rozpoznany tylko 
kilkoma odwiertami. Poziom wodonośny typu kredowego (fliszowego) związany jest ze 
stropową, spękaną częścią warstw fliszowych, wykształcony w postaci piaskowców grubo  
i średnioławicowych z wkładkami łupków. Zbiornik ma podobną charakterystykę 
hydrogeologiczną jak GZWP warstw Godula Beskid Śląski (nr 348). Zasoby dyspozycyjne 
wynoszą 8 000 m³/d. 

GZWP warstw Godula Beskid Śląski (nr 348) znajduje się w południowym obszarze zlewni. 
Zbiornik tworzą kredowe warstwy godulskie zbudowane z gruboławicowych piaskowców 
średnio i gruboziarnistych z wkładkami łupków ilastych. Zbiornik został rozpoznany tylko 
kilkoma odwiertami. Poziom wodonośny typu kredowego (fliszowego) związany jest  
ze stropową, spękaną częścią warstw fliszowych. Miąższość warstwy wodonośnej wynosi 
średnio 15 m. Wody zbiornika można zaliczyć do I i IIa klasy. Zasoby dyspozycyjne wynoszą  8 
500 m³/d. 

GZWP Dolina rzeki górna Wisła (nr 347) znajduje się w południowym oraz centralnym 
obszarze zlewni. Warstwa wodonośna zbudowana jest z utworów czwartorzędowych 
wypełniających kopalną dolinę rzeki Wisły. Wody zbiornika można zaliczyć do Ic klasy. Zasoby 
dyspozycyjne wynoszą 13 000 m³/d. 

GZWP Rybnik (nr 345) znajduje się w północno-zachodnim obszarze zlewni. Jest to zbiornik 
typu porowego, wydzielony w obrębie utworów plejstocenu, o charakterze odkrytym, ze 
swobodnym lustrem wody znajdującym się na poziomie 10 m. Zbiornik jest podatny na 
zanieczyszczenia. Średnia głębokość ujęć wód wynosi od 20 do 60 m. Zasoby dyspozycyjne 
wynoszą 8 000 m³/d. 

W tabeli 2 przedstawiono ogólną charakterystykę GZWP występujących na obszarze zlewni 
Małej Wisły. 
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Tabela 2. Ogólna charakterystyka GZWP. 

Nr GZWP Nazwa GZWP 
Powierzchnia 

[km2] 
Typ zbiornika 

Wiek piętra 
wodonośnego 

Szacunkowe 
zasoby [tys. 

m3/d] 

Stopień 
udokumentowania 

452 Zbiornik Chrzanów 262,9 
Szczelinowo – 

krasowy 
Trias dolny i 

środkowy 
82 Udokumentowany 

346 Zbiornik Pszczyna – Żory 72,9 Porowy Czwartorzęd 17 Udokumentowany 

448 Dolina rzeki Biała 22 Porowy Szczelinowy 3 Nieudokumentowany 

447 
Zbiornik warstw Godula 

Beskid Mały 
256 

Porowo – 
szczelinowy 

Kreda 8 Nieudokumentowany 

348 
Zbiornik warstw Godula 

Beskid Śląski 
410 

Porowo – 
szczelinowy 

Kreda 8,5 Nieudokumentowany 

347 Dolina rzeki górna Wisła 99 Porowy Czwartorzęd 13 Nieudokumentowany 

345 Zbiornik Rybnik 72 Porowy Czwartorzęd 8 Nieudokumentowany 
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2.3. Określenie typów hydrochemicznych wód 

Typy hydrochemiczne wód podziemnych określone zostały dla monitorowanych poziomów 
wodonośnych w poszczególnych JCWPd. Stacjonarna sieć monitoringowa wód podziemnych 
zlewni rzeki Małej Wisły obejmuje 8 punktów monitoringowych: 5 z nich (3 czwartorzędowe i 
2 karbońskie) znajduje się w północnej części zlewni – JCWPd nr 141, kolejne 3 
(czwartorzędowe) - w centralnej części zlewni w obrębie JCWPd nr 142.  

 

 

 

Rysunek 4. Sieć monitoringowa wód podziemnych w zlewni rzeki Małej Wisły na tle JCWPd 

Wyniki monitoringu zostały przedstawione w opracowaniach Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w 2011 [12,19]. 

Typ hydrochemiczny wód podziemnych z poszczególnych punktów monitoringowych został 
określony przy użyciu klasyfikacji Alowskiego-Szwieca, która uwzględnia obecność  
w wodzie jonów o zawartość powyżej 20% mval oraz klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego. 
Zawartość poszczególnych jonów w wodach danych punktów monitoringowych przedstawia 
tab. 3.  
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Tabela 3. Skład makroskładników i elementów biogennych w wodach podziemnych z poszczególnych punktów monitoringowych na terenie zlewni Małej 
Wisły [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr 
punktu 

            

mg/l 

873 93 42,65 14,8 36,5 7,1 6,03 1,8 0,152 0,083 10,7 0,005 0,025 

874 110 118,5 87,15 78,7 14,8 39,41 6,5 0,079 0,1025 29,1 0,013 0,025 

1111 126 29,1 12,6 34,6 5,7 9,35 3,1 4,908 1,2954 0,03 0,005 0,27 

1167 102 46,1 73,9 46,5 7,4 15,8 1,2 33,273 1,764 0,19 0,01 0,57 

1170 162 91,9 29,7 71,9 7,3 17,21 5,3 1,037 0,3745 0,08 0,005 7,52 

2687 156 82,75 25,05 68,2 17,5 10,84 2,1 0,399 0,0777 32,05 0,005 0,025 

2688 87 22,6 6,7 28 3,7 6,2 2,1 0,015 0,0009 4,35 0,005 0,025 

2691 147 142 27,8 76,4 14,1 17,74 3,5 4,931 0,8299 5,66 0,005 0,355 
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Tabela 4. Typ hydrochemiczny wody podziemnej w poszczególnych punktach monitoringowych na 
terenie zlewni Małej Wisły [12,20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z tabelą 4, w badanych punktach monitoringowych stwierdzono występowanie 
następujących typów hydrochemicznych wód: 

- HCO3–Ca; wody 2-jonowe typowe dla strefy hipergenezy w poziomie czwartorzędowym w 
centralnej części zlewni, 

- HCO3– SO4–Ca–Mg; wody 4-jonowe odbiegające od  typowych dla strefy hipergenezy w 
poziomie czwartorzędowym i karbońskim,  

- HCO3–SO4–Ca, SO4–Cl–HCO3–Ca-Na, Cl-HCO3-SO4-Ca-Fe, SO4-HCO3-Ca; wody 3 i 5-jonowe 
znacznie odbiegające od typowych dla strefy hipergenezy w wodach czwartorzędowych. 

Występowanie wód znacznie odbiegających od typowych dla strefy hipergenezy, w których 
jednocześnie pojawiają się jony Na i Cl bądź dominującym jest jon SO4 lub Cl, jednoznacznie 
wskazują na wpływ antropopresji. 

Dominującymi jonami w składzie chemicznym monitorowanych wód są HCO3
- i Ca2+

, 

charakterystyczne dla strefy hipergenezy i kształtowane przez procesy geogeniczne. Znaczny 
udział w składzie chemicznym wód czwartorzędowych stwierdzono w odniesieniu do jonów  
SO4

2- (max. stężenie 118,5 mgSO4/dm3).  Ponadto w wodach czwartorzędowych stwierdzono 
także podwyższone zawartości jonów Na i Cl, co wskazuje wyraźnie na wpływ antropopresji 
Na chemizm płytko występujących wód czwartorzędowych – a także w strefie wychodni 
karbonu – wpływa skład infiltrujących wód opadowych oraz roztopowych (jony CO3, HCO3, 
SO4

2,  Cl i Na).  
 
 
 
 
  

nr punktu Typ hydrochemiczny wody 

873 HCO3–SO4–Ca – Mg 

874 SO4–Cl–HCO3–Ca–Na 

1111 HCO3–Ca 

1167 Cl–HCO3–SO4–Ca–Fe 

1170 HCO3–Ca 

2687 HCO3–SO4–Ca –Mg 

2688 HCO3–SO4–Ca 

2691 SO4–HCO3–Ca 
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2.4. Informacje dotyczące odwodnienia kopalń i związków hydraulicznych wód 

Eksploatowanie złoża kopalnego wymaga odwadniania górotworu. Prowadzi to do znacznych 
zmian stosunków wodnych środowiska geologicznego. Wskutek odwadniania kopalń 
następuje obniżenie zwierciadła wód podziemnych oraz osuszenie poziomów wodonośnych  
w obrębie leja depresji, powstają pustki w górotworze, następuje spękanie warstw leżących 
nad złożem. Ponadto płaszczyzny uskokowe zostają rozszczelnione, następuje deformacja 
warstw skalnych oraz obniżenie terenu, a co za tym idzie – zawodnienie powierzchni. 
Skutkuje to powstaniem lokalnych lub regionalnych systemów cyrkulacji wód podziemnych  
i powierzchniowych. Wpływ eksploatacji na zmiany środowiska górniczego został 
przedstawiony na rysunku 5 [22].  

 

Rysunek 5. Schemat wpływu działalności górniczej na środowisko wodne. Źródło: Państwowy Instytut 
Geologiczny 2007 [22]. 

W rejonie zlewni bilansowej Małej Wisły prowadzona jest eksploatacja węgla kamiennego, w 
wyniku której następuje odwadnianie piętra wodonośnego karbonu tworzącego dwa 
poziomy wodonośne karbonu górnego (produktywnego) i karbonu dolnego, zbudowane z 
piaskowców o miąższości od kilku do kilkudziesięciu metrów. 

Warunki hydrogeologiczne w utworach wodonośnych tego piętra zostały silnie zmienione w 
wyniku działalności górniczej. Odwodnienie wyrobisk kopalń prowadzi do zachwiania 
równowagi środowiska wodnego, wzrostu infiltracji i drenażu wód z młodszych pięter 
wodonośnych - głównie triasu i piętra czwartorzędowego. Wody z utworów 
czwartorzędowych i triasowych znajdują się w łączności hydraulicznej z wodami poziomów 
karbonu w rejonach ich wychodni. Z analizy pola hydrodynamicznego wynika, że piętro 
triasowe i czwartorzędowe drenowane jest w rejonie obszaru odwadniania złóż „Piast”, 
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natomiast piętro czwartorzędowe w rejonie obszaru „Brzeszcze”, „Silesia” oraz „Pniówek”, 
„Zofiówka” i „Borynia”. Na przedmiotowym obszarze zlewni Małej Wisły występują liczne 
udokumentowane leje depresji w piętrze karbońskim o regionalnym rozprzestrzenieniu oraz 
powstałe na skutek odwodnienia obszary braków poziomów użytkowych, a górnicza 
eksploatacja złoża i prowadzone odwodnienie górotworu od blisko 100 lat, spowodowało 
przeobrażenia warunków hydrogeologicznych do głębokości ok. 740 m, w tym obniżenia 
zwierciadła wody do głębokości 170-230 m. 

Graficzne przedstawienie warunków hydrogeologicznych zlewni Małej Wisły przedstawiono 
na mapie w Zał. nr 2. 

Przepuszczalność i wodonośność piaskowców i zlepieńców karbońskich zwiększyła się  
w wyniku prowadzenia eksploatacji. Jej efektem są poeksploatacyjne spękania i szczeliny  
w górotworze, ułatwiające infiltrację wód opadowych oraz powstanie więzi hydraulicznej 
między zawodnionymi warstwami. W warunkach drenującego wpływu kopalni, zasięg  
i głębokość występowania użytkowego poziomu wodonośnego wyznaczają wypływy wód 
zwykłych w wyrobiskach górniczych. Poprzez powstałe, nowe drogi przepływu - system 
szczelin, spękań i wyrobiskami górniczym - następuje infiltracja wód zwykłych do głębszych 
poziomów eksploatacyjnych kopalni. 

Aktualnie niewielka część wód z odwodnienia górniczego jest użytkowana przez kopalnie, 
głębokość występowania wód słodkich sięga od 200 do 250m ppt. Znaczna większość wód 
słodkich zostaje jednak bezpowrotnie stracona na skutek mieszania ich z solankami. 
Mieszane wody są zrzucane do cieków stwarzając istotne źródło zanieczyszczenia wód 
Wisły i jej dopływów. 

W obrębie obszaru bilansowego Małej Wisły zgodnie z pozwoleniami wodnoprawnymi 
prowadzi się 15 odwodnień zakładów górniczych. Łączna objętość odwodnienia kształtuje się 
na poziomie 1 026 144 m³/d.  

Stopień wykorzystania sumy zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych wynosi powyżej 
50% przy zasobach na poziomie 218660 m³/d. Całkowita wartość odwodnienia i eksploatacji 
ujęć wód podziemnych na poziomie pozwoleń wodnoprawnych 232716 m³/d i jest wyższa od 
sumy zasobów perspektywicznych i dyspozycyjnych co wskazuje za zły stan ilościowy 
szczególnie w północnej części zlewni w rejonie występowania obszarów zdegradowanych 
ilościowo (brak poziomów użytkowych w obrębie lejów depresji). 
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Tabela 5. Zasoby wód podziemnych zlewni Małej Wisły 

   suma zasobów 
dyspozycyjnych i 

perspektywicznych 

Ujęcia, zasoby 
eksploatacyjne 

Ujęcia, 
pozwolenia 

wodnoprawne 

Odwodnienie 
górnicze 

Jednostka Stratygrafia 

218660 

13756,8 63654 
 

m3/d Q 

26032,8 3241,04 
 

m3/d Tr 

55161,6 1803,92 

 

m3/d Cr 

 
149,46 

 

m3/d Cr+J 

27568,8 47401,86 116465,8 m3/d C 

SUMA 122520 116250,28 116465,8 m3/d Q, Tr, Cr, J,C 

 

Wg danych z Banku Danych Lokalnych, w gminach zlokalizowanych na obszarze zlewni Małej 
Wisły w 2011 r. odprowadzony został ładunek chlorków i siarczanów w wysokości  
669,9 tys. ton. Powyższy ładunek dotyczy sumy chlorków i siarczanów odprowadzonych do 
wód lub do ziemi ze wszystkimi rodzajami ścieków, jednak w decydującej większości 
odprowadzany jest on wraz z wodami pochodzącymi z odwodnienia kopalń. Poniższy 
schemat obrazuje zmienność wartości odprowadzanego ładunku zanieczyszczeń w okresie 
2003 – 2011. 

Wykres 1. Ładunek chlorków i siarczanów odprowadzanych w gminach zlewni Małej Wisły  
w okresie 2003 – 2011. 
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Wartości ładunków soli odprowadzanych w poszczególnych latach wykazują lekko spadkowy 
trend. Mimo to ogromne ilości chlorków i siarczanów wprowadzane do wód 
powierzchniowych powodują zanieczyszczenie cieków. Zakłady górnicze zobowiązane są do 
opracowywania i wdrażania specjalnych programów ograniczających ilości odprowadzanych 
silnie zasolonych wód dołowych, jednak problemu tego nie można całkowicie usunąć. 
Odwodnienie kopalń jest nieodłącznym elementem eksploatacji górniczej, zarówno podczas 
działania kopalń, jak też po ich zamknięciu. 

 

2.5. Podział na JCWPd 

Zlewnia rzeki Małej Wisły usytuowana jest na obszarze trzech JCWPd: 141, 142  
i 143 (rys 6).   

 

 

 

Rysunek 6. Jednolite Części Wód Podziemnych na obszarze zlewni Małej Wisły 

Największą część zlewni (47%) zajmuje JCWPd nr 142, o powierzchni 863,71 km2. Północną 
część zlewni zajmuje JCWPd nr 141 o powierzchni 269,95 km2 (15%), natomiast południowa 
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część zlewni (38%) odpowiada wydzielonej JCWPd nr 143 o powierzchni 686,03 km2 . Podział 
powierzchni JCWPd na terenie zlewni Małej Wisły przedstawia poniższa tab. 6. 

Tabela 6. Jednolite Części Wód Podziemnych w obszarze zlewni rzeki Małej Wisły [19] 

Kod 
JCWPd 

Powierzchnia 
JCWPd [km²] 

Powierzchnia w obszarze zlewni 
rzeki Małeja Wisły [km²] 

Udział JCWPd w obszarze 
zlewni rzeki Małej Wisły [%] 

141 269,95 269,16 15 

142 863,71 863,47 47 

143 686,03 686,03 38 

 

Poniżej zestawiono główne charakterystyki JCWPd w zlewni Małej Wisły. 

JCWPd nr 141 

W budowie geologicznej wyróżnia się młodoalpejską strukturę tektoniczną monokliny śląsko-
krakowskiej, gdzie utwory triasowe pozbawione ciągłości strukturalnej zalegają na starszym 
podłożu paleozoicznym i przykryte są osadami kenozoicznymi bądź odsłaniają się na 
powierzchni terenu.  
Występowanie wód podziemnych związane jest z czwartorzędowymi i neogeńskimi osadami 
o charakterze porowym, ośrodkiem szczelinowo-krasowo-porowym piętra triasowego  
i ośrodkiem szczelinowo-porowym w utworach karbonu górnego. Poziom wodonośny piętra 
czwartorzędowego związany z piaszczysto-żwirowymi osadami, nie ma ciągłego 
rozprzestrzenienia a jego użytkowy charakter ma lokalny zasięg. Bardzo ograniczony zasięg  
i brak charakteru użytkowego cechuje poziom neogenu i triasu. 
Największy zasięg o charakterze użytkowym ma górnokarboński poziom wodonośny 
związany z piaskowcami serii mułowcowej i piaskowcowej.  
Średni współczynnik filtracji wynosi 10-5-10-6 m/s. Średnia miąższość utworów wodonośnych 
wynosi > 40 m. Zasoby wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania określono dla 
JCWPd w wysokości 21,1 tys. m3/d. 
Zarówno w 2005 jak i 2010 roku [12] omawiana JCWPd uzyskała status ogólny wód 
podziemnych słaby z uwagi na słaby stan ilościowy. Oceny dokonano dla trzech punktów 
monitoringowych ujmujących wody poziomu czwartorzędowego i dwa punkty dla poziomu 
karbońskiego. Słaby stan ilościowy wynika z ujemnego bilansu wodnego (brak rezerw 
zasobowych), co jest następstwem intensywnego odwodnienia prowadzonego w GZW. 
Przewidywane jest utrzymanie słabego stanu ilościowego JCWPd.  

JCWPd nr 142 

W budowie geologicznej wyróżnia się młodoalpejską strukturę tektoniczną zapadliska 
przedkarpackiego, o charakterze rowu przedgórskiego, wypełnionego osadami neogenu  
i czwartorzędu. W podłożu struktury występują osady mezozoiku (kreda) i fragmentarycznie 
paleozoiku. 
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Występowanie wód podziemnych związane jest głównie z czwartorzędowymi osadami o 
charakterze porowym. Lokalny zasięg cechuje porowo-szczelinowy poziom wodonośny 
neogeńsko-kredowy w osadach fliszowych piaskowców i margli, a także porowo-szczelinowy 
poziom w utworach karbonu górnego (piaskowce serii piaskowcowej).  
Średni współczynnik filtracji wynosi 10-4-10-6 m/s. Średnia miąższość utworów wodonośnych 
wynosi > 40 m. Zasoby wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania określono dla 
JCWPd w wysokości 67,12 tys. m3/d. 
JCWPd zagrożona jest nieosiągnięciem celów środowiskowych z uwagi na stan jakościowy. W 
W 2005 r. ogólny stan określono jako słaby z uwagi na słaby stan chemiczny. Natomiast w 
2010 roku, zarówno stan chemiczny jak i ilościowy oceniony został jako dobry  
i przewidywane jest jego utrzymanie na tym poziomie. 
 

JCWPd nr 143 

W budowie geologicznej  wyraźnie zaznacza się młodoalpejska struktura Karpat 
zewnętrznych, zbudowana ze sfałdowanych utworów kredowych i paleogeńskich, które od 
południa są nasunięte na osady neogenu zapadliska przedkarpackiego. Tylko w dolinach 
rzecznych utwory fliszowe przykryte są osadami plejstocenu.  
Występowanie wód podziemnych związane jest głównie z czwartorzędowymi osadami o 
charakterze porowym w dolinach rzecznych oraz porowo-szczelinowym poziomem 
wodonośnym wieku kredowego w osadach fliszowych piaskowców średnio-  
i gruboławicowych. Lokalnie oba poziomy pozostają w więzi hydraulicznej, stanowiąc jeden 
wspólny horyzont wodonośny. 
Średni współczynnik filtracji wynosi 10-4-10-6 m/s. Średnia miąższość utworów wodonośnych 
wynosi > 40 m, a w części północnej JCWPd 10 – 20 m. Zasoby wód podziemnych dostępnych 
do zagospodarowania określono dla JCWPd w wysokości 52,95 tys. m3/d. 
Zarówno w 2005 jak i 2010 roku [12] omawiana JCWPd uzyskała status ogólny wód 
podziemnych dobry, co oznacza spełnienie wymaganych kryteriów dla oceny dobrego stanu 
chemicznego i ilościowego. Jednakże przewiduje się jego pogorszenie z uwagi na nadmierne 
rozdysponowanie zasobów wód podziemnych.  
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3. Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna 
 
3.1 Ogólna charakterystyka 

Główną rzeką analizowanego obszaru jest Mała Wisła (Rysunek 7). Długość Małej Wisły 
wynosi 106 km. Całkowita długość sieci hydrograficznej na terenie analizowanej zlewni 
wynosi ok. 1340 km. Największymi dopływami Wisły są jej lewobrzeżne dopływy: Pszczynka 
(44,7 km) i Gostynia (32,6 km) oraz dopływ prawobrzeżny: Biała (30,1 km). 

Na obszarze zlewni znajdują się sztuczne zbiorniki wodne, największe z nich to: Zbiornik 
Goczałkowice (26,6 km2), Zbiornik Łąka (3,1 km2) i Zb. Paprocański (1,1 km2). Na 
analizowanym obszarze znajduje się 106 zbiorników wodnych o powierzchni mniejszej niż 
1 km2. Łączna powierzchnia tych zbiorników wynosi niecałe 6,6 km2. 

 
Rysunek 7. Sieć hydrograficzna zlewni Małej Wisły 

3.2 Podział na jednolite i scalone części wód, kategorie wód oraz identyfikacja 
zmian morfologicznych 
Zgodnie z podziałem na części wód, na terenie zlewni Małej Wisły znajduje się 6 scalonych 
części wód powierzchniowych (Rysunek 8) oraz 43 jednolite części wód powierzchniowych 
(Rysunek 9). SCWP oraz JCWP zostały zestawione w Tabeli 7. Dodatkowo w załączniku nr 3 
do opracowania zestawiono w tabeli wykaz wszystkich SCWP i JCWP na terenie zlewni Małej 
Wisły. 
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Rysunek 8. Podział zlewni Małej Wisły na scalone części wód powierzchniowych 
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Rysunek 9. Podział zlewni Małej Wisły na jednolite części wód powierzchniowych 
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Podział JCWP na kategorie wód przedstawia się następująco:  

• 12 ma charakter naturalny,  

• 28 silnie zmienionych części wód,  

• 3 sztuczne części wód.  

Procentowy udział kategorii wód w powierzchni zlewni Małej Wisły przedstawia się 
następująco:  

• naturalna część wód – 21,4%,  

• sztuczna część wód – 3,4%,  

• silnie zmieniona część wód – 75,2%.  

Łączna powierzchnia silnie zmienionych i sztucznych części wód wynosi 1429,4 km2. Dla 
JCWP, które zostały zakwalifikowane jako silnie zmienione i sztuczne części wód, 
zidentyfikowano zmiany morfologiczne. Zostały one przedstawione w Tabeli 7.  

 
Rysunek 10. Podział zlewni Małej Wisły na naturalne, silnie zmienione i sztuczne części wód



28 
 

Tabela 7. Zestawienie scalonych i jednolitych części wód powierzchniowych w zlewni Małej Wisły oraz identyfikacja zmian morfologicznych. 

Nazwa SCWP Kod SCWP Nazwa JCWP Kod JCWP 
Status 

części wód 
Identyfikacja zmian morfologicznych 

Wisła od źródeł do 
Bładnicy 

MW0101 Kopydło RW2000122111329 
silnie 

zmieniona 
obecność rozwiązań hydrotechnicznych związanych z ochroną 
przeciwpowodziową i zaopatrzeniem w wodę;  

MW0101 Wisła do Dobki bez Kopydła RW20001221113549 
silnie 

zmieniona 

obecność rozwiązań hydrotechnicznych związanych z ochroną 
przeciwpowodziową i zaopatrzeniem w wodę;  

MW0101 Leśnica RW2000122111469 
silnie 

zmieniona 

obecność rozwiązań hydrotechnicznych związanych z ochroną 
przeciwpowodziową i zaopatrzeniem w wodę;  

MW0101 Brennica RW200012211149 
silnie 

zmieniona 

obecność rozwiązań hydrotechnicznych związanych z ochroną 
przeciwpowodziową i zaopatrzeniem w wodę;  

MW0101 Wisła od Dobki do Bładnicy RW20009211151 
silnie 

zmieniona 

obecność rozwiązań hydrotechnicznych związanych z ochroną 
przeciwpowodziową i zaopatrzeniem w wodę;  

Wisła od Bładnicy do zb. 
Goczałkowice wraz z 

Bładnicą 

MW0102 Młynka 2 RW200002111569 sztuczna 
sztuczna część wód (powstała w wyniku działalności 
człowieka w miejscu gdzie poprzednio nie było cieków) 

MW0102 Strumień (Zbytkowski) RW200016211158 naturalna - 

MW0102 Bładnica RW200062111529 
silnie 

zmieniona 
obecność rozwiązań hydrotechnicznych związanych z ochroną 
przeciwpowodziową; 

MW0102 Knajka RW2000621115729 naturalna - 

MW0102 
Wisła od Bładnicy do zb. 

Goczałkowice 
RW20009211159 

silnie 
zmieniona 

obecność rozwiązań hydrotechnicznych związanych z ochroną 
przeciwpowodziową i zaopatrzeniem w wodę; 

Wisła od zb. Goczałkowice 
do Białej wraz ze 

zbiornikiem 
MW0103 Zbiornik Goczałkowice RW20000211179 

silnie 
zmieniona 

zbiornik zaporowy, zmiany ilościowe (pobory); utrudnienia 
migracji organizmów;  
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Nazwa SCWP Kod SCWP Nazwa JCWP Kod JCWP 
Status 

części wód 
Identyfikacja zmian morfologicznych 

MW0103 Młynówka Komorowicka RW20000211329 sztuczna 
sztuczna część wód (powstała w wyniku działalności 
człowieka w miejscu gdzie poprzednio nie było cieków) 

MW0103 Łaziński Potok (Zlewaniec) RW20001221124 
silnie 

zmieniona 
uregulowanie głównej rzeki; utrudnienia migracji organicznej; 

MW0103 Jasienica RW200012211269 
silnie 

zmieniona 
zmiany ilościowe (pobory); utrudnienia migracji organicznej;  

MW0103 Rudawka RW2000122112849 
silnie 

zmieniona 
utrudnienia migracji organicznej; uregulowanie głównej rzeki;  

MW0103 Wapienica RW200012211289 
silnie 

zmieniona 
zmiany ilościowe (pobory); utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki; zbiornik zaporowy 

MW0103 
Wisła od zb. Goczałkowice do 

Białej 
RW20001921139 

silnie 
zmieniona 

zmiany ilościowe (pobory); utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

MW0103 Bajerka RW20006211172 
silnie 

zmieniona 
zmiany ilościowe (pobory); utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

MW0103 Iłownica RW20006211299 
silnie 

zmieniona 
zmiany ilościowe (pobory); utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

Pszczynka 
MW0104 Zbiornik Łąka RW200002116559 

silnie 
zmieniona 

zbiornik zaporowy; zmiany ilościowe (pobory); utrudnienia 
migracji organicznej; uregulowanie głównej rzeki;  

MW0104 Kanał Branicki RW200016211649 naturalna - 
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Nazwa SCWP Kod SCWP Nazwa JCWP Kod JCWP 
Status 

części wód 
Identyfikacja zmian morfologicznych 

MW0104 Pszczynka do zb. Łąka RW200016211653 
silnie 

zmieniona 
zmiany ilościowe (pobory); utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

MW0104 Dokawa RW200017211669 naturalna - 

MW0104 Korzenica RW200017211689 naturalna - 

MW0104 Pszczynka od zb. Łąka do ujścia RW20001921169 
silnie 

zmieniona 
zmiany ilościowe (pobory); utrudnienia migracji organicznej; 
uregulowanie głównej rzeki;  

Gostynia 

MW0105 Potok RW2000162118349 naturalna - 

MW0105 Zgoński Potok RW200017211829 
silnie 

zmieniona 
utrudnienia migracji w głównej rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe  

MW0105 Potok Zwakowski RW200017211849 naturalna - 

MW0105 Gostynia do starego koryta RW200017211851 
silnie 

zmieniona 
utrudnienia migracji w głównej rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

MW0105 
Stare koryto Gostyni i jez. 

Paprocańskie 
RW200017211852 

silnie 
zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej rzece; regulacje; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

MW0105 
Gostynia od starego koryta do 

ujścia 
RW200019211899 

silnie 
zmieniona 

utrudnienia migracji w głównej rzece; regulacje; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

MW0105 Potok Tyski RW20006211869 
silnie 

zmieniona 
utrudnienia migracji w głównej rzece; regulacje; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

MW0105 Pstrążnik RW200062118832 naturalna - 

MW0105 Dopływ spod Mąkołowca RW20006211884 naturalna - 
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Nazwa SCWP Kod SCWP Nazwa JCWP Kod JCWP 
Status 

części wód 
Identyfikacja zmian morfologicznych 

MW0105 Dopływ spod Nowej Gaci RW200062118866 naturalna - 

MW0105 Mleczna RW20006211889 
silnie 

zmieniona 
utrudnienia migracji w głównej rzece; regulacje; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

Wisła od Białej do 
Przemszy wraz z Białą 

MW0106 Biała RW200012211499 
silnie 

zmieniona 
utrudnienia migracji w głównej rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

MW0106 Wisła od Białej do Przemszy RW20001921199 
silnie 

zmieniona 
utrudnienia migracji w głównej rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

MW0106 Młynówka Oświęcimska RW2000232115969 sztuczna 
sztuczna część wód (powstała w wyniku działalności 
człowieka w miejscu gdzie poprzednio nie było cieków) 

MW0106 Kromparek RW20006211489 
silnie 

zmieniona 
utrudnienia migracji w głównej rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

MW0106 Łękawka RW20006211549 naturalna - 

MW0106 Dankówka RW20006211569 
silnie 

zmieniona 
utrudnienia migracji w głównej rzece; regulacja; liczne 
zabezpieczenia przeciwpowodziowe 

MW0106 Potok Goławiecki RW20006211949 naturalna - 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [17] i [20]. 
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4. Charakterystyka obszarów chronionych  
Obszary prawnie chronione na terenie zlewni Małej Wisły zajmują łącznie 547,08 km2, co stanowi 
30,06% jej powierzchni. Powierzchnię poszczególnych form ochrony przyrody w zlewni, 
przedstawiono w poniższej tabeli.  
 

Tabela 8. Powierzchnia obszarów chronionych zlewni Małej Wisły (źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych GDOŚ) 

 

Parki 
Narodowe 

[km2] 

Rezerwaty 
przyrody [km2] 

Parki 
Krajobrazowe 

[km2] 

Specjalne 
obszary 
ochrony 

siedlisk [km2] 

Obszary 
specjalnej 
ochrony 

ptaków [km2] 

Zlewnia Małej 
Wisły 

0 16,88 247,6 174,69 279,56 

Jedną z głównych form ochrony przyrody są parki krajobrazowe, tworzone w celu ochrony wartości 
przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Ustanawia się je na drodze uchwały 
sejmiku wojewódzkiego/wojewody, a prowadzenie działalności gospodarczej na ich terenie ogranicza 
się jedynie do zakazu tworzenia nowych obiektów. W Polsce istnieje 120 parków krajobrazowych, na 
obszarze zlewni Małej Wisły zlokalizowane są trzy z nich, tj.  Park Krajobrazowy Beskidu Małego,  Park 
Krajobrazowy Beskidu Śląskiego oraz Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud 
Wielkich.  

Park Krajobrazowy Beskidu Małego o powierzchni 254,9 km2 został utworzony w 1998 roku. Na 
zachodzie od Beskidu Śląskiego oddziela go Brama Wilkowicka, zaś na wschodzie od Beskidu 
Makowskiego oddziela go dolina Skawy. Jedynie niewielka, zachodnia część Parku (14,3 km2) mieści 
się w zlewni rzeki Małej Wisły.  

Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego został utworzony w 1998 r., a jego powierzchnia wynosi 379,8 
km2, z czego 230,3 km2 leży na obszarze zlewni Małej Wisły. Beskid Śląski jest najbardziej na zachód 
wysuniętą częścią Beskidów Zachodnich. Wyodrębniono w nim dwa pasma górskie: Czantorii (995 m 
n.p.m.) i Baraniej Góry (1220 m n.p.m.). Pasmo Czantorii stanowi zachodnie, mniejsze ramię Beskidu 
Śląskiego. Na stokach Baraniej Góry znajdują się źródliska Wisły. 

 Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, powstał w roku 1993, a jego 
powierzchnia wynosi 507,3 km2, w zlewni rzeki Małej Wisły zlokalizowane są jedynie 3 km2 jego 
powierzchni. Park położony jest w południowo – zachodniej części województwa śląskiego i zajmuje 
wschodnią część Kotliny Raciborskiej oraz północne fragmenty Płaskowyżu Rybnickiego. 

Na terenie zlewni Małej Wisły zlokalizowanych jest również 12 rezerwatów przyrody: 

• Dolina Łańskiego Potoku (położony w Jasienicy, o powierzchni 0,46 km2, w całości w granicach 
zlewni),  

• Morzyk (położony w Jasienicy, o powierzchni 0,08 km2, w całości w granicach zlewni), 
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• Skarpa Wiślicka (położony na terenie gminy Skoczów, o powierzchni 0,29 km2, w całości w 
granicach zlewni), 

• Rotuz (położony na terenie gmin Czechowice-Dziedzice i Chybie, o powierzchni 0,40 km2, w całości 
w granicach zlewni), 

• Babczyna Dolina (położony na terenie gmin Suszec i Pszczyna, o powierzchni 0,77 km2, w całości w 
granicach zlewni), 

• Las Murckowski (położony w Katowicach, o powierzchni 1,01 km2, w całości w granicach zlewni), 

• Żubrowisko (położony w Pszczynie, o powierzchni 7,45 km2, w całości w granicach zlewni), 

• Barania Góra (położona na terenie Gminy Wisła, o powierzchni 3,87 km2, w całości w granicach 
zlewni), 

• Wisła (położona na terenie Gminy Wisła, o powierzchni 0,59 km2, w całości w granicach zlewni), 

• Czantoria (położona na terenie Ustronia, o powierzchni 0,96 km2, w całości w granicach zlewni), 

• Stok Szyndzielni (położony w Bielsku-Białej, o powierzchni 0,58 km2, w całości w granicach zlewni), 

• Jaworzyna (położony w Bielsku-Białej, o powierzchni 0,42 km2, w całości w granicach zlewni). 

Nieodłącznym elementem systemu obszarów chronionych w kraju jest Europejska Sieć Ekologiczna 
NATURA 2000. Na terenie zlewni Małej Wisły sieć NATURA 2000 tworzą:  

• 7 specjalnych obszarów ochrony siedlisk – SOO  

• 3 obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO. 
 
Listę tych obszarów zestawiono w poniższej tabeli. 
 
Tabela 9. Specjalne obszary ochrony siedlisk oraz Obszary specjalnej ochrony ptaków na terenie 
zlewni Małej Wisły (źródło: http://natura2000.gdos.gov.pl) 

Lp. Kod Nazwa 
Powierzchnia 

[km2] 

Powierzchnia 
w granicach 
zlewni [km2] 

TYP 

1 PLH120083 Dolna Soła 5,01 0,0003 SOO 

2 PLH240005 Beskid Śląski 264,05 137,98 SOO 

3 PLH240001 
Cieszyńskie Źródła 

Tufowe 
2,67 1,58 SOO 

4 PLH240023 Beskid Mały 71,86 1,58 SOO 

5 PLH240008 
Kościół w Górkach 

Wielkich 
0,03 0,03 SOO 

6 PLH240022 Pierściec 17,02 17,02 SOO 

7 PLH240039 
Zbiornik Goczałkowicki 
– Ujście Wisły i Bajerki 

16,50 16,50 SOO 

8 PLB240001 Dolina Górnej Wisły 247,40 246,75 OSO 

9 PLB120009 Stawy w Brzeszczach 30,66 30,66 OSO 

10 PLB120004 Dolina Dolnej Soły 40,24 2,15 OSO 
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Lokalizację poszczególnych form ochrony przyrody przedstawiono na poniższej mapie. 
 

 

Rysunek 11. Obszary przyrodnicze prawnie chronione w zlewni Małej Wisły (źródło: opracowanie 
własne na podstawie danych GDOŚ) 

5. Charakterystyka społeczno-gospodarcza 

Demografia 
Teren zlewni rzeki Małej Wisły zamieszkuje blisko 884,0 tyś. osób. Głównie są to mieszkańcy 
województwa śląskiego, którzy stanowią 94,4% ludności zlewni. Pozostałe 5,6% to 
mieszkańcy województwa małopolskiego. Zestawienie gmin, ich powierzchni oraz liczby 
mieszkańców znajdujących się w obszarze zlewni rzeki Małej Wisły przedstawiono w Tabeli 
10.  
Pod względem statusu gmin, rozkład ludności przedstawia się następująco: 
 gminy miejskie – 67,9% mieszkańców, 
 gminy wiejskie – 15,6% mieszkańców,  
 gminy miejsko-wiejskie – 16,5% mieszkańców. 

Największymi skupiskami ludności w obszarze zlewni, z liczbą mieszkańców powyżej 100 tyś. 
mieszkańców, są miasta: Tychy, Bielsko Biała i Katowice. 
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Tabela 10. Wykaz i charakterystyka gmin wchodzących w skład obszaru zlewni rzeki Małej Wisły 

Gmina 
Status 
gminy 

Powierzchnia gminy w 
granicach zlewni Małej Wisły 

Ludność gminy w 
granicach zlewni 

Małej Wisły km2 % 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Bojszowy W 34,58 100,0 7020 

Chybie W 31,68 100,0 9376 

Czechowice-Dziedzice MW 66,38 100,0 43845 

Goczałkowice-Zdrój W 47,29 100,0 6510 

Jasienica W 91,61 100,0 21804 

Jaworze W 21,08 100,0 6910 

Kobiór W 48,15 100,0 4767 

Miedźna W 50,10 100,0 15682 

Pszczyna  MW 174,48 100,0 39323 

Skoczów  MW 63,52 100,0 22025 

Strumień MW 51,28 100,0 11115 

Tychy M 81,53 100,0 128980 

Wyry W 34,47 100,0 6929 

Brenna M 95,39 99,9 10779 

Wisła M 109,29 99,7 11233 

Lędziny M 31,34 99,7 16233 

Ustroń M 58,94 99,6 15588 

Bestwina W 36,74 97,0 10909 

Suszec W 71,76 95,7 10908 

Bieruń M 38,53 94,9 18571 

Bielsko-Biała M 116,09 93,4 163216 

Wilkowice W 29,20 85,0 10980 

Dębowiec W 35,96 84,5 5548 

Łaziska Górne M 15,87 79,2 17491 

Pawłowice W 48,06 63,6 11390 

Orzesze M 49,41 59,1 11363 

Wilamowice  MW 33,81 59,0 9053 

Chełm Śląski W 13,00 56,0 3302 

Goleszów W 28,33 43,0 5354 

Katowice M 60,40 36,7 112592 

Jastrzębie-Zdrój M 28,06 32,9 30415 

Mysłowice M 16,65 25,4 18995 

Żory  M 12,63 19,6 12111 

Imielin M 5,07 18,1 0 

Hażlach W 8,83 18,1 0 

Kozy W 3,62 13,5 0 

Buczkowice W 2,39 12,3 0 

Mikołów M 6,78 8,6 3355 

Świerklany W 1,04 4,3 498 

Mszana W 0,58 1,9 0 

Szczyrk M 0,24 0,6 0 
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Istebna W 0,11 0,1 0 

Zebrzydowice W 0,05 0,1 0 

Milówka W 0,11 0,1 0 

Czernichów W 0,05 0,1 0 

Lipowa W 0,04 0,1 0 

Razem w woj. śląskim 1754,50 - 834170 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE 

Brzeszcze MW 41,75 91,7 20000 

Oświęcim  M 22,29 29,8 29640 

Oświęcim W 0,72 2,4 170 

Kęty MW 0,30 0,6 0 

Razem w woj. małopolskim 65,08 - 49810 

RAZEM z dwóch województw 1819,58 - 883980 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Corine Land Cover 2006 i danych z Banku Danych Lokalnych z 2010 r. 

Średnia gęstość zaludnienia kształtuje się na poziomie 486 osób przypadających na 1 km2 i 
czterokrotnie przekracza średnią gęstość zaludnienia na terenie Polski (122 osób/km2). 
Ludność zamieszkująca tereny zlewni Małej Wisły nie jest rozłożona równomiernie. Gęstość 
zaludnienia waha się od 99 osób/km2 dla gminy Kobiór, do 1582 osób/km2 dla miasta Tychy.  
Gęstość zaludnienia dla gmin znajdujących się w obszarze zlewni rzeki Małej Wisły 
przedstawiono na Rysunku 19. 

Profil społeczny i gospodarczy 

Według danych z Banku Danych Lokalnych w 2010 r. liczba pracujących przypadająca na 10 
tyś. mieszkańców zlewni Małej Wisły wynosiła 3345. Struktura ludności według podziału na 
grupy wiekowe (wiek przedprodukcyjny, produkcyjny i poprodukcyjny) została zobrazowana 
na Rysunku 12. Z przedstawionych danych wynika, że niemal 2/3 osób jest w wieku 
produkcyjnym. W wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym znajdują się zbliżone 
wielkością grupy ludności. 

 
Rysunek 12.Struktura mieszkańców zlewni Małej Wisły wg podziału na grupy wiekowe (Źródło: 
opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych) 

Na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 r. (brak bardziej aktualnych 
danych) aktywność ekonomiczna mieszkańców zlewni Małej Wisły przedstawia się 
następująco: 

17,7%

65,2% 17,1%

w wieku przedprodukcyjnym w wieku produkcyjnym w wieku poprodukcyjnym
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 aktywni zawodowo pracujący – 44,2%, 
 aktywni zawodowo bezrobotni – 10,1%, 
 bierni zawodowo – 45,7%. 

Rysunek poniżej przedstawia podstawowe informacje o aktywności ekonomicznej według 
poziomu wykształcenia mieszkańców zlewni Małej Wisły. Wynika z niego, że dominującą 
grupą wśród pracujących są osoby z wykształceniem policealnym i średnim. Z kolei najmniej 
liczni są pracownicy posiadający wykształcenie wyższe. 

 
Rysunek 13. Aktywność ekonomiczna wg poziomu wykształcenia mieszkańców zlewni Małej Wisły 
(Źródło: opracowanie własne na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego) 

Na obszarze gmin wymienionych w Tabeli 1 (z wyłączeniem obszarów Imielin, Hażlach, Kozy, 
Buczkowice, Mszana, Szczyrk, Istebna, Zebrzydowice, Milówka, Czernichów, Lipowa oraz 
Kęty) w 2010 r. zarejestrowanych było 152743 podmiotów gospodarczych. Pod względem 
rodzaju działalności dominują usługi (78,5% wszystkich podmiotów gospodarczych). Przemysł  
i budownictwo oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo stanowią odpowiednio 
20,7% i 0,9% podmiotów. Według danych z Głównego Urzędu Statystycznego w 2003 r. 
struktura zatrudnienia według sektorów ekonomicznych kształtowała się na poziomie: 

 sektor przemysłowy – 44,6% pracujących, 
 sektor usługowy – 56,7% pracujących, 
 sektor rolniczy – 0,7% pracujących. 

Spośród mieszkańców posiadających własne dochody największą grupę stanowiły osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę (64,4%), a następnie osoby czerpiące dochody z 
niezarobkowych źródeł – emerytura, renta i inne: 25,0%. Praca na własny rachunek lub z 
najmu oraz praca w rolnictwie była źródłem utrzymania odpowiednio dla 9,2% i 1,4% osób 
(Narodowy Spis Powszechny, 2002 r.). 
Istotne znaczenie na gospodarkę terenu zlewni Małej Wisły ma lokalizacja Zbiornika 
Goczałkowice zlokalizowany na Małej Wiśle. Powierzchnia zbiornika wynosi 26,61 km2. 
Główną funkcją zbiornika jest zaopatrzenie ludności oraz przemysłu Górnego Śląska w wodę. 
Jako zbiornik wodociągowy zaopatruje on w wodę ok. jeden milion osób stanowiąc 30% 
udziału w produkcji całkowitej wody pitnej w Górnośląskim Przedsiębiorstwie Wodociągów. 
Drugą, ważną funkcją jest ochrona przeciwpowodziowa. Zbiornik Goczałkowice 

11,0%
34,6%

29,7%

24,7%

wyższe
policealne i średnie
zasadnicze zawodowe
podstawowe ukończone, nieukończone i bez wykształcenia szkolnego



38 
 

wykorzystywany jest również do wyrównywania przepływów niżówkowych w okresie suszy 
oraz do celów turystyczno-rekreacyjnych. 

Charakterystyka użytkowania zlewni 

Pod względem użytkowania powierzchni ziemi zlewni Małej Wisły dominującą formą są 
tereny rolne, które zajmują 51,3% całkowitej powierzchni. Użytkowanie zlewni Małej Wisły 
przedstawiono na Rysunku 20, natomiast na Rysunku 14 przedstawiono udział 
poszczególnych form użytkowania ziemi. 

 
Rysunek 14. Udział rodzaju użytkowania powierzchni ziemi w granicach zlewni Małej Wisły (Źródło: 
opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover 2006) 

Powierzchnia zlewni Małej Wisły jest zróżnicowana pod względem użytkowania terenu. Na 
Rysunku 15 przedstawiono procentowy udział form użytkowania terenu dla wybranych gmin. 
Dla miast Tychy i Bielsko Biała przeważają tereny zurbanizowane stanowiące 35% 
powierzchni. Tereny rolne oraz leśne nie przekraczają 40%. Przewagę obszarów leśnych, 
dochodzącą do 87% powierzchni, obserwuje się w gminach Kobiór, Wisła i Ustroń. Natomiast 
Goleszów, Jasienica i Dębowiec charakteryzują się przewagą terenów rolnych, które 
stanowią odpowiednio 87%, 82% i 87% powierzchni gminy. 

 
Rysunek 15. Udział rodzaju użytkowania powierzchni ziemi dla 9 wybranych gmin w zlewni Małej 
Wisły (Źródło: opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover 2006) 
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Obszary zurbanizowane stanowią sumę powierzchni terenów zurbanizowanych, 
przemysłowych lub handlowych, kopalni, wyrobisk i terenów budowy oraz miejskich 
terenów zielonych nieużytkowanych rolniczo. Tereny zurbanizowane zajmują powierzchnię 
233 km2 zlewni, a procentowy udział kierunków wykorzystania terenów zurbanizowanych 
przedstawiono na rysunku poniżej. Największa koncentracja terenów zurbanizowanych 
występuje w części północnej – miasto Tychy i część Katowic, w centrum (Pszczyna) i w części 
południowo-wschodniej (Bielsko Biała). 

 
Rysunek 16.Udział rodzaju użytkowania powierzchni ziemi według kierunków wykorzystywania 
terenów zurbanizowanych (Źródło: opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover 2006) 

Grunty orne i użytki zielone są sumą powierzchni gruntów ornych, upraw trwałych, łąk oraz 
stref upraw mieszanych. Na omawianym obszarze zlewni, 933 km2 powierzchni stanowią 
tereny rolne skupiające się w jej centralnej części. Udział poszczególnych typów terenów 
przeznaczonych na cele rolnicze przedstawiono na Rysunku 17. 

 
Rysunek 17. Udział rodzaju użytkowania powierzchni ziemi według kierunków wykorzystywania 
terenów rolniczych (Źródło: opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover 2006) 

Obszary leśne stanowią 31,9% (580 km2) powierzchni zlewni Małej Wisły. Stanowią one 
sumę lasów (różne typy), zespołów roślinności drzewiastej i krzewiastej oraz tereny otwarte, 
które są pozbawione roślinności lub o rzadkim pokryciu. Ich udział w użytkowaniu 
powierzchni ziemi przedstawiono na Rysunku 18. Najwięcej terenów leśnych znajduje się  
w górnej części zlewni Małej Wisły (przykładem są gminy Wisła i Ustroń) oraz w północno-
zachodniej części – gminy Kobiór, Suszec i Pszczyna (obszar wiejski).  

76,3% 17,8%

3,7%

2,2%

Strefy zurbanizowane
Strefy przemysłowe, handlowe i komunikacyjne
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Rysunek 18. Udział rodzaju użytkowania powierzchni ziemi według kierunków wykorzystywania 
obszarów leśnych (Źródło: opracowanie własne na podstawie CORINE Land Cover 2006) 

Obszary zaliczane do innych typów zagospodarowania to tereny wodne oraz strefy 
podmokłe, stanowiące 4,1% powierzchni zlewni. Z czego największy udział w ich powierzchni 
przypada na sztuczne zbiorniki wodne – 97,3%. Pozostała część, 2,0 km2 stanowią bagna 
śródlądowe znajdujące się głównie na obrzeżu Zbiornika Goczałkowice. 
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Rysunek 19. Gęstość zaludnienia na obszarze zlewni rzeki Małej Wisły 
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Rysunek 20. Charakterystyka użytkowania powierzchni ziemi 
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6. Charakterystyka zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem 
kierunków rozwoju gmin 

Zagospodarowanie przestrzenne oraz planowanie z tym związane odbywa się zgodnie  
z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
Ustawa określa: 
- zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego  
i organy administracji rządowej, 
- zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz 
ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy. 
Zlewnia Małej Wisły w zdecydowanej większości leży w obszarze województwa śląskiego, 
natomiast częściowo na terenie województwa małopolskiego. 
 
Celami polityki przestrzennej województwa śląskiego określonymi w Planie 
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego są: 

• dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa, 
• wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej, 
• ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych  

i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych, 
• rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury, 
• stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią, 
• rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego. 

 
Pryncypialne zasad zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego:  

• przełamywanie barier i ograniczeń rozwoju – zasadę uwzględnia liczna grupa spośród 
postawionych celów operacyjnych w tym wszystkie związane z zapewnieniem 
równego dostępu do infrastruktury społecznej, dziedzictwa kulturowego, 
gospodarczej i technicznej, 

• zdefiniowanie obszarów, w których obowiązują ograniczenia w swobodnym 
zagospodarowaniu przestrzeni – obszarami takimi są wszystkie obszary ochrony 
przyrody i krajobrazu, wód podziemnych, powierzchniowych, zasobów glebowych  
i leśnych, 

• redukcja napięć i konfliktów w funkcjonowaniu struktur przestrzennych – zasadę tę 
wyraża szereg celów, które wyznaczają postępowanie na styku przyroda-
antropopresja w tym rozwój infrastruktury środowiska przyrodniczego, 

• efektywne wykorzystanie stanu zainwestowania - zgodnie z zasadą wyartykułowano 
szereg celów określających optymalne wykorzystanie istniejącej zabudowy  
i infrastruktury technicznej, 

• wykorzystanie szans i możliwości tkwiących w zagospodarowaniu przestrzennym  - 
zgodnie z zasadą określono szereg celów zmierzających do wykorzystania szans 
związanych z bogatym dziedzictwem kulturowym, potencjałem turystycznym 
Małopolski i znaczącą rolą Krakowa w skali kraju i Europy, 

• poprawa ładu przestrzennego – dążenie do harmonijnego ukształtowania przestrzeni 
zawierają cele związane z rozwojem gospodarki, transportu i sieci osadniczej. 
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Urbanizacja 
Zlewnia Małej Wisły charakteryzuje się stosunkowo niskim stopniem zurbanizowania. 
Przeważają tereny o zabudowie wiejskiej z kilkoma większymi miastami i kilkoma 
mniejszymi. Największym miastem zlewni jest Bielsko- Biała, stolica Podbeskidzia. Na północ 
od Bielska znajdują się Czechowice- Dziedzice oraz Pszczyna. W północnej części zlewni 
zlokalizowane są miasta: Tychy, Bieruń i Lędziny, od których na południe rozciągają się lasy 
kobiórskie i pszczyńskie. Środkowa część zlewni pokryta jest znaczną ilością stawów i 
zbiorników wodnych. Tam także znajduje się największy rezerwuar wody pitnej dla 
województwa śląskiego- Zb. Goczałkowice. Południowa część zlewni posiada charakter 
górski. Doliny rzek zostały zagospodarowane turystycznie, gdzie znajduje się znaczna ilość 
pensjonatów, domów wczasowych i sanatoriów. Najbardziej znanymi miastami w tej części 
obszaru są Wisła i Ustroń. 
Do nielicznych ośrodków przemysłowych należą Bielsko- Biała i Tychy znane z zakładów 
motoryzacyjnych, Czechowice- Dziedzice, na którego terenie znajduje się rafineria przeróbki 
ropy. W Bieruniu, Lędzinach i Brzeszczach znajdują się kopalnie węgla kamiennego. 
 
Szlaki komunikacyjne 
Przez teren zlewni Małej Wisły przebiega ważny szlak komunikacyjny o randze europejskiej. 
W kierunku południkowym biegnie droga krajowa nr 1 prowadząca z północy polski do 
granicy na południu kraju w Cieszynie, a jako droga międzynarodowa E75 na południe 
Europy. Równolegle do tej trasy biegnie droga krajowa nr 81 łącząca Aglomerację 
Górnośląską z ośrodkiem wypoczynku urlopowego i weekendowego jakim są miasta Wisła i 
Ustroń. 
 
Drogi krajowe biegnące przez obszar zlewni Małej Wisły: 
DK1 Gdańsk- Cieszyn, 
DK44 Gliwice- Kraków, 
DK52 Bielsko- Biała- Głogoczów, 
DK S69 Bielsko- Biała- Zwardoń , 
DK81 Katowice- Harbutowice, 
DK86 Siewierz- Tychy. 
 
Infrastruktura kolejowa 
Przez teren zlewni przebiegają linie kolejowe, które posiadają przede wszystkim znaczenie 
lokalne, o stosunkowo niskim natężeniu ruchu. Głównym węzłem kolejowym jest Bielsko- 
Biała, która posiada połączenia kolejowe z Katowicami, Krakowem, Czeskim Cieszynem.  
W planach jest wznowienie ruchu na trasie Tychy- Oświęcim. Trasa ta została  zlikwidowana 
pod koniec  lat dziewięćdziesiątych XX w. z przyczyn ekonomicznych. 
Do najważniejszych problemów związanych z transportem kolejowym na terenie zlewni jest 
zły lub niezadowalający stan techniczny. 
 
Lotnictwo 
W zachodniej części Bielska- Białej, dzielnicy Aleksandrowice znajduje się lotnisko sportowe 
bielskiego Aeroklubu, które zostało zbudowane w latach 1934-1935. Lotnisko posiada 



45 
 

trawiastą drogę startową o wymiarach 660 m x 200 m i ma charakter sportowy, stąd startują 
samoloty sportowe, helikoptery, jak również szybowce. 
 
Kierunki rozwoju gmin 
Planowanie przestrzenne polegające na tworzeniu różnego rodzaju dokumentów w postaci 
strategii, studiów, planów czy też programów, ma służyć lepszemu zaplanowaniu, a później 
realizacji zamierzeń dotyczących rozwoju gmin. Podstawowymi dokumentami kształtującymi 
sposób zagospodarowania terenów gminnych zgodnie z art. 3 Ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym są: studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego (mpzp). Studium jest dokumentem ogólnym, dotyczącym całej gminy, 
określa przedmiot, zakres i obszar planów miejscowych. 
 
Tabela 11. Obowiązujące mpzp w obszarach gmin na koniec 2010 r., źródło: Bank Danych Lokalnych 

Gmina 
plany zagospodarowania 
przestrzennego ogółem 

[szt.] 

Udział terenów z 
uchwalonym mpzp w pow. 

gminy [%] 
Bielsko-Biała 82 24,4 
Bieruń 64 38,97 
Bojszowy 9 12,5 
Brenna 8 99,87 
Chełm Śląski  11 24,1 
Chybie 4 100 
Czechowice- Dziedzice 51 4,1 
Dębowiec 5 0,28 
Goleszów 16 39,3 
Hażlach 31 8,4 
Jasienica 54 100 
Jastrzębie-Zdrój 30 99,87 
Jaworze 6 49,8 
Katowice 99 17,95 
Lędziny 13 9,8 
Łaziska Górne 5 100 
Miedźna 10 2 
Mikołów  52 99,24 
Mysłowice  13 24,58 
Orzesze 11 9,95 
Oświęcim 65 19,1 
Pawłowice 17 100 
Pszczyna 16 20,7 
Skoczów 28 100 
Strumień 22 96 
Suszec 20 100 
Tychy 45 9,3 
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Ustroń 24 100 
Wilamowice 6 98,9 
Wilkowice 3 43,66 
Wisła 10 97,56 
Wyry 3 65,8 

Spośród gmin znajdujących się na terenie zlewni Małej Wisły siedem posiada miejscowe 
plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone dla całej powierzchni gminy, dla 
kolejnych sześciu wartość ta jest większa od 90%. Gminą, która posiada najmniejszą 
powierzchnię z uchwalonymi mpzp jest Dębowiec- 0,28 %. Największą liczbę uchwalonych 
planów posiadają Katowice, przy stosunkowo niedużej powierzchni bo tylko 17,95%. 
Najmniej- po trzy uchwalone plany posiadają Wilkowice i Wyry. 
 
Poniżej przedstawiono ogólne cele strategiczne, jakie poszczególne gminy znajdujące się na 
terenie zlewni Małej Wisły zawarły w swoich dokumentach strategicznych.  
 
Bielsko-Biała 
- rozwój przedsiębiorczości, usług i turystyki,  
- przyjazność miejsca zamieszkania i wysoka jakość przestrzeni publicznych,  
- kultura wysoka oraz rozwój oparty na wiedzy i umiejętnościach,  
- rozwój bielskiego obszaru metropolitalnego  
 
Bieruń 
- uwzględnienie w rozwoju miasta obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 
skutków trwającej i planowanej eksploatacji węgla kamiennego, 
- wskazanie w rozwoju miasta korytarzy dla ukształtowania rusztu komunikacyjnego  
separującego ruchy tranzytowe od wewnętrznego ruchu miejskiego, 
- podniesienie jakości przestrzeni publicznych miasta oraz kształtowanie przestrzeni  
publicznych w ramach nowych ośrodków i zespołów usług publicznych oraz w ramach 
istniejących i planowanych zespołów mieszkaniowych, 
- kształtowanie nowych działalności gospodarczych na terenach korzystnie położonych pod 
względem dostępności komunikacyjnej, 
- ochrona wartości przyrodniczych miasta poprzez przeciwdziałanie degradującym skutkom 
eksploatacji górniczej węgla kamiennego oraz poprzez tworzenie obszarów sportowo 
rekreacyjnych z zachowaniem tych wartości. 
 
Bojszowy 
- wzrost atrakcyjności gminy dla społeczności lokalnej, 
- wzrost atrakcyjności gminy dla zewnętrznych podmiotów gospodarczych. 
Brenna 
- budowa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej wykorzystującej potencjał gminy 
Brenna, 
- skuteczna i spójna promocja oferty turystycznej Brennej– wzrost rozpoznawalności marki 
turystycznej Brenna na krajowym i regionalnym rynku turystycznym, 
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- promocja przedsiębiorczości i wzmocnienie rolnictwa na terenie gminy Brenna, 
- rozwój infrastruktury użyteczności publicznej w gminie Brenna, 
- poprawa infrastruktury drogowej warunkującej wzrost gospodarczy, 
- ochrona wyjątkowego  środowiska naturalnego oraz poprawa jakości życia i odpoczynku w 
gminie Brenna, 
- gmina bliżej mieszkańców – rozwój społeczeństwa obywatelskiego, 
- zapewnienie wysokiej jakości, nowoczesnych usług publicznych– edukacji i pomocy 
społecznej. 
 
Chełm Śląski 
- planowanie dla rozwoju, 
- współdziałanie, 
- wspieranie inicjatyw,  
- wzmacnianie kompetencji przedsiębiorczych społeczności lokalnej, 
- wzmocnienie zdolności absorpcyjnych funduszy strukturalnych, 
- szeroka i wielostronna promocja gminy. 
 
Chybie 
- zachowanie integralności ciągłego przestrzennie systemu przyrodniczego i ochronę jego 
elementów, 
- umiarkowany, a miejscami znaczny wzrost powierzchni osadniczej z wykorzystaniem rezerw 
w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych oraz poprzez 
rozwój funkcji osadniczej w ich sąsiedztwie, 
- przywrócenie wartości użytkowych terenów poprzemysłowych związanych z działalnością 
cukrowni (dawne pola irygacyjne), 
- wzmocnienie roli ośrodka usługowo - handlowego w centrum Chybia, a także rozwój 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
 
Czechowice- Dziedzice 
- zmiana wizerunku miasta – z kojarzonego powszechnie ośrodka przemysłu ciężkiego na 
miłe, dogodne do zamieszkania, średniej wielkości miasto, 
- zrównoważenie sytuacji na rynku pracy – stworzenie szansy realizacji zawodowej dla 
mieszkańców gminy, 
- pełna dostępność do bogatej i zróżnicowanej oferty spędzania wolnego czasu, 
- rozwój przyjaznego środowisku przemysłu oraz małej i średniej przedsiębiorczości, 
- podniesienie gospodarczej rangi gminy na tle regionu. 
 
Dębowiec 
- atrakcyjność miejsca w regionie, 
- silne przywiązanie społeczności do lokalnych, cieszyńskich tradycji,  
- identyfikacja społeczności  ze swym miejscem zamieszkania,  
- tworzenie "dębowieckiej" społeczności,   
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- współpraca władz gminy i lokalnej społeczności  na rzecz zrównoważonego rozwoju 
działalności rolniczej, przedsiębiorczości oraz kreowania gminy jako atrakcyjnego miejsca 
zamieszkania, rekreacji i wypoczynku. 
  
Goleszów 
- wysoka jakość środowiska naturalnego, 
- poprawa jakości systemu komunikacyjnego gminy, 
- gmina przyjazna dla społeczeństwa. 
 
Hażlach 
- tworzenie nowoczesnej infrastruktury gospodarczej gminy zapewniającej trwały rozwój 
społeczno- gospodarczy, 
- dążenie do najpełniejszego zaspokajania psychicznych, społecznych, gospodarczych  
i kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy. 
 
Jasienica 
- istotne podniesienie materialnych warunków funkcjonowania gminy i dochodów jej 
mieszkańców, 
- istotne podniesienie poziomu cywilizacyjnych warunków życia mieszkańców gminy, 
- wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy dla rozwoju rolnictwa, turystyki, sportu, 
wypoczynku przy założeniu rozwoju zrównoważonego, 
- osiągniecie wyższego poziomu ładu przestrzennego i estetyki w gminie. 
 
Jastrzębie-Zdrój 
- zahamowanie rozpraszania zabudowy na terenach rolniczych o charakterze podmiejskim  
i miejskim, 
- zachowanie w kształtujących się pasmowych układach zabudowy korytarzy terenów 
otwartych, umożliwiających lokalizację dróg i sieci infrastruktury technicznej oraz 
zapewnienie powiązań ekologicznych między terenami otwartymi, 
- rewitalizacja i humanizacja zespołów zabudowy w obrębie strefy Centrum, 
- kształtowanie sieci lokalnych przestrzeni publicznych, 
- rewitalizacja terenów poprzemysłowych zlikwidowanej kopalni „Moszczenica”. 
 
Jaworze 
- przywrócenie statusu gminy uzdrowiskowej, 
- wzrost różnorodności oferty turystycznej i rekreacyjno- sportowej, 
- rekonstrukcja układu urbanistycznego gminy, 
- współpraca instytucji lokalnych na rzecz rozwoju i promocji gminy, 
- aktywna promocja gminy, 
- rozwój centrum handlowego gminy. 
 
 



49 
 

Katowice 
- partnerstwo z miastami Aglomeracji Górnośląskiej, 
- spójność społeczna i terytorialna miasta, 
- równoważenia atrakcyjności Centrum dla mieszkańców miasta i jego użytkowników 
zewnętrznych, 
- tworzenia przyjaznego klimatu dla małej i średniej przedsiębiorczości oraz wspierania 
powstawania i rozwoju działalności kreujących wysoką wartość dodaną, 
- integracja układu transportowego miasta. 
 
Lędziny 
-aktywizacja i zróżnicowanie działalności gospodarczej w mieście, 
- podniesienie atrakcyjności miasta dla mieszkańców. 
 
Łaziska Górne 
- zmniejszenie skali ograniczeń i zagrożeń dla miasta stwarzanych przez przemysł, 
-wzrost atrakcyjności miasta dla mieszkańców i zewnętrznych podmiotów gospodarczych. 
 
Miedźna 
- odtworzenie miejsc pracy utraconych w wyniku restrukturyzacji górnictwa i stworzenie 
warunków realizacji zawodowej młodzieży wchodzącej na rynek pracy, 
- podniesienie konkurencyjności gospodarstw rolnych i rozwój przetwórstwa rolno- 
spożywczego, 
- wzrost dochodów gminy związanych z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, głównie 
willowego, 
- wykreowanie gminy Miedźna na ośrodek o atrakcyjnej ofercie rekreacji weekendowej, 
 - utworzenie w gminie ponadlokalnego centrum edukacyjnego dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych, oferującego wykształcenie na wysokim poziomie i lepiej dostosowanego do zmian 
na rynku pracy, 
- integracja społeczności gminy Miedźna na rzecz rozwoju całej gminy i poprawy warunków 
życia jej mieszkańców. 
 
Mikołów 
- efektywny i trwały rozwój funkcji usługowych i wytwórczych o znaczeniu lokalnym i 
ponadlokalnym, 
- zapewnienie wspólnocie samorządowej i pożądanym w mieście użytkownikom niezbędnej 
przestrzeni prywatnej i pełnego dostępu do komunikacji, infrastruktury technicznej i usług 
publicznych, 
- ekorozwój - zasada rozwoju miasta, 
- ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych, 
- wykorzystanie walorów ekonomicznych przestrzeni dla rozwoju mieszkalnictwa. 
 
Mysłowice 
- atrakcyjne i zdrowe środowisko zamieszkania, 
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- sprawny i nowoczesny transport, infrastruktura techniczna oraz gospodarka komunalna, 
- nowoczesna i zróżnicowana gospodarka, 
- sprzyjające warunki rozwoju społecznego miasta i jego mieszkańców oraz eliminacja 
obszarów marginalizacji i wykluczenia społecznego, 
- wykształcenie i kwalifikacje mieszkańców dostosowane do potrzeb rynku pracy, 
- czyste i zróżnicowane środowisko przyrodnicze. 
 
Orzesze 
- wyznaczenie obszarów docelowej urbanizacji oraz terenów niezurbanizowanych;   
- przeciwdziałanie tendencjom niekontrolowanego rozpraszania się zabudowy na terenach  
niezurbanizowanych, 
- zmiany i rozwój podstawowego układu dróg publicznych, 
- pokonywania barier funkcjonalnych związanych z istniejącymi przebiegami terenów 
liniowych, drogowych  i kolejowych, 
- wyraźne przestrzenne i funkcjonalne wyodrębnienie obszaru centrum, 
- wyraźne przestrzenne i funkcjonalne wyodrębnienie jednostek osadniczo- 
administracyjnych, wraz z ich lokalnymi dzielnicowymi obszarami centralnymi, 
- wykorzystanie potencjału terenów zurbanizowanych, dogęszczenie struktury, 
- wyznaczenia obszarów węzłowych – komercyjnych, produkcyjnych, logistycznych i 
rekreacyjnych, o miejskim i ponadmiejskim znaczeniu i oddziaływaniu, 
- wyznaczenie stref przeznaczonych perspektywicznie pod zabudowę, w granicach których 
działania inwestycyjne są przedsięwzięciami nie angażującymi budżetu miasta, 
- wyznaczenie miejskiego obszaru przestrzeni publicznych, w tym obszaru przestrzeni zieleni, 
- przestrzenną i funkcjonalną koordynację i integrację zagospodarowania terenów 
przygranicznych. 
 
Oświęcim 
- podnoszenie standardów ekologicznych gminy, 
- polepszenie infrastruktury publicznej, 
 - budowanie pozytywnego wizerunku terenu wokół obozu KL Auschwitz-Birkenau, 
 - tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju turystyki i rekreacji, 
 - poprawa jakości życia mieszkańców, 
 - promocja tożsamości gminy. 
 
Pawłowice 
- kontynuacja rozwoju funkcji usługowych i przestrzeni publicznych w centrum gminy, w 
centralnych rejonach poszczególnych sołectw, 
- zwiększenie liczby gospodarstw agroturystycznych oraz związanych z produkcją rybną w 
połączeniu z wędkarstwem przy ochronie zwartych kompleksów rolnych oraz dolin potoków 
przed zabudową, 
- zachowanie wartości kulturowych i przyrodniczych gminy również na obszarach istniejących 
i planowanych wpływów eksploatacji górniczej węgla kamiennego, 
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- kształtowanie systemu korytarzy ekologicznych gminy w oparciu o istniejące obszary leśne, 
doliny rzek i potoków, otwarte tereny rolne oraz rozwój turystyki rowerowej i pieszej w 
oparciu o ten system, 
- przygotowanie terenów dla nowych działalności gospodarczych i rekultywacja terenów 
zdegradowanych. 
 
Pszczyna 
- mieszkalnictwo, 
- usługi kultury, turystyki i rekreacji, 
- drobny przemysł : rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, 
- modernizacja rolnictwa (wykorzystanie wysokiej klasy bonitacyjnej gleb), 
- poprawa stanu ochrony środowiska przyrodniczego. 
 
Skoczów 
- osiągniecie wysokich standardów cywilizacyjnych życia mieszkańców i wysokiej jakości 
kapitału ludzkiego, 
- ochrona wartości przyrodniczych gminy, 
- kreowanie i wspieranie pozytywnych zmian w sferze przemysłu, handlu, drobnej 
wytwórczości i turystyki, 
- osiągniecie wysokiego poziomu zarządzania gminą. 
 
Strumień 
- wszechstronny rozwój działalności kulturalnej z zachowaniem tradycji i uaktywnieniem 
mieszkańców, 
- aktywizowanie istniejącego potencjału dla rozwoju kultury fizycznej i różnych form 
rekreacji, 
- wykorzystanie walorów krajobrazowo- przyrodniczych dla rozwoju turystyki i rekreacji, 
- zapewnienie wysokiego poziomu nauczania na szczeblu podstawowym i gimnazjalnym w 
gminie i zwiększenie dostępności do kształcenia ponadgimnazjalnego, 
- inicjowanie i propagowanie różnorodnych form dokształcania, 
- ochrona środowiska naturalnego, 
- rozwój infrastruktury technicznej, 
- rozwój małej i średniej przedsiębiorczości, 
- wykorzystanie zasobów naturalnych, 
- rozwój rolnictwa, 
- zapewnienie dostępności i wysokiej jakości usług medycznych mieszkańcom gminy, 
- zapewnienie skuteczności i efektywności działań w zakresie pomocy społecznej. 
Suszec 
- organizacja przestrzenna istniejących i planowanych stref usługowych na obrzeżach dróg 
wojewódzkich, 
- zwiększenie udziału zorganizowanych inwestycyjnie zespołów mieszkaniowych o wysokim 
standardzie zamieszkania, 
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- poprawa środowiska przyrodniczego obszarów i kompleksów leśnych oraz ochrona 
obszarów rolnych przed zabudową, 
- rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego oraz tworzenie systemu stawów dla hodowli ryb, 
- eksploatacja złóż węgla kamiennego w obszarach górniczych „Suszec III” (wraz z 
planowanym poszerzeniem) i „Pawłowice 1”. 
 
Tychy 
- utrzymanie i podniesienie jakości i atrakcyjności przestrzeni miejskiej, 
-wzmocnienie samodzielnej pozycji miasta w regionie jako ośrodka wielofunkcyjnego, 
-utrzymanie i zwiększenie atrakcyjności miasta w stosunku do otoczenia 
Ustroń 
- ochrona walorów środowiskowych istotnych dla uzdrowiska, 
- kształtowanie struktury osadniczej  gminy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
- rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i uzdrowiskowej. 
 
Wilamowice 
- tworzenie warunków przestrzennych dla poprawy standardu zamieszkania w oparciu o 
porządkowanie systemu osadniczego gminy i jego racjonalną rozbudowę, 
- poprawa stanu ładu przestrzennego strefy podmiejskiej poprzez ograniczanie rozpraszania 
zabudowy i kształtowanie wysokiej jakości zagospodarowania terenu, 
- podnoszenie standardu wyposażenia w infrastrukturę techniczną i komunalną, 
- zapewnienie sprawnej obsługi komunikacyjnej gminy, 
- tworzenie warunków przestrzennych i technicznych do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i 
lokalizacji inwestycji zapewniających miejsca pracy i źródło dochodów oraz wykorzystanie 
położenia i specyfiki gminy dla zwiększenia opłacalności rolnictwa, 
- zwiększenie znaczenia gminy jako ośrodka wypoczynku codziennego i weekendowego dla 
sąsiednich miast oraz rozwój funkcji turystycznych w oparciu o wykorzystanie walorów 
przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych gminy, 
- ochrona środowiska przyrodniczego i poprawa jego stanu, 
- systematyczna poprawa wizerunku gminy. 
 
Wilkowice 
- kształtowanie struktury osadniczej gminy zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, 
- rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej, 
- tworzenie strefy aktywizacji gospodarczej gminy, 
- ochrona walorów środowiska naturalnego i kulturowego gminy, 
- ochrona i przywracanie walorów krajobrazowych, ładu przestrzennego, 
- ochrona przed oddziaływaniem klęsk żywiołowych. 
 
 
Wisła 
- korzystne i atrakcyjne miejsce różnorodnego,  
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całorocznego wypoczynku, sportu turystyki i rozrywki – miejsce przyjazne dla gości i 
turystów, 
- miejsce dobrych warunków zamieszkania oraz korzystania z usług, pracy i wypoczynku dla 
stałych mieszkańców, 
- obszar kształtowania, ochrony i wzbogacania wartości naturalnych i dziedzictwa 
kulturowego– źródeł polskiej tożsamości. 
 
Wyry 
- prawidłowe funkcjonowanie obszarów przyrodniczych, 
- ochrona terenów i obszarów posiadających wartości kulturowe, 
- różnorodność form zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, 
- różnorodność i dostępność usług, 
- możliwość uzyskania zatrudnienia dla mieszkańców na terenie gminy, 
- wzrost atrakcyjności gminy, 
- wzrost potencjału gospodarczego gminy, 
- usprawnienie połączeń komunikacyjnych lokalnych i tranzytowych, 
- satysfakcjonujący poziom obsługi i efektywność systemów komunalnej infrastruktury 
technicznej 
 
Oprócz ogólnych celów strategicznych dokumenty planistyczne gmin zawierają kierunki 
działań, a także konkretne zaplanowane działania z poszczególnych dziedzin, jakie są w kręgu 
zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego. 
Jednym z głównych zadań mających wpływ na życie mieszkańców jest gospodarka wodno- 
ściekowa. Odsetek mieszkańców zlewni Małej Wisły korzystających z sieci wodociągowej 
waha się od 21,8 % w gminie Brenna do 99,2% w gminie Łaziska Górne. W dziewiętnastu 
przypadkach wartość odsetka podłączonego do sieci jest równa lub większa od 95%. 
Infrastruktura związana z siecią wodociągową uległa na przestrzeni lat zużyciu, zmieniły się 
również technologie i rodzaje materiałów z jakich jest zbudowana. Wśród przedsięwzięć 
planowanych przez poszczególne gminy najczęściej powtarzającymi się są inwestycje 
związane z remontami i modernizacją sieci. 
 
Tabela 12.  Główne kierunki rozwoju gmin związane z siecią wodociągową, źródło: opracowanie 
własne na podstawie dokumentów planistycznych gmin i BDL 

Gmina 
ludność podłączona 

do sieci 
wodociągowej [%] 

Główne kierunki rozwoju związane z siecią wodociągową 

Bielsko-Biała 95,2 

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach zabudowanych i  
przewidywanych do zabudowy,  
 - renowacja i wymiana awaryjnej zużytej sieci  
wodociągowej 

Bieruń 98,7 
- modernizacja sieci poprzez zamykanie pierścieni 
wodociągowych, 
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- zabezpieczenia sieci wodociągowej na szkody górnicze 

Bojszowy 96 
- adaptacja układu zasilania w wodę pitna i przemysłową KWK 
„Czeczott", 
- adaptacja istniejącego ujęcia głębinowego wody pitnej 

Brenna 21,8 

- rozwój lokalnych wodociągów bazujących na ujęciach 
głębinowych, 
- rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie sieci 
wodociągowej,  
- budowa lokalnych wodociągów na istniejących potokach 

Chełm Śląski  95,4 

- budowę trzech dodatkowych rurociągów przesyłowych wody z 
miejsca poboru wody na zbiorniku Dziećkowice do stacji 
uzdatniania wody w Imielinie, 
- remonty i modernizacja istniejącej sieci wodociągowej 

Chybie 98,9 bd 

Czechowice- 
Dziedzice 

97,2 

- zapewnienie drugostronnego zasilania gminy, w celu 
zwiększenia pewności dostaw wody, 
- komunalizacja sieci wodociągowej, 
- prowadzenie racjonalnych działań w zakresie utrzymania i 
rozwoju sieci, 
- remonty i modernizacja sieci wodociągowej 

Dębowiec 83,4 - budowa sieci wodociągowych 

Goleszów 63,6 
- zapewnienie dostaw wody wysokiej jakości, 
- budowa sieci wodociągowych, 
- budowa pompowni wody wraz ze zbiornikami 

Hażlach 90,9 bd 

Jasienica 74,3 - budowa, rozbudowa oraz wymiana sieci wodociągowej 

Jastrzębie-Zdrój 96,5 

- wymianę odcinków sieci najbardziej awaryjnych i 
skorodowanych na nowe sieci wodociągowe oraz przyłączy, 

- modernizacja pompowni wody, 
- rozbudowa systemu monitoringu, 
- rozbudowy sieci wodociągowej na obszarach aktywizowanych, 
- budowy sieci wodociągowej w aspekcie zmian i usprawnień 
systemu zasilania 

Jaworze 60,6 - rozwój sieci wodociągowej 

Katowice 98 - budowa i modernizacja sieci wodociągowej 

Lędziny 98,5 

- opracowanie koncepcji zaopatrzenia miasta w wodę w sytuacji 
awaryjnej, 
- sukcesywna wymiana sieci wodociągowej w złym stanie 
technicznym 

Łaziska Górne 99,2 
- przebudowa sieci w złym stanie technicznym, 
- opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę na bazie 
lokalnych ujęć 

Miedźna 98,7 
- rozbudowa infrastruktury technicznej na terenach 
przeznaczonych pod budownictwo 

Mikołów  97,5 

- ograniczenia awarii sieci wodociągowej,  
- wymiana rur stalowych na PE,  
- sukcesywna wymiana odcinków uszkodzonych na skutek 
występowania szkód górniczych,  
- rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie  
nowych rozwojowych terenów miasta 

Mysłowice  98,9 
- przebudowa i wymiana sieci wodociągowej, 
- rozbudowa sieci wodociągowych 



55 
 

Orzesze 91,3 

- utrzymanie i rozbudowa istniejącego systemu zaopatrzenia w 
wodę miasta Orzesze, 
- ochrona istniejących ujęć wody pitnej wraz z obowiązującymi 
dla nich strefami ochrony bezpośredniej,  
- modernizacja i przebudowa obiektów wodociągowych, 
- wprowadzenie działań ograniczających straty wody w sieci 
wodociągowej oraz powstawania wtórnych zanieczyszczeń 
poprzez sukcesywną wymianę zużytych odcinków sieci 
wodociągowej, na rury z PE 

Oświęcim 97,2 

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenach zabudowanych i  
przewidywanych do zabudowy, 
- modernizacja sieci wodociągowych celem racjonalizacji 
wykorzystania zasobów wód podziemnych i eliminacji starych, 
przestarzałych i nieodpowiadających normom sanitarnym 
instalacji wodociągowych, 
- utrzymywanie należytego stanu sanitarnego, porządku i 
czystości w strefie wód podziemnych, 
- eksploatacja ujęć wód podziemnych zgodnie z ich naturalnymi 
zasobami, 
- racjonalna gospodarka studniami głębinowymi, likwidacja 
nieczynnych ujęć wody 

Pawłowice 96,5 bd 

Pszczyna 97,2 

- działań prowadzących do zmniejszenia ilości awarii na sieci 
wodociągowej, zmniejszenia strat wody oraz poprawę jakości 
wody dostarczanej do odbiorców, 
- wymianę istniejących sieci wodociągowych o złym stanie 
technicznym, wykonanych z rur stalowych, żeliwnych i 
azbestocementowych, na nowe przewody wykonane z tworzyw 
sztucznych, 
- budowa obiektów i urządzeń gwarantujących podniesienie 
ciśnienia w sieci wodociągowej (pompownie, hydrofornie), 
- budowa sieci wodociągowej w systemie pierścieniowym - 
połączenie istniejących końcówek sieci 

Skoczów 87,2 

- działania zmierzające do wodociągowania całej gminy, 
- rozbudowa sieci dla objęcia nowych terenów, 
- poszukiwanie nowych terenów do lokalizacji ujęć 
infiltracyjnych i wykonanie tam zbiorników wyrównawczych 

Strumień 95,2 
- prowadzenie modernizacji istniejących sieci wodociągowych w 
celu poprawy warunków eksploatacji, 
- kontynuować racjonalna rozbudowa sieci wodociągowej 

Suszec 94,3 

- rozwój sieci wodociągowej w układach pierścieniowych dla 
nowych terenów mieszkalnych i usługowych, 
- dla terenów przemysłowych górnictwa i elektroenergetyki 
dopuszcza się rozwój wyodrębnionego systemu rurociągów 
wody przemysłowej 

Tychy 98,9 

- dostawa wody dla 100% pokrycia potrzeb mieszkalnictwa, 
usług i strefy wytwórczej, 
- ograniczenie strat (na miejskiej sieci magistralne, rozdzielczej 
oraz u odbiorcy), 
- prowadzenie polityki pro oszczędnościowej ze względów 
ekonomicznych i ochrony zasobów naturalnych, 
- przebudową sieci w złym stanie technicznym oraz wymiana 
przewodów azbestowych i żeliwnych, 
- rozbudową sieci na obszarach dotychczas nie skanalizowanych 

Ustroń 73,5 
- utrzymanie istniejącego  systemu zaopatrzenia miasta w 
wodę, 
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- powiększenie zasięgu obsługi przez sieć wodociągową na cały 
obszar zainwestowania miasta (zabudowy mieszkaniowej i 
usług), 
-  na obszarach niedoboru ciśnienia lokalizację stacji 
hydroforowych do podniesienia i utrzymania ciśnienia w sieci, 
- zaopatrzenie w wodę terenów zlokalizowanych w zachodniej 
części miasta, za drogą szybkiego ruchu, z istniejącej sieci 
wodociągowej gminy Goleszów 

Wilamowice 95 

- budowa połączeń pomiędzy poszczególnymi wodociągami w 
celu zwiększenia niezawodności systemów i możliwości 
dwustronnego zasilania na wypadek sytuacji awaryjnych, 
- rozbudowa systemu sieci wodociągowej, 
- modernizacja i wymiana sieci wodociągowej o największej 
awaryjności, 

Wilkowice 76,8 - remonty i rozbudowa sieci wodociągowej 

Wisła 38,4 

- rozbudowa sieci wodociągowej, 
- adaptacja i modernizacja istniejącej sieci 
wodociągowej i rozdzielczej (w tym wymiana rur 
azbestowych) 

Wyry 86,6 
- sukcesywna wymiana odcinków sieci wodociągowej, 
- redukcja ciśnienia sieci wodociągowej 

 
Na terenie zlewni Małej Wisły znajdują się 24 aglomeracje, z czego w jednej odsetek 
podłączonych do sieci wynosi 99 % - aglomeracja Bieruń– 2.  Siedem posiada ponad 80% 
mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej. Najniższy wskaźnik posiadają: Chybie- 
5%, Bestwina 11 % i Strumień- 25 %.  Według planów na rok 2015 dla 11 aglomeracji 
przewidziano odsetek podłączonych do kanalizacji ponad 90 %.   
 
Tabela 13. Wielkości charakteryzujące główne kierunki rozwoju aglomeracji, źródło opracowanie 
własne na podstawie aktualizacji KPOŚK, 2012 

Nazwa 
aglomeracji 

Gminy w 
aglomeracji 

stan na 31.12.2010 r. lata 2011-2015 

długość sieci 
kanalizacyjnej 
ogółem [km] 

korzystający 
z sieci 

kanalizacyjn
ej [%] 

korzystający z 
kanalizacji, 
31.12.2015 

[%] 

długość sieci 
planowana 
do budowy 

[km] 

długość sieci 
planowana 

do 
modernizacj

i [km] 

Katowice 

Katowice, 
Czeladź,  
Siemianowice Śl., 
Sosnowiec 

723,2 85 100 210,6 42,4 

Bielsko-Biała 
Komorowice 

Bielsko-Biała, 
Szczyrk, 
Buczkowice, 
Wilkowice 

794,6 84 97 228,7 11,5 

Bielsko-Biała 
Wapienica 

Bielsko-Biała, 
Jaworze, Jasienica 

95,5 53 98 94,8 0,7 

Czechowice-
Dziedzice 

Czechowice-
Dziedzice, 
Goczałkowice-
Zdrój 

163,8 65 85 96,9 24,4 

Pszczyna Pszczyna 141,4 63 64 2,6 0 
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Wisła Wielka Pszczyna 50,7 64 64 0 0 

Skoczów 
Skoczów, Brenna, 
Ustroń 

199,3 64 77 90,7 0,3 

Bieruń - 1 Bieruń 68,2 40 73 41,1 0,4 
Bieruń - 2 Bieruń 33,6 99 100 22 0 
Bieruń - 3 Bieruń 28,3 73 92 24,1 0,2 
Lędziny Lędziny 7,9 50 100 77,2 5 
Wisła Wisła 66,7 67 88 16,5 2,1 
Łaziska Górne Łaziska Górne 91,1 75 96 30 0 
Pawłowice Pawłowice 173,8 92 97 17 6 
Ustroń Ustroń 77,4 95 95 2,8 1 
Orzesze - 
Gardawice 

Orzesze 
28,3 61 79 8 0 

Miedźna 
Miedźna, Frydek, 
Grzawa, Gilowice 
(część) 

43 77 82 4,7 0 

Miedźna - 
Wola 

Wola, Góra, 
Gilowice (część) 

65 89 95 9,2 0 

Bestwina Bestwina 17,1 11 54 46,2 0 
Suszec Suszec 49,1 86 100 7,7 0 
Strumień Strumień 5,3 25 30 4,4 0 
Kobiór Kobiór 19,4 71 100 15,1 0 
Chybie Chybie 0,1 5 52 37 0 
Wyry Wyry 37,5 54 87 14,8 0 

W załączniku nr 4 podano plany gmin dotyczące rozwoju sieci komunikacyjnej, 
energetycznej, gazowniczej i ciepłowniczej, gospodarki odpadami i rozwoju komunikacji 
miejskiej.  
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7. Ocena stanu/ potencjału jednolitych części wód 

7.1 Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) 

Kryteria oceny stanu jednolitych części wód powierzchniowych w Polsce określa 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm 
jakości dla substancji priorytetowych. Zgodnie z zapisami rozporządzenia klasyfikacji 
podlegają elementy fizykochemiczne, biologiczne i hydromorfologiczne w oparciu  
o wskaźniki jakości wód, z uwzględnieniem kategorii jednolitych części wód oraz typu wód 
powierzchniowych.  

 Na końcową ocenę  stanu jednolitych części wód składają się: 

• stan ekologiczny (dla cieków naturalnych, jezior lub innych zbiorników naturalnych, 
wód przejściowych oraz wód przybrzeżnych) oceniany głównie na podstawie 
elementów biologicznych z uwzględnieniem elementów hydromorfologicznych  
i fizykochemicznych, 

• potencjał ekologiczny (dla sztucznych i silnie zmienionych części wód) oceniany 
głównie na podstawie elementów biologicznych z uwzględnieniem elementów 
hydromorfologicznych i fizykochemicznych, 

• stan chemiczny, oceniany na podstawie chemicznych wskaźników jakości wód. 

W praktyce, ze względu na brak określonej metody, dotychczas nie ocenia się elementów 
hydromorfologicznych.  

Ocenę jakości jednolitych części wód powierzchniowych w zlewni Małej Wisły 
przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie poprzedzające obowiązujące, tj. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu 
klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. 

W roku 2007 oceniono 33 z 43 JCWP zlokalizowanych w zlewni, gdy w roku 2008 jedynie 13. 
Brak oceny JCWP wynika z braku, bądź jedynie częściowego monitoringu wód w danym roku.  
W roku 2007 z 33 ocenionych JCWP zlokalizowanych w zlewni, jedynie 5 z nich osiągnęło 
stan/ potencjał dobry, natomiast pozostałe 28 – stan/ potencjał zły. W roku 2008 z kolei 
wszystkie z ocenionych 13 JCWP osiągnęły zły stan/ potencjał wód.  
W tabeli poniżej zestawiono oceny jednolitych części wód powierzchniowych w roku 2007  
i 2008 wraz z zestawieniem ocen cząstkowych stanu/ potencjału ekologicznego i stanu 
chemicznego wód. 
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Tabela 14. Ocena stanu  JCWP w roku 2007 i 2008.  

Kod JCWP Nazwa JCWP 

2007 2008 

Stan/ potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan/ 
potencjał 

JCWP  

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan/ 
potencjał 

JCWP 

RW200002111569 Prawobrzeżna Młynówka Kiczycka Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW20000211179 Zbiornik Goczałkowice Brak danych Brak danych Brak danych Umiark. Dobry Zły 

RW20000211329 
Młynówka Komorowicka Umiarkowany 

Nie osiągający 
dobrego 

Zły Umiark. 
Nie osiągający 

dobrego 
Zły 

RW200002116559 Zbiornik Łąka Brak danych Brak danych Brak danych Umiark. Dobry Zły 

RW2000122111329 
Kopydło 

Dobry i pow. 
dobrego 

Dobry Dobry Brak danych Dobry Brak danych 

RW20001221113549 Wisła do Dobki bez Kopydła Dobry Dobry Dobry Brak danych Dobry Brak danych 
RW2000122111469 Leśnica Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Dobry Brak danych 

RW200012211149 
Brennica 

Dobry i pow. 
dobrego 

Nie osiągający 
dobrego 

Zły Brak danych Dobry Brak danych 

RW20001221124 Łaziński Potok (Zlewaniec) Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW200012211269 Jasienica Słaby Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW2000122112849 Rudawka Słaby Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW200012211289 Wapienica Słaby Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW200012211499 Biała Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW200016211158 Strumień (Zbytkowski) Zły Dobry Zły Umiark. Dobry Zły 
RW200016211649 Kanał Branicki Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW200016211653 Pszczynka do zb. Łąka Słaby Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 

RW2000162118349 Potok Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 

RW200017211669 Dokawa Umiarkowany Dobry Zły Umiark. Dobry Zły 
RW200017211689 Korzenica Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW200017211829 Zgoński Potok Brak danych Brak danych Brak danych Umiark. Dobry Zły 
RW200017211849 Potok Zwakowski Dobry Dobry Dobry Brak danych Dobry Brak danych 
RW200017211851 Gostynia do starego koryta Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
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Kod JCWP Nazwa JCWP 

2007 2008 

Stan/ potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan/ 
potencjał 

JCWP  

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan/ 
potencjał 

JCWP 

RW200017211852 
Stare koryto Gostyni i jez. 
Paprocańskie 

Brak danych Brak danych Brak danych Umiark. Dobry Zły 

RW20001921139 
Wisła od zb. Goczałkowice do Białej 

Dobry i pow. 
dobrego 

Dobry Dobry Brak danych Dobry Brak danych 

RW20001921169 Pszczynka od zb. Łąka do ujścia Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych Dobry Brak danych 

RW200019211899 Gostynia od starego koryta do ujścia Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 

RW20001921199 
Wisła od Białej do Przemszy Brak danych Brak danych Brak danych Brak danych 

Nie osiągający 
dobrego 

Brak danych 

RW2000232115969 
Młynówka Oświęcimska Brak danych Brak danych Brak danych Umiark. 

Nie osiągający 
dobrego 

Zły 

RW200062111529 
Bładnica 

Dobry i pow. 
dobrego 

Dobry Dobry Brak danych Dobry Brak danych 

RW2000621115729 
Knajka Brak danych Brak danych Brak danych Umiark. 

Nie osiągający 
dobrego 

Zły 

RW20006211172 
Bajerka Umiarkowany 

Nie osiągający 
dobrego 

Zły Brak danych Dobry Brak danych 

RW20006211299 Iłownica Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW20006211489 Kromparek Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW20006211549 Łękawka Umiarkowany Dobry Zły Umiark. Dobry Zły 

RW20006211569 
Dankówka Brak danych Brak danych Brak danych Umiark. 

Nie osiągający 
dobrego 

Zły 

RW20006211869 Potok Tyski Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW200062118832 Pstrążnik Umiarkowany Dobry Zły Umiark. Dobry Zły 
RW20006211884 Dopływ spod Mąkołowca Umiarkowany Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
RW200062118866 Dopływ spod Nowej Gaci Umiarkowany Dobry Zły Umiark. Dobry Zły 
RW20006211889 Mleczna Słaby Dobry Zły Brak danych Dobry Brak danych 
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Kod JCWP Nazwa JCWP 

2007 2008 

Stan/ potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan/ 
potencjał 

JCWP  

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Stan/ 
potencjał 

JCWP 

RW20006211949 
Potok Goławiecki Umiarkowany 

Nie osiągający 
dobrego 

Zły Słaby Dobry Zły 

RW20009211151 
Wisła od Dobki do Bładnicy 

Dobry i pow. 
dobrego 

Nie osiągający 
dobrego 

Zły Brak danych Dobry Brak danych 

RW20009211159 
Wisła od Bładnicy do zb. 
Goczałkowice 

Zły 
Nie osiągający 

dobrego 
Zły Brak danych Dobry Brak danych 
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Rysunek 21. Stan JCWP w zlewni Małej Wisły w roku 2007 (źródło: opracowanie własne na podstawie 
ocen stanu wód GIOŚ) 
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Rysunek 22. Stan JCWP w zlewni Małej Wisły w roku 2008 (źródło: opracowanie własne na podstawie 
ocen stanu wód GIOŚ) 
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W roku 2007 z 33 JCWP badanych pod kątem wskaźników chemicznych, 27 osiągnęło stan 
dobry, gdy w roku 2008 stan dobry osiągnęło 38 ze wszystkich JCWP. W roku 2007 stan/ 
potencjał ekologiczny określono dla 33 z 43 JCWP, z których dwie osiągnęły stan zły 
(Strumień Zbytkowski oraz Wisła od Bładnicy do zb. Goczałkowice), a 7 stan dobry i powyżej 
dobrego (stan powyżej dobrego: Kopydło, Brennica, Wisła od zb. Goczłkowice do Białej, 
Bładnica i Wisła od Dobki do Bładnicy oraz stan dobry: Wisła od Dobki do Kopydła i Potok 
Żwakowski). W 2008 roku z kolei pod kątem stanu/ potencjału ekologicznego oceniono 
jedynie 14 JCWP i wszystkie osiągnęły stan słaby lub umiarkowany.  

Na mapach 21 i 22 przedstawiono stan jednolitych części wód powierzchniowych w roku 
2007 i 2008.  

 

7.2 Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 

Sposób przeprowadzania oceny stanu jednolitych części wód podziemnych reguluje 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu 
oceny stanu wód podziemnych.  Zgodnie z zapisami rozporządzenia ogólną ocenę stanu wód 
podziemnych przeprowadza się z uwzględnieniem stanu chemicznego oraz ilościowego tych 
wód.   

Definiuje się następującą klasyfikację stanu chemicznego wód podziemnych: 

• dobry stan chemiczny wód podziemnych, 

• słaby stan chemiczny wód podziemnych; 
oraz następującą klasyfikację stanu ilościowego wód podziemnych: 

• dobry stan ilościowy wód podziemnych, 

• słaby stan ilościowy wód podziemnych. 
Ocenę stanu jednolitych części wód podziemnych zlewni Małej Wisły przedstawiono  
w oparciu o dane zamieszczone w opracowaniu: „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena 
stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009-2011”, gdzie 
przeprowadzono ocenę dla 161 części wód podziemnych w całym kraju. 

W granicach zlewni Małej Wisły zlokalizowane są trzy jednolite części wód podziemnych, z 
których jedna w roku 2010 osiągnęła słaby stan, dwie stan dobry. Ocenę ogólną wraz z 
ocenami stanu chemicznego i ilościowego zestawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 15. Ocena stanu JCWPd zlewni Małej Wisły w roku 2010 (źródło: „Monitoring stanu 
chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2009-
2011”) 

Nazwa 
JCWPd 

Kod JCWPd 
Stan 

chemiczny  
Stan 

ilościowy 
Ocena 
ogólna 

141 PLGW2100141 dobry słaby słaby 

142 PLGW2100142 dobry dobry dobry 

143 PLGW2100143 dobry dobry dobry 

 

Rozmieszczenie analizowanych JCWPd przestawiono na poniższej mapie.  

 

Rysunek 23. Stan JCWPd w zlewni Małej Wisły w roku 2010 (źródło: opracowanie własne na 
podstawie pracy „Monitoring stanu chemicznego oraz ocena stanu jednolitych części wód 
podziemnych w dorzeczach w latach 2009-2011”) 
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8. Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych 

8.1 Opis realizacji prac 
Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych jest jednym z głównych etapów 
prac planistycznych w procesie gospodarowania wodami w zlewniach. Prawidłowa realizacja 
tego etapu prac powinna pozwolić wskazać istniejące zagrożenia dla wód ze strony 
poszczególnych sektorów działalności antropogenicznej oraz pozwolić w dalszej kolejności 
zaplanować i podejmować działania zapobiegawcze, minimalizujące wpływ 
zidentyfikowanych oddziaływań na stan zasobów wodnych w zlewni. 

Zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, identyfikacja 
znaczących oddziaływań antropogenicznych objęła: 

- punktowe źródła emisji zanieczyszczeń – zrzuty ścieków, 

-rozproszone źródła emisji zanieczyszczeń – zanieczyszczenia pochodzące głównie z sektora 
komunalnego (ludność niepodłączona do kanalizacji, ludność nieobsługiwana przez 
oczyszczalnie ścieków), 

- obszarowe źródła emisji zanieczyszczeń – sposób zagospodarowania zlewni wskazujący na 
możliwości generowania zanieczyszczeń trafiających do wód oraz potencjalne rolnicze źródła 
zanieczyszczeń, 

- pobory wody – pobory wód powierzchniowych i podziemnych, 

- budowle piętrzące – zabudowa cieków mogąca powodować zaburzenia hydrologiczne  
i morfologiczne, zagrażająca ciągłości cieków, 

- składowiska odpadów -  analiza występujących na terenie zlewni obiektów depozycji 
odpadów wszystkich typów, 

- obszary górnicze – analiza rozmieszczenia obszarów górniczych na terenie zlewni. 

W zależności od typu presji i formy dostępnych danych, analizy poszczególnych presji  
i występujących oddziaływań antropogenicznych przeprowadzono w różny sposób: 

- na podstawie dostępnych informacji i danych oraz prac terenowych zrealizowano warstwy 
.shp – zrzutów ścieków, poborów wód powierzchniowych, poborów wód podziemnych, 
zabudowy poprzecznej i podłużnej cieków, 

- opis występowania obszarów górniczych oraz składowisk odpadów na terenie zlewni, 
zestawienia tabelaryczne, 
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- na podstawie danych statystycznych i danych z projektu Corine Land Cover – opracowanie 
warstw .shp w odniesieniu do JCWP/ JCWPd, dot. punktowych, rozproszonych i obszarowych 
źródeł zanieczyszczeń oraz poboru i zużycia wód powierzchniowych i podziemnych. 

W kolejnych punktach rozdziału przedstawiono wyniki identyfikacji znaczących oddziaływań 
antropogenicznych na wody w zlewni Małej Wisły. 

 

8.2 Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych - warstwy tematyczne  

8.2.1 Sposób realizacji prac 
W ramach prac przeprowadzono uzupełnienie oraz weryfikację baz danych dotyczących 
korzystania z wód (pobory wód podziemnych i powierzchniowych oraz zrzuty ścieków) oraz 
zabudowy poprzecznej cieków.  

Prace polegały na: 
- analizie i weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego materiałów, 
- rozeznaniu zakresu brakujących informacji i pozyskaniu ich, 
- uzupełnieniu baz danych o pozyskane informacje. 
 

W tym celu wystąpiono do organów administracji samorządowej o sporządzenie wykazu 
wydanych w latach 2011-2012 pozwoleń wodnoprawnych oraz po weryfikacji –  
o przekazanie brakujących pozycji. Na tej podstawie sporządzono warstwy wektorowe 
dotyczące poborów wód i zrzutów ścieków. Dodatkowo podczas wyjazdów terenowych 
weryfikowano lokalizację miejsc użytkowania zasobów wodnych. 

W przypadku zabudowy poprzecznej i podłużnej cieków, prace przyjęły nieco inną kolejność. 
Początkowo posłużono się dostępnymi warstwami wektorowymi dot. zabudowy cieków, tj.: 

- warstwy z pomiarów zrealizowanych przez pracowników RZGW w Gliwicach, 
- warstw z przekazanej pracy „Ocena potrzeb i priorytetów udrożnienia ciągłości 
morfologicznej rzek w kontekście osiągnięcia dobrego stanu i potencjału części wód w 
Polsce”, 
 - warstw z opracowania „Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń 
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych i 
podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania 
wodami”. 
Na podstawie powyższych danych powstały warstwy tematyczne, które kolejno były 
weryfikowane informacjami zdobytymi podczas prac terenowych (pomiary GPS) oraz na 
podstawie dostępnych baz informacji geograficznej (ortofotomapy).  
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Należy podkreślić, że z uwagi na lokalizację niektórych obiektów zabudowy cieków oraz porę 
prowadzenia prac terenowych (bujna roślinność) nie udało się dotrzeć do części 
zaplanowanych obiektów.  

8.2.2 Pobory wód powierzchniowych i podziemnych, zrzuty ścieków 
Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115 poz. 1229, ze zm.), organem 
właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest starosta, Marszałek Województwa 
lub Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w zależności od rodzaju korzystania 
z wód. W związku z powyższym w celu weryfikacji kompletności baz danych RZGW w 
Gliwicach wystąpiono do starostw powiatowych oraz urzędów marszałkowskich 
odpowiednich dla obszaru zlewni o udostępnienie brakujących pozwoleń wodnoprawnych. 
W tabeli poniżej zestawiono ilościowo dodane pozycje do istniejących baz w odniesieniu do 
organu wydającego decyzje. 

Tabela 16. Ilość pozycji wprowadzonych do bazy danych dla zlewni Małej Wisły w oparciu o 
dodatkowe dane pozyskane od organów wydających decyzje.  

Lp. Organ samorządowy 
Ilość wprowadzonych pozycji dot.: 

Zrzutów ścieków Poborów wód 
podziemnych 

Poborów wód 
powierzchniowych 

1 Starostwo Powiatowe w 
Bielsku-Białej 

0 0 0 

2 
Starostwo Powiatowe w 

Bieruniu 0 0 0 

3 
Starostwo Powiatowe w 

Cieszynie 
0 0 0 

4 Urząd Miasta Bielsko-Biała 0 0 0 

5 Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój 6 0 0 

6 Urząd Miasta Katowice 9 0 0 

7 Urząd Miasta Mysłowice 1 0 0 

8 Urząd Miasta Tychy 9 1 1 

9 Urząd Miasta Żory 0 0 0 

10 Starostwo Powiatowe w 
Mikołowie 

0 0 0 

11 Starostwo Powiatowe w 
Oświęcimiu 

21 0 22 

12 Starostwo Powiatowe w 
Pszczynie 

14 0 2 

13 Starostwo Powiatowe w 
Rybniku 

0 0 0 

14 
Starostwo Powiatowe w 

Wodzisławiu 0 0 0 

15 Starostwo Powiatowe w Żywcu 0 0 0 

16 Urząd Marszałkowski 
Województwa Małopolskiego 

0 0 0 
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Lp. Organ samorządowy 
Ilość wprowadzonych pozycji dot.: 

Zrzutów ścieków Poborów wód 
podziemnych 

Poborów wód 
powierzchniowych 

17 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Śląskiego 
0 0 0 

 

W sumie do baz danych w zlewni Małej Wisły wprowadzono dodatkowo 51 pozycji zrzutów 
ścieków, poborów wód podziemnych – 1 oraz poborów wód powierzchniowych – 25. 

Na mapie poniżej przedstawiono lokalizację punktów zrzutu ścieków uwzględniających 
rodzaj ścieków, tj. zrzuty wód opadowych, zrzuty ścieków przemysłowych, zrzuty ścieków 
komunalnych, zrzuty wody ze stawów rybnych, wód kopalnianych. Zauważyć można znaczną 
koncentrację punktowych źródeł zanieczyszczeń pochodzenia komunalnego w południowo – 
wschodniej części zlewni, w Bielsku – Białej oraz w pobliżu miasta.  

Wynikowa warstwa zrzutów ścieków w zlewni Małej Wisły zawiera 1816 obiektów. 

Na kolejnych mapach przedstawiono również lokalizację poborów wód powierzchniowych  
i podziemnych, uwzględniających cel poboru wody. Zauważyć można znaczną przewagę 
poborów wód podziemnych na cele komunalne, z kolei powierzchniowych na potrzeby 
stawów rybnych. 

Wynikowa warstwa poborów wód powierzchniowych w zlewni Małej Wisły zawiera 510 
obiektów, natomiast warstwa poborów wód podziemnych 139 rekordów. 
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Rysunek 24. Zrzuty ścieków w zlewni Małej Wisły, uwzględniające podział na rodzaj odprowadzanych 
ścieków. 
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Rysunek 25. Pobory wód powierzchniowych w zlewni Małej Wisły, uwzględniające przeznaczenie 
pobieranej wody. 
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Rysunek 26. Pobory wód podziemnych w zlewni Małej Wisły, uwzględniające przeznaczenie 
pobieranej wody. 
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8.2.3 Zabudowa cieków 
W wyniku przeprowadzonych prac polegających na weryfikacji i uzupełnieniu informacji nt. 
lokalizacji zabudowy poprzecznej cieków, w tym budowli piętrzących w zlewni Małej Wisły, 
uzyskano warstwę wektorową liczącą 1144 obiekty. Dokonano przesunięć już 
zidentyfikowanych obiektów oraz wprowadzono nową zabudowę. Jako warstwę wyjściową 
przyjęto warstwę zabudowy poprzecznej zrealizowaną przez RZGW Gliwice. Liczba obiektów 
dodanych przez Wykonawcę do tej warstwy, również z wykorzystaniem warstwy zabudowy 
poprzecznej pochodzącej z opracowania dot. udrażniania cieków, jest równa 597 obiektom, 
głównie na ciekach: 

- Mała Wisła 
- Biała 
- Wapienica 
- Iłownica 
- Bładnica 
- Gostynia 
- Knajka 
 
Podobnej analizie i weryfikacji poddano przekazane przez Zamawiającego warstwy 
zabudowy podłużnej cieków. Zrealizowana warstwa zabudowy podłużnej cieków w zlewni 
Małej Wisły liczy 333 obiekty.  
 
Rozmieszczenie zidentyfikowanych obiektów zabudowy podłużnej i poprzecznej 
przedstawiono na poniższych mapach.  
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Rysunek 27. Zabudowa poprzeczna cieków w zlewni Małej Wisły. 

 



75 
 

 

Rysunek 28. Zabudowa podłużna cieków w zlewni Małej Wisły. 
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8.3 Składowiska odpadów 
W Polsce sektor gospodarki odpadami, działa na podstawie licznych aktów prawnych, 
wskazujących sposoby, kierunki i zasady prawidłowego postępowania, również w aspekcie 
ochrony środowiska naturalnego. 

Polskie regulacje prawne w tym zakresie, transponują zapisy unijnych aktów prawnych 
dotyczących odpadów, m. in.:  

• Dyrektywy Rady 75/442/EEC z dnia 15 lipca 1975 roku w sprawie odpadów; 

• Dyrektywy Rady 91/689/EEC z dnia 12 grudnia 1991 roku w sprawie odpadów 
niebezpiecznych; 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z dnia 20 grudnia 1994 w 
sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych; 

• Dyrektywy Rady 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 roku w sprawie składowania 
odpadów; 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/EC z dnia 18 września 2000 
roku w sprawie wycofanych z użytkowania samochodów; 

• Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 roku  
w sprawie spalania odpadów. 

Podstawowym aktem prawnym, regulującym kwestie gospodarowania odpadami jest  
w Polsce Ustawa o odpadach z 27.04.2001 r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. 
zm.), wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Dokumentem normującym gospodarkę 
odpadami na najniższym, a tym samym podstawowym szczeblu podziału administracyjnego, 
jakim jest gmina, jest Ustawa z 13.09.1996 r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), określająca wymagania stawiane 
samorządom gminnym w zakresie właściwego postępowania z odpadami. Nowelizacja tejże 
ustawy przyjęta przez Sejm 01 lipca 2011 r. wprowadziła istotne zmiany dla gospodarowania 
odpadami w gminach. Samorządy dzięki ustawie zyskały narzędzia do realizacji obowiązków 
dbania o czystość i porządek na ich terenie. Dotychczas obowiązujące przepisy nie dawały 
gminom możliwości realnego egzekwowania opłat za odpady, czy ich właściwego zgodnego z 
prawem zagospodarowania. Po wejściu w życie ustawy, gminy mają obowiązek wdrożenia 
systemu gospodarowania odpadami na swoim terenie, w wyniku czego oczekiwana jest 
poprawa sytuacji w tym sektorze. 
Podstawowymi zadaniami własnymi gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
zgodnie z ustawą jest: 

1. Zapewnienie odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych od mieszkańców 
gminy. 

2. Zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania  
i odbierania odpadów komunalnych, dla umożliwienia: 

a. ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
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b. wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 
c. osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. 

3. Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi 
gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania  
i eksploatacji tych instalacji i urządzeń przez przedsiębiorców. 

4. Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania: 

a. do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

b. do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Dotychczas najczęściej spotykaną metodą unieszkodliwiania odpadów jest ich deponowanie 
na składowiskach odpadów. Zgodnie z Ustawą o odpadach można wyróżnić trzy rodzaje 
składowisk: 

- składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, 

- składowiska odpadów obojętnych, 

- składowiska odpadów niebezpiecznych. 

Wszystkie z tych składowisk muszą spełniać odpowiednie wymagania mające na celu 
zapewnienie bezpiecznego, dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego, składowania 
odpadów, a w szczególności zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych  
i podziemnych, gleby oraz powietrza, co zostało uregulowane poprzez rozporządzenia:  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, 
jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, 
poz. 549 ze zm.); 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, 
czasu, sposobów oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów. 

Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą 
być lokalizowane w miejscach, gdzie stanowiłyby zagrożenie dla ludzi i środowiska 
(składowiska odpadów obojętnych na obszarach wymienionych w pkt 1-6, 13): 

1) w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, 
UZWP); 

2) na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody; 
3) na obszarach lasów ochronnych; 
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4) w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach 
źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach 
krawędziowych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia 
powodzią w rozumieniu przepisów prawa wodnego; 

5) w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych 
oraz zagrożonych lawinami; 

6) na terenach o nachyleniu powyżej 100; 
7) na terenach zaangażowanych glacitektonicznie lub tektonicznie, poprzecinanych 

uskokami, spękanych lub uszczelinowaconych; 
8) na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych; 
9) na glebach klas bonitacji I – II; 
10) na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód 

górniczych; 
11) na obszarach ochrony uzdrowiskowej; 
12) na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych; 
13) na obszarach określonych w przepisach odrębnych. 

Składowiska inne niż składowiska odpadów obojętnych muszą być lokalizowane  
w odpowiednich odległościach od budynków mieszkalnych i innych budynków użyteczności 
publicznej, wynikających z raportu oddziaływania składowiska na środowisko. Samo 
ustalenie lokalizacji obiektu wymaga przeprowadzenia badań hydrologicznych  
i geologicznych wykonanych zgodnie z odpowiednimi przepisami.  

Bardzo ważnym elementem wpływającym na możliwość lokalizacji składowiska jest obecność 
naturalnej bariery geologicznej uszczelniającej podłoże i ściany boczne. Bariera ta powinna 
spełniać wyznaczone parametry minimalnej miąższości i współczynnika filtracji (k): 

• dla składowiska odpadów niebezpiecznych – warstwa o miąższości nie mniejszej niż  
5 m i współczynniku k mniejszym lub równym 1,0 X 10-9 m/s, 

• dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - warstwa o miąższości 
nie mniejszej niż 1 m i współczynniku k mniejszym lub równym 1,0 X 10-9 m/s, 

• dla składowiska odpadów obojętnych - warstwa o miąższości nie mniejszej niż 1 m  
i współczynniku k mniejszym lub równym 1,0 X 10-7 m/s. 

Ponadto pierwszy poziom wodonośny nie może znajdować się wyżej niż 1 m poniżej poziomu 
projektowanego wykopu dna składowiska. W miejscach gdzie takiej bariery brak, powinna 
zostać wykonana sztuczna bariera geologiczna o miąższości co najmniej 0,5 m i o 
odpowiedniej przepuszczalności dla rodzaju składowiska. Barierę naturalną bądź sztuczną, 
należy uzupełnić o syntetyczną izolację zaprojektowaną w sposób uwzględniający skład 
chemiczny odpadów i warunki geotechniczne składowania. Dla zabezpieczenia wód 
podziemnych przed wpływem odcieków ze składowiska, instaluje się powyżej izolacji 
syntetycznej drenaż odcieków, pełniący swoje funkcje w trakcie eksploatacji składowiska i co 
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najmniej przez 30 lat po jego zamknięciu. Wokół składowisk odpadów niebezpiecznych oraz 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, umieszcza się zewnętrzny system rowów 
drenażowych uniemożliwiający dopływ wód powierzchniowych i podziemnych do 
składowiska, a obiekty w których przewiduje się składowanie odpadów ulegających 
biodegradacji, wyposaża się w instalację do odprowadzania gazu wysypiskowego, który 
następnie jest wykorzystywany do celów energetycznych, a jeżeli jest to niemożliwe, np. z 
uwagi na nieodpowiedni skład biogazu lub jego małe ilości, spala się w pochodni na 
składowisku. 

Istnieje ponadto cały szereg wymagań co do budowy i eksploatacji składowisk, 
najistotniejsze z nich to: 
- oddzielne składowanie odpadów niebezpiecznych i odpadów komunalnych oraz 
rozdzielenie odcieków od tych dwóch rodzajów odpadów; 
- gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu w stopniu umożliwiającym ich 
przyjęcie na oczyszczalnię lub odprowadzenie do wód lub do ziemi, ewentualne 
wykorzystanie do celów technologicznych na składowiskach z odpadami ulegającymi 
biodegradacji; 
- wykonanie składowiska w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych oraz 
nielegalne składowanie odpadów; 
- otoczenie składowiska pasem zieleni o minimalnej szerokości 10 m; 
- wyposażenie w urządzenia do mycia i dezynfekcji kół pojazdów opuszczających obiekty na 
składowisku, na którym składowane są odpady ulegające biodegradacji; 

- wyposażenie w system umożliwiający pomiar masy odpadów przyjmowanych na 
składowisko; 
- prowadzenie eksploatacji w sposób zapewniający stateczność geotechniczną składowanych 
odpadów; 
- przeciwdziałanie rozwiewaniu odpadów; 
- przeprowadzanie prac rekultywacyjnych w procesie zamknięcia składowiska, w celu 
zabezpieczenia przed jego szkodliwym oddziaływaniem na wody powierzchniowe  
i podziemne oraz powietrze, jak również dla integracji obszaru składowiska z otoczeniem 
oraz dla umożliwienia obserwacji wpływu obiektu na środowisko; 
- uszczelnienie powierzchni zamykanych składowisk odpadów niebezpiecznych poprzez 
wykonanie warstw: ekranującej, drenażowej i glebowej (umożliwiającej wegetację roślin); 
- zabezpieczenie powierzchni zamykanych składowisk odpadów obojętnych oraz odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne, poprzez wykonanie odpowiedniej okrywy 
rekultywacyjnej (ochrona przed erozją wodną i wietrzną) uzależnionej od właściwości 
odpadów składowanych; 
- zachowanie specjalnych wymagań przy unieszkodliwianiu przez składowanie odpadów 
zawierających azbest; 
- prowadzenie monitoringu składowisk w trakcie eksploatacji oraz po jej zakończeniu, dla 
kontroli jego wpływu na środowisko. 
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Poza typowymi składowiskami, obiektami przeznaczonymi do odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów, są kompostownie (często zlokalizowane w obrębie składowisk), magazyny do 
tymczasowego składowania odpadów (zwłaszcza odpadów niebezpiecznych, np. 
pestycydowych) lub instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów (spalarnie 
odpadów niebezpiecznych). 

Dla identyfikacji składowisk odpadów, mogącymi mieć wpływ na stan wód w zlewni Małej 
Wisły, za podstawę informacji w niniejszym opracowaniu przyjęto wojewódzkie plany 
gospodarki odpadami, uzupełniająco również powiatowe i gminne plany, ew. programy 
ochrony środowiska. Na tej podstawie zestawiono w poniższej tabeli informacje nt. 
składowisk odpadów zlokalizowanych na obszarze zlewni Małej Wisły. Niestety nie udało się 
pozyskać dokładnych informacji (parametrów) dla wszystkich składowisk, jednak 
identyfikację obiektów można uznać za wyczerpującą. 

 

 



81 
 

Tabela 17. Składowiska odpadów w zlewni Małej Wisły 

ID_SK Gmina 
Składowisko 

odpadów  
Lokalizacja 

składowiska 
Rodzaj 

składowiska 

Składowisko 
czynne/ 

nieczynne 

Składowisko 
zrekultywow
ane [tak/nie] 

Data 
zakończenia 
eksploatacji 
składowiska 

Powierzchnia 
składowiska 

odpadów  
[ha] 

Pojemność 
[tyś.m3] 

1 Brzeszcze 
Składowisko odpadów 

komunalnych 
Brzeszcze 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne 

nieczynne  tak 2000 bd 616 

2 Brzeszcze 
Składowisko na 

hałdzie górniczej KWK 
"Brzeszcze"  

Brzeszcze 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne  

czynne nd 2034 11,34 400 

3 Chełmek 
Składowisko odpadów 

komunalnych 
Chełmek 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne 

czynne nd bd 2,53 bd 

4 Chełmek 

Składowisko 
Południowych 

Zakładów Przemysłu 
Skórzanego 

„Chełmek” S.A. w 
upadłości   

Bobrek 
składowisko 

odpadów 
przemysłowych 

nieczynne nd 2004 bd bd 

5 Bestwina Składowisko nr 1  
Kaniów- 
Bestwina 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne 

nieczynne nie bd bd bd 

6 Bestwina 
Składowisko odpadów 

pochodzących z 
kopalni "Silesia" 

Kaniów- 
Bestwina 

składowisko 
odpadów 

przemysłowych 
nieczynne bd bd bd bd 
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7 Bestwina 
Osadnik mułów z 
kopalni "Silesia" 

Kaniów- 
Bestwina 

składowisko 
odpadów 

przemysłowych 
nieczynne częściowo 2010 bd bd 

8 Bestwina 
składowisko odpadów  

z Elektrociepłowni 
Bielsko - Biała 

Kaniów- 
Bestwina 

składowisko 
odpadów 

przemysłowych 
nieczynne bd bd bd bd 

9 
Czechowice-

Dziedzice 

Składowisko odpadów 
komunalnych 

wytwarzanych w 
zakładach 

przemysłowych  

Czechowice- 
Dziedzice 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne 

nieczynne częściowo 2005 5,5 bd 

10 
Czechowice-

Dziedzice 

Składowisko Fabryki 
Sprzętu 

Elektrotechnicznego 
KONTAKT S.A. 

Czechowice- 
Dziedzice 

składowisko 
odpadów 

niebezpiecznych         
nieczynne tak 1991 1 bd 

11 
Czechowice-

Dziedzice 

Składowisko odpadów 
porafineryjnych 

Rafinerii Czechowice 
S.A. 

Czechowice- 
Dziedzice 

składowisko 
odpadów 

niebezpiecznych         
czynne 

w trakcie 
likwidacji 

2012 3,8 bd 

12 Wilkowice 
Składowisko odpadów 
komunalnych, Spółka 

EKOŁAD 
Wilkowice 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne   

nieczynne bd 2004/2005 bd 45,423 

13 Brenna 

zwałowisko powstałe 
w wyniku eksploatacji 
złoża KD6702 Brenna-

Jarząbek 

Brenna 
składowisko 

odpadów 
obojętnych 

bd bd bd bd bd 

14 Brenna 
 zwałowisko powstałe 
w wyniku eksploatacji 
złoża KD801 Głębiec 

Głębiec 
składowisko 

odpadów 
obojętnych 

bd bd bd bd bd 
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15 Goleszów 

Składowisko odpadów 
pokoagulacyjnych 

Zakładów Garbarskich 
SKOTAN 

Kisielów 
składowisko 

odpadów 
niebezpiecznych 

nieczynne bd 2009 1,6 45 

16 Goleszów 
Składowisko odpadów 
odlewniczych Teksid 

Iron Poland 
Goleszów 

składowisko 
odpadów 

niebezpiecznych 
czynne nd bd 7,5 bd 

17 Łaziska Górne 
Składowisko odpadów 

komunalnych 
Łaziska Górne 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne   

czynne 

w sposób 
ciągły 

rekultywowa
ne 

bd 5 84 

18 Łaziska Górne 
Składowisko przy 

szybie „Skalny” KWK 
„Bolesław Śmiały” 

Łaziska Górne 
składowisko 

odpadów 
obojętnych 

nieczynne w trakcie bd bd bd 

19 Łaziska Górne 
Składowisko odpadów 

pogórniczych 
„Waleska”  

Łaziska Górne 
składowisko 

odpadów 
obojętnych 

czynne 

w sposób 
ciągły 

rekultywowa
ne 

bd 18,3 3,478 

20 Łaziska Górne 
Składowisko odpadów 

produkcyjnych Huty 
„Łaziska” 

Łaziska Górne 
składowisko 

odpadów 
obojętnych 

nieczynne 
w trakcie 

rekultywacji  
1990 bd bd 

21 Łaziska Górne 
Składowisko odpadów 

paleniskowych 
Elektrowni „Łaziska" 

Łaziska Górne 
składowisko 

odpadów 
obojętnych 

nieczynne nie 1970 bd bd 
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22 Łaziska Górne 

Składowisko odpadów 
elektrownianych nr 1 
Gostyń, Elektrownia 

"Łaziska" 

Łaziska Górne 

składowisko 
odpadów 

obojętnych (mokre 
składowisko 

odpadów 
paleniskowych) + 6 

osadników z 
odpadami 

niebezpiecznymi  

nieczynne tak  1977 47,2 99 

23 Pszczyna 
Składowisko odpadów 

komunalnych  
Pszczyna 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne   

nieczynne tak 2000 bd bd 

24 Pawłowice 
Zwałowisko odpadów 

pokopalnianych 
"Kościelniok" (1984) 

częściowo na 
terenie Gminy 

Pawłowice 

składowisko 
odpadów 

obojętnych 
czynne 

rekultywacja 
prowadzona 
na bieżąco 

bd bd bd 

25 Lędziny 
zwałowisko odpadów 

górniczych KWK 
"Ziemowit"  

Lędziny 
składowisko 

odpadów 
obojętnych 

nieczynne w trakcie  1976 35,4 bd 

26 Lędziny Składowisko FSM Lędziny 
składowisko 

odpadów 
przemysłowych 

nieczynne tak bd 3 bd 

27 Lędziny 
Zwałowisko odpadów 
pogórniczych po byłej 

KWK "Piast" 
Lędziny 

składowisko 
odpadów 

obojętnych 
nieczynne tak bd bd bd 

28 Lędziny 
Składowisko odpadów 
powęglowych i mułów 

z osadników 
Lędziny 

składowisko 
odpadów 

obojętnych 
nieczynne tak bd bd bd 
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29 Lędziny 

Składowisko odpadów 
pogórniczych w 
rejonie Szybu 

Hołdunów 

Lędziny 
składowisko 

odpadów 
obojętnych 

nieczynne 
częściowo 

zrekultywowa
ne   

bd bd bd 

30 Bielsko-Biała 

Składowisko odpadów 
komunalnych, Zakład 

Gospodarki Odpadami 
S.A. w B- B  

Bielsko- Biała 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne   

nieczynne częściowo 2003 8 5160,6 

31 Bielsko-Biała 

Składowisko odpadów 
komunalnych, Zakład 

Gospodarki Odpadami 
S.A. w B- B  

Bielsko- Biała 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne   

czynne nd bd 4,14 469,2 

32 Mysłowice 
Składowisko odpadów 

komunalnych 
Mysłowice 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne   

czynne nd bd 7,4 3,4 

33 Mysłowice 
Składowisko odpadów 

komunalnych 
Mysłowice-

Wesoła 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne   

nieczynne częściowo  2001 6,17 bd 

34 Mysłowice 

Buforowe składowisko 
żużla, popiołu i gipsu, 
PKE S.A. Elektrownia 

Jaworzno III 

Mysłowice-
Dziećkowice 

składowisko 
odpadów 

przemysłowych 
czynne nd 2025 bd 3400 

35 Mysłowice 
Hałda odpadów 

powęglowych  na ter. 
zwałowiska "Szarotka" 

Mysłowice 
składowisko 

odpadów 
przemysłowych 

nieczynne bd bd bd bd 

36 Mysłowice 

Hałda odpadów 
powęglowych na ter. 

zlikwidowanej cegielni 
"Potyka" 

Mysłowice 
składowisko 

odpadów 
przemysłowych 

nieczynne bd bd bd bd 
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37 Mysłowice 

Hałda odpadów 
powęglowych na ter. 

zlikwidowanej cegielni 
przy ul. Pukowca 

Mysłowice 
składowisko 

odpadów 
przemysłowych 

nieczynne bd bd bd bd 

38 Mysłowice 

Hałda odpadów 
powęglowych na ter. 

zlikwidowanej cegielni 
"Silesia" 

Mysłowice 
składowisko 

odpadów 
przemysłowych 

nieczynne bd bd bd bd 

39 Mysłowice 
Hałda odpadów 
powęglowych 

Mysłowice 
składowisko 

odpadów 
przemysłowych 

nieczynne bd bd bd bd 

40 Mysłowice 
Hałda odpadów 
powęglowych 

Mysłowice 
składowisko 

odpadów 
przemysłowych 

nieczynne bd bd bd bd 

41 Mysłowice 

Składowisko odpadów 
komunalnych 

przykryte odpadami 
powęglowymi 

Mysłowice 
składowisko 

odpadów 
przemysłowych 

nieczynne bd bd bd bd 

42 Tychy 

Składowisko odpadów 
komunalnych (1994 

r.), wł. MPGO 
"MASTER" 

Tychy 
Urbanowice 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne   

czynne nd bd 5,4 1425 

43 Tychy 
Składowisko odpadów 

pokoagulacyjnych z 
"Fiat Auto Poland" 

Tychy 

składowisko 
odpadów 

przemysłowych 
innych niż 

niebezpieczne i 
obojętne 

nieczynne nd 2009 bd 0 

44 Tychy 
Składowisko odpadów 
Zakładu Karoserii "Fiat 
Auto Poland" (2002 r.) 

Tychy 
składowisko 

odpadów 
niebezpiecznych 

nieczynne nd 2009 bd 7,177 
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45 Kęty 
Składowisko Odpadów 
Przemysłowych Grupa 

KĘTY S.A. 
Kęty 

składowisko 
odpadów innych 

niż niebezpieczne i 
obojętne   

bd bd bd bd 4,55 

46 Hażlach 
Składowisko KWK 

„Morcinek"  
Pogwizdów 

składowisko 
odpadów 

powęglowych 
"Pogwizdów 1a i 

1b" 

nieczynne tak 1999 33,4 3693 

47 Orzesze 
Składowisko odpadów 

energetycznych 
nr 2 w Gardawicach 

Gardawice, gm. 
Orzesze 

bd bd bd bd bd 16800 

OBJAŚNIENIA: bd- brak danych; nd- nie dotyczy.
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W wyniku przeprowadzonych prac na obszarze zlewni Małej Wisły zidentyfikowano 47 
składowisk odpadów, w tym: 

• 6 składowisk odpadów niebezpiecznych (2 czynne, 4 nieczynne), 

• 16 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne- przemysłowych, w tym 
jedynie 1 składowisko czynne, 

• 13 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne – komunalne, w tym 6 
składowisk czynnych i 7 obiektów nieczynnych, 

• 12 składowisk odpadów obojętnych, w tym jedynie 2 składowiska czynne. 

Łączna powierzchnia składowisk w zlewni wynosi około 207 ha, jednak wartość ta nie 
obejmuje powierzchni 29 składowisk, dla których brak jest informacji o zajmowanej 
powierzchni. Wynika to głównie z faktu, iż 68% składowisk w zlewni jest już nieczynnych i są 
to w większości składowiska związane z likwidowanymi zakładami przemysłowymi, 
kopalniami. Dlatego często brak jest informacji nt. ich parametrów. Szacunkowo 
powierzchnia składowania odpadów może sięgać nawet 540 ha. 
Pojemność zidentyfikowanych obiektów składowania odpadów równa jest około 32,3 mln 
m3, jednak biorąc pod uwagę że wartość ta odpowiada nieco ponad 1/3 składowisk w zlewni 
(dla 30 składowisk brak danych na ten temat), szacuje się, że łączna pojemność obiektów dla 
składowania odpadów w zlewni wynosi około 90 mln m3. 
Lokalizacja składowisk odpadów największa jest w północnej i we wschodniej  części zlewni, 
tak jak lokalizacja największych ośrodków miejskich, a przede wszystkim przemysłowych. 
Pod względem podziału zlewni na SCWP, największa liczba składowisk występuje w trzech  
z nich:  

• MW0105 – Gostynia, 

• MW0103 – Wisła od Zb. Goczałkowice do Białej wraz ze zbiornikiem, 

• MW0106 – Wisła od Białej do Przemszy wraz z Białą.  

Wpływ sektora gospodarki odpadami zostanie uwzględniony w niniejszej pracy, również 
poprzez uwzględnienie wskaźnika wielkości odpadów nieodzyskiwanych w JCWP/ JCWPd,  
w analizie presji i ocenie wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan zasobów wodnych 
(analiza WAP). 
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8.4 Obszary górnicze 

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 5 Ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr 163, poz. 98), 
obszarem  górniczym   jest  przestrzeń,  w  granicach której przedsiębiorca jest uprawniony 
do wydobywania  kopaliny,  podziemnego  bezzbiornikowego  magazynowania  substancji,  
podziemnego składowania  odpadów  oraz  prowadzenia  robót górniczych  niezbędnych  do  
wykonywania  koncesji [70]. 
Górnictwo wywiera znaczny wpływ na wody powierzchniowe oraz podziemne. Wpływ na 
wody eksploatacji kopalin w obszarach górniczych, uzależniony jest od sposobu wydobycia – 
odkrywkowego bądź podziemnego. 
W opracowaniu pn.: „Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń 
antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych  
i podziemnych dla potrzeb opracowania programów działań i planów gospodarowania 
wodami” [13], wskazano oddziaływania obszarów górniczych na wody powierzchniowe  
i podziemne. Poniżej zestawiono te oddziaływania z uwzględnieniem podziału na górnictwo 
odkrywkowe i podziemne. 

Górnictwo odkrywkowe 

a) Oddziaływanie antropopresji na wody podziemne 

• obniżenie zwierciadła wód podziemnych,  
• osuszenie części poziomów wodonośnych w obrębie leja depresji; 
• zmiany kierunków przepływu wód podziemnych;  
• ograniczenie aż do zaniku odpływu podziemnego do rzek; 
• zmiany w warunkach hydrogeologicznych (retencji i przepływu wód podz.) w rejonie 

odkrywek i zwałowisk 

b) Wpływ na wody powierzchniowe 

• spadek wartości przepływów niskich pochodzących z zasilania podziemnego  
w obrębie leja depresji;  

• infiltracja wód powierzchniowych w podłoże lub regulacja i uszczelnienie koryt; 
• obniżenie poziomu wód w jeziorach będących w związku hydraulicznym  

z odwadnianymi poziomami wodonośnymi, 
• wzrost i stabilizacja przepływów niskich w rzece poniżej zrzutu wód 

odwodnieniowych, 
• zmiany chemizmu i własności fizycznych wód rzecznych zasilanych zrzutem wód 

odwodnieniowych. 
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Górnictwo podziemne  

Górnictwo podziemne wydobywa bardzo duże ilości wody podziemnej w celu umożliwienia 
podziemnej eksploatacji oraz utrzymania bezpieczeństwa wodnego kopalń. 
W kontakcie z wodami powierzchniowymi górnictwo podziemne jest odczuwalne poprzez 
konstrukcje inżynierskie (uszczelnienie koryt rzecznych), będące dodatkowym 
zabezpieczeniem dla pracy kopalń. W takim kontekście, górnictwo podziemne ma wpływ na 
wody powierzchniowe poprzez zrzuty wód kopalnianych i zmianę naturalnego reżimu rzek 
oraz na chemizm wód powierzchniowych.  

a) Oddziaływanie antropopresji na wody podziemne 

• obniżenie zwierciadła wód podziemnych,  
• osuszenie części poziomów wodonośnych w obrębie leja depresji; 
• zmiany kierunków przepływu wód podziemnych;  
• ograniczenie aż do zaniku odpływu podziemnego do rzek; 
• zmiany w warunkach hydrogeologicznych (retencji i przepływu wód podziemnych)  

w rejonie odkrywek i zwałowisk,  
• podniesienie zwierciadła wód gruntowych w nieckach osiadania,  

 

b) Wpływ na wody powierzchniowe 

• spadek wartości przepływów niskich pochodzących z zasilania podziemnego  
w obrębie leja depresji;  

• infiltracja wód powierzchniowych w podłoże lub regulacja i uszczelnienie koryt; 
• obniżenie poziomu wód w jeziorach będących w związku hydraulicznym  

z odwadnianymi poziomami wodonośnymi; 
• wzrost i stabilizacja przepływów niskich w rzece poniżej zrzutu wód 

odwodnieniowych, 
• zmiany chemizmu i własności fizycznych wód rzecznych zasilanych zrzutem wód 

odwodnieniowych, 
• zasolenie wód powierzchniowych zrzutem wód kopalnianych;  
• przebudowa koryt (uszczelnianie, podnoszenie, przepompownie) w nieckach 

osiadania; osuszanie obszarów podtopień; 
• wzrost mineralizacji spowodowany zrzutem zdegradowanych chemicznie wód 

odwodnieniowych po zmianie rzędnej odwadniania kopalń [13]. 

Minister Środowiska prowadzi rejestr wszystkich obszarów górniczych istniejących na 
terenie całego kraju, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 XII 
2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. nr 286, poz. 1685) [33]. 
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Obszary górnicze w zlewni rzeki Małej Wisły, wraz z podstawowymi informacjami, 
pochodzącymi z Rejestru Obszarów Górniczych, przedstawia tabela 18, a graficznie ilustruje 
Rysunek 29. 

Tabela 18. Wykaz obszarów górniczych na terenie zlewni Małej Wisły [36]. 
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1 Beskid  Brenna A 0,02 0,02 KD 0,00 

2 Bieruń I 
Nadwiślańska Spółka Węglowa 
S.A.,Kompania Węglowa S.A. 

Chełmek, Bojszowy, 
Oświęcim, Bieruń, M. 

Mysłowice, Chełm 
Śląski, Lędziny 

Z 48,3 35,5 WK 1,95 

3 Bieruń II Kompania Węglowa S.A. 
Chełmek, Bojszowy, 
Oświęcim, Bieruń, 

Chełm Śląski, Lędziny 
A 48,2 35,5 WK 1,95 

4 Brenna - M 
Kamieniołom "Kormany" s.c.; P. 

Józef i Władysław Madzia 
Brenna A 0,01 0,01 KD 0,00 

5 
Brenna - 
Jarząbek 

Wydobywanie i Przerób 
Kamienia; P. Anna Jarząbek 

Brenna Z 0,009 0,009 KD 0,00 

6 Brzeszcze II 
Kompania Węglowa S.A. KWK 

"Brzeszcze-Silesia" 
Brzeszcze, Oświęcim, 

Miedźna 
A 26,9 24,0 WK 1,32 

7 Buczaki I 
P. Zbigniew Gabryś P.P.U.H. 

HYDROSTAL, HYDROSTAL Sp. z 
o.o. 

Brzeszcze A 0,3 0,3 KN 0,02 

8 Cisowa - A 
"Kamieniołom CISOWA" 

s.c.;B.Cieślar - R.Madusiok 
Brenna A 0,02 0,02 KD 0,00 

9 Cisowa - I  Brenna A 0,02 0,02 KD 0,00 

10 Czechowice II 

Nadwiślańska Spółka Węglowa 
S.A.,Kompania Węglowa S.A. , 

Przedsiebiorstwo Górnicze 
„SILESIA” Sp. z o.o. 

Goczałkowice-Zdrój, 
Bestwina, Pszczyna, 

Czechowice-Dziedzice, 
Miedźna 

A 21,8 21,8 WK 1,20 

11 Dębowiec 
Zakład Odmetanowania Kopalń; 

"ZOK" Sp. z o.o. 
Skoczów, Dębowiec A 17,1 17,1 GZ 0,94 

12 Dębowiec II 

Kopalnia i Warzelnia Solanek;dr 
Zabłocka Spółka z o.o. 

Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 
"Ustroń" S.A. 

Dębowiec A 7,9 7,9 WL 0,43 

13 
Gardawice – 

Gola I 
Piask. Gardawice-Gosp. Rolne; P. 

Halina Gola 
Orzesze A 0,2 0,2 KN 0,01 

14 
Gardawice - J - 

2 
 Orzesze A 0,08 0,08 KN 0,00 

15 
Gardawice - 
pola: A,B,C 

P.W. "JARUB" Sp. J.;J. Świaczny J. 
Bankiel H. Bankiel 

Orzesze A 0,2 0,2 KN 0,01 

16 Gardawice 1 
Przeds. Eksploatacji 

Piasku;"Jarub" S.C. JARUB Przed. 
Wielobranżowe; P.P.Świaczny 

Orzesze A 0,03 0,03 KN 0,00 
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Jan,Świaczny Szymon 

17 Gardawice K  Orzesze A 0,08 0,08 KN 0,00 

18 Giszowiec I 
Katowicki Holding Węglowy S.A. 

KWK "Murcki-Staszic" 
 A 16,6 2,5 WK 0,14 

19 Głębiec III  Brenna A 0,02 0,02 KD 0,00 

20 
Goczałkowice 

Zdrój 

Uzdrowisko Goczałkowice - 
Zdrój;Wojewódzki Ośrodek 

Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 
Goczałkowice-Zdrój A 19,9 19,9 WL 1,09 

21 
Jastrzębie 

Górne I 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 

Mszana, Pawłowice, 
M. Jastrzębie-Zdrój 

A 16,4 8,4 WK 0,46 

22 Jastrzębie I 
Jastrzębska Spółka Węglowa KWK 

"Jas-Mos" 
Mszana A 32,5 0,2 WK 0,01 

23 Kaniów I Kruszywa Sprzęt Sp. z o.o. Bestwina A 0,02 0,02 KN 0,00 

24 Kaniów III-B 
BUD-TOR Andrzej Kosmaty i 

Leszek Kosmaty;Spółka Jawna 
Bestwina A 0,3 0,3 KN 0,02 

25 Kowale  Skoczów A 0,02 0,02 KD 0,00 

26 Kowale 
Polskie Górnictwo Naftowe i 

Gazownictwo S.A. w Warszawie 
Jasienica A 2,4 2,4 GZ 0,13 

27 Krzyżowice II Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Pawłowice A 55,4 28,4 WK 1,56 

28 Lędziny I 
Kompania Węglowa S.A. KWK 

"Ziemowit 
Bieruń, Lędziny, Chełm 

Śląski, Imielin 
A 63,6 54,3 WK 2,98 

29 Łaziska II Kompania Węglowa S.A. 
Orzesze, Mikołów, 

Wyry, Łaziska Górne, 
Ornontowice 

A 74,3 33,1 WK 1,82 

30 Łąka 
Zakład Ceramiki 

Budowlanej;Cegielnia "Łąka" S.C. 
Pszczyna A 0,008 0,008 IB 0,00 

31 Łąka II 
Zakład Ceramiki 

Budowlanej;Cegielnia "Łąka" S.C. 
Pszczyna A 0,01 0,01 IB 0,00 

32 Międzyrzecze 
Kompania Węglowa S.A. KWK 

"Piast" 
Bojszowy Z 2,0 2,0 WK 0,11 

33 Międzyrzecze 
Roln. Spółdz.Prod. "ROLNIK"; 

im.Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 
Jasienica A 0,03 0,03 KN 0,00 

34 Murcki I Katowicki Holding Węglowy S.A. Mikołów A 51,4 39,6 WK 2,18 

35 Obłaziec I 
Kopalnia Surowców Skalnych 

Wisła S.A. 
Wisła A 0,3 0,3 KD 0,02 

36 Pawłówka A  Pawłowice Z 0,02 0,02 TO 0,00 

37 Pogórz 
Zakład Odmetanowania Kopalń; 

"ZOK" Sp. z o.o. 
Skoczów A 1,2 1,2 GZ 0,07 

38 Przecieszyn 
ZPU "POLWOOD";P. Stanisław 

Baluś 
Brzeszcze Z 0,2 0,2 KN 0,01 
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39 Rudołtowice 
Uzdrowisko Goczałkowice - 
Zdrój;Wojewódzki Ośrodek 

Reumatologiczno-Rehabilitacyjny 

Goczałkowice-Zdrój, 
Pszczyna 

A 1,1 1,1 TO 0,06 

40 
Stara Wieś 

ceg.nr 8 
Zakład Ceramiki Budowlanej; P. 

inż. Bertisch Wojciech 
Pszczyna  0,03 0,03 IB 0,00 

41 Strumień II 
CARBO-TECH-CERAMIKA Spółka z 

o.o. - w upadłości 
Strumień A 0,03 0,03 IB 0,00 

42 Suszec III 
P.C.B. "BAKAT" Ceg. Bądzów; P. 

Bożena i Tadeusz Lindeccy, 
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A 

Orzesze, Suszec A 28,4 18,4 WK 1,01 

43 
Suszec III - 

Gola 
Piask. Gardawice-Gosp. Rolne; P. 

Halina Gola 
Suszec A 0,07 0,0008 KN 0,00 

44 Szeroka I Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
Mszana, Pawłowice, 

Świerklany 
A 17,4 12,2 WK 0,67 

45 Tokarzówka  Brenna A 0,06 0,06 KD 0,00 

46 Tokarzówka IA 
P. Tadeusz Modliński;Firma 

"KAMIENIARZ" 
Brenna A 0,02 0,02 KD 0,00 

47 Ustroń 
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 

"Ustroń" S.A. 
Ustroń A 5,4 5,4 WL 0,30 

48 Wesoła II 
Katowicki Holding Węglowy S.A. 

KWK "Mysłowice-Wesoła" 
 A 44,6 37,8 WK 2,08 

49 Wilamowice 
CARBO-TECH-CERAMIKA Spółka z 

o.o. - w upadłości 
Wilamowice A 0,04 0,04 IB 0,00 

50 Wola I Kompania Węglowa S.A. 

Bojszowy, m. 
Oświęcim, Brzeszcze, 

Bieruń, Oświęcim, 
Miedźna, Babice 

A 57,6 53,1 WK 2,92 

51 Zabłocie 
Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe;GFG Sp. z o.o. 
Strumień A 0,01 0,01 KN 0,00 

52 Zabłocie 
Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe 

"Ustroń" S.A. 
Strumień A 0,03 0,03 TO 0,00 

53 Zabłocie IV 
Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe;GFG Sp. z o.o. 
Strumień A 0,04 0,04 KN 0,00 

54 Zabłocie S 
P.P. Marek Strządała i Krzysztof 

Rzymian; PU-H KAMARI S.C 
Strumień A 0,01 0,01 TO 0,00 

55 Zabłocie VI 
Przedsiębiorstwo 

Wielobranżowe;GFG Sp. z o.o. 
Strumień A 0,2 0,2 KN 0,01 

56 
Zabłocie-
Korona 

Solanka z Zabłocia Sp. z o.o. Strumień A 1,0 1,0 WL 0,05 

57 Żory I 
CETUS - Energetyka Gazowa Sp. z 

o.o. 

M. Żory, M. Rybnik, 
Świerklany, M. 

Jastrzębie-Zdrój 
A 11,4 1,3 MW 0,07 

Legenda: 
A – aktualny      TO – torfy 
Z – zniesiony       GZ- gazy ziemne 
WK – węgiel kamienny         WL – wody lecznicze 
KN – kruszywa naturalne       KD – kamienie drogowe i budowlane 
IB – surowce ilaste ceramiki budowlanej     MW – metan pokładów węgli 
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Rysunek 29. Lokalizacja obszarów górniczych  na tle zlewni rzeki Małej Wisły [36]. 
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Obszary górnicze zajmują łącznie ok. 23,2 % powierzchni zlewni rzeki Małej Wisły. 
Największe z nich to obszary związane z eksploatacją węgla kamiennego: Wola I (2,92% 
powierzchni zlewni), Lędziny I (2,98%, Murcki I (2,18%).  
16 z wymienionych w tabeli 1 obszarów górniczych (28%) na terenie zlewni rzeki Małej Wisły, 
zostało ustanowionych w celu eksploatacji złóż węgla kamiennego.  

Pozostałe obszary górnicze ustanowiono w celu wydobycia następujących kopalin: 
• kruszywa naturalne : 14 obszarów górniczych, 
• kamienie drogowe i budowlane: 10 obszarów górniczych, 
• surowce ilaste ceramiki budowlanej: 5 obszarów górniczych, 
• torfy: 4 obszary górnicze 
• wody lecznicze: 4 obszary górnicze 
• gazy ziemne: 3 obszary górnicze 
• metan pokładów węgli: 1 obszar górniczy. 
 

W związku ze znaczącym wpływem obszarów górniczych na wody podziemne, w poniższej  
tabeli przedstawiono udział obszarów górniczych w jednolitych częściach wód podziemnych 
(JCWPd).  
 

Tabela 19. Obszary górnicze na terenie wybranych JCWPd. 

 

JCWPd 
Powierzchnia 
JCWPd [km2] 

Powierzchnia zajmowana 
przez Obszary górnicze w 

obrębie JCWPd [km2] 

Udział obszarów 
górniczych w JCWPd [%] 

141 269,9 200,6 74,3 
142 863,7 193,5 22,4 
143 686 28,2 4,1 
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8.5 Identyfikacja znaczących oddziaływań antropogenicznych - dane statystyczne  
i dane z projektu Corine Land Cover 
Identyfikacja presji oddziaływujących na stan wód powierzchniowych i podziemnych  
w zlewni rzeki Małej Wisły, odbywała się poprzez analizę dostępnych informacji i danych 
wejściowych przekazanych przez Zamawiającego, pozyskanych i uzupełnionych w ramach 
niniejszej pracy oraz ogólnodostępnych danych statystycznych (Bank Danych Lokalnych). 
Znaczna ilość dostępnych informacji odniesiona jest do jednostek podziału 
administracyjnego- gmin. Obszerność danych dla tego podziału, zarówno pod względem 
zakresu informacji, jak też okresu którego dotyczą, zadecydowała o przyjęciu jako 
podstawowe danych statystycznych z Banku Danych Lokalnych, uzupełnionych innymi 
informacjami (projekt Corine Land Cover). Wskaźniki dla gmin stanowiły materiał bazowy do 
obliczenia wskaźników presji dla JCWP (poprzez zastosowanie metody średniej ważonej, 
gdzie wagą była powierzchnia gminy w powierzchni JCWP). 
Dla dalszej analizy przyjęto następujące wydzielenia głównych grup presji antropogenicznych 
na wody powierzchniowe i podziemne oraz grup wskaźników: 
 Presje punktowe – zanieczyszczenia; 

 Presje punktowe – zużycie wody, pobory wód podziemnych; 

 Presje obszarowe i rozproszone – zanieczyszczenia, w tym: 

• użytkowanie terenu, 

• rozproszone zanieczyszczenia komunalne, 

• presje rolnicze; 

 Inne presje. 

Zużycie wody potraktowano umownie jako presję punktową, z uwagi na brak w BDL danych 
dot. wielkości poborów wód, z wyjątkiem poborów wód podziemnych na cele przemysłowe, 
którą to informację również wykorzystano do obliczenia wskaźnika presji. Nie zdecydowano 
się na zastosowanie wielkości poborów z bazy pozwoleń wodnoprawnych, z uwagi na 
zachowanie jednolitości danych wejściowych do analizy (dane z pozwoleń wodnoprawnych 
często różnią się od informacji statystycznych). Jednak należy zaznaczyć, iż zużycie wody nie 
zawsze ma bezpośrednie przełożenie na wielkość faktycznego poboru wód w analizowanym 
obszarze, zwłaszcza w zlewniach gdzie funkcjonują międzyzlewniowe przerzuty wody.  
Oprócz wskaźników przedstawiających presje, obliczono również dodatkowe wskaźniki 
obrazujące stopień pokrycia obszaru zlewni różnymi formami zagospodarowania, które  
z uwagi na ochronę zasobów wodnych są pożądane.    
W tej części analizy występowania presji antropogenicznych podstawową jednostką 
odniesienia jest obszar jednolitej części wód. Zlewnia Małej Wisły  obejmuje obszar 43 JCWP, 
które pogrupowane są w większe jednostki wyznaczone w procesie planowania 
gospodarowania wodami w Polsce, w tzw. scalone jednolite części wód powierzchniowych 
(SCWP), których na terenie analizowanej zlewni jest 6. W odniesieniu do jednolitych części 
wód podziemnych obszar zlewni podzielony jest na 3 JCWPd. 



97 
 

Poniżej szczegółowo przedstawiono określone w ramach pracy wskaźniki presji 
antropogenicznej na wody powierzchniowe i podziemne. Wartości większości wskaźników 
(dot. danych z Banku Danych Lokalnych) zostały obliczone i zobrazowane na mapach, wg 
stanu dla roku 2010. Dane pochodzące z projektu Corine Land Cover (część wskaźników 
należących do grupy presji obszarowych), przedstawia informacje wg stanu w 2006 r. 
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WSKAŹNIKI  

Analiza w odniesieniu do jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP, JCWPd ) 

STYMULANTA (S)/ 
DESTYMULANTA 

(D) 

 Presje punktowe - zanieczyszczenia  

1 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych wymagające 
oczyszczania w przeliczeniu na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków wymagających 

oczyszczania, na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd 

SC_OG tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

2 

Zrzuty oczyszczonych ścieków 
komunalnych i przemysłowych 
w przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków oczyszczonych, na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 
SC_OCZ tys. m3/km2 

ilość odprowadzanych ścieków/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

3 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych oczyszczonych 
mechanicznie w przeliczeniu na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków oczyszczonych 

mechanicznie, na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd 

SC_OCZ_ME
CH 

tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

4 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych oczyszczonych 
biologicznie w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków oczyszczonych 

biologicznie, na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd 

SC_OCZ_BIO
L 

tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

5 

Zrzuty ścieków komunalnych  
i przemysłowych oczyszczonych 

z podwyższonym usuwaniem 
biogenów w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków oczyszczonych z 

podwyższonym usuwaniem 
biogenów, na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

SC_OCZ_PUB tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP, JCWPd ) 

STYMULANTA (S)/ 
DESTYMULANTA 

(D) 

6 

Zrzuty nieoczyszczonych 
ścieków komunalnych i 

przemysłowych w przeliczeniu 
na powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków nieoczyszczonych, 
na powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_NOCZ tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

7 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i przemysłowymi 
w przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd - BZT5 

Ładunek BZT5 odprowadzany 
ze ściekami w ciągu roku 

(2010), na powierzchnię JCWP/ 
JCWPd 

LAD_BZT5 kg/km2 
ładunek zanieczyszczeń/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

8 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i przemysłowymi 
w przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd - ChZT 

Ładunek ChZT odprowadzany 
ze ściekami w ciągu roku 

(2010), na powierzchnię JCWP/ 
JCWPd 

LAD_CHZT kg/km2 
ładunek zanieczyszczeń/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

9 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i przemysłowymi 
w przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd - Nog 

Ładunek Nog odprowadzany ze 
ściekami w ciągu roku (2010), 

na powierzchnię JCWP/ JCWPd 
LAD_N kg/km2 

ładunek zanieczyszczeń/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

10 

Ładunki zanieczyszczeń 
odprowadzanych ze ściekami 

komunalnymi i przemysłowymi 
w przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd - Pog 

Ładunek Pog odprowadzany ze 
ściekami w ciągu roku (2010), 

na powierzchnię JCWP/ JCWPd 
LAD_P kg/km2 

ładunek zanieczyszczeń/ 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

11 

Zrzuty ścieków przemysłowych 
wymagające oczyszczania w 
przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków przemysłowych 

wymagających oczyszczania, na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_PRZ  tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP, JCWPd ) 

STYMULANTA (S)/ 
DESTYMULANTA 

(D) 

12 
Zrzuty ścieków przemysłowych 

nieoczyszczonych w przeliczeniu 
na powierzchnię JCWP / JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków przemysłowych  

nieoczyszczonych, na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_PRZ 
_NOCZ 

tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

13 

Zrzuty ścieków komunalnych 
wymagające oczyszczania w 
przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków komunalnych 

wymagających oczyszczania, na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_KOM tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

14 
Zrzuty ścieków komunalnych 

nieoczyszczonych w przeliczeniu 
na powierzchnię JCWP / JCWPd 

Ilość odprowadzanych w 2010 
roku ścieków komunalnych 

nieoczyszczonych, na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

SC_KOM 
_NOCZ 

tys. m3/km2 
ilość odprowadzanych ścieków/ 

powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

 Presje punktowe – zużycie wody, pobory wód podziemnych 

15 

Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności 

w ciągu roku ogółem w 
przeliczeniu na powierzchnię 

JCWP/ JCWPd 

Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i 
ludności w 2010 roku na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 

ZW_OG 
tys.m3/rok/ 

km2 
ilość zużytej wody/ powierzchnia 

JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

16 

Zużycie wody na potrzeby 
przemysłu w ciągu roku w 

przeliczeniu na powierzchnię 
JCWP/ JCWPd 

Zużycie wody na potrzeby 
przemysłu w 2010 roku na 

powierzchnię JCWP/ JCWPd 
ZW_PRZ 

tys.m3/rok/ 
km2 

ilość zużytej wody/ powierzchnia 
JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

17 
Zużycie wody na potrzeby sieci 

wodociągowej w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Zużycie wody na potrzeby 
sektora komunalnego  w 2010 
roku na powierzchnię JCWP/ 

JCWPd 

ZW_KOM 
tys.m3/rok/ 

km2 
ilość zużytej wody/ powierzchnia 

JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 



101 
 

Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP, JCWPd ) 

STYMULANTA (S)/ 
DESTYMULANTA 

(D) 

18 

Zużycie wody na potrzeby 
rolnictwa i leśnictwa w ciągu 

roku w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Zużycie wody na potrzeby 
rolnictwa i leśnictwa w 2010 
roku na powierzchnię JCWP/ 

JCWPd 

ZW_RO 
tys.m3/rok/ 

km2 
ilość zużytej wody/ powierzchnia 

JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

19 

Wielkość poboru wód 
podziemnych na potrzeby 

przemysłu w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWPd 

Wielkość poboru wód 
podziemnych na potrzeby 

przemysłu w 2010 r. na 
powierzchnię JCWPd  

ZW_PRZ_PO
D 

tys.m3/rok/ 
km2 

ilość pobranej wody/ powierzchnia 
JCWPd 

JCWPd D 

 Presje obszarowe i rozproszone- zanieczyszczenia  

20 
Gęstość liczby ludności 
nieobsługiwanej przez 

oczyszczalnie 

liczba ludności nieobsługiwanej 
przez oczyszczalnie na km2 

JCWP 

GEST_LUD_N
_OCZ 

osoba/km2 
 liczba ludności nieobsługiwanej 
przez oczyszczalnie w gminie / 

powierzchnia JCWP 
JCWP D 

21 
Ładunek azotu od 1 mieszkańca 
z uwzględnieniem obsługi przez 

oczyszczalnie 

ładunek N na mieszkańca w 
2010 r. w JCWP 

N_ROK_MK kg/rok/osoba 

((ludność nieobsługiwana przez 
oczyszczalnie + 0,9 * ludność 

obsługiwana przez mechaniczne 
ocz.+ 0,65 ludność obsługiwana 

przez biologiczne ocz.+ 0,2 ludność 
obsługiwana przez ocz. z podw. 

usuwaniem biogenów) * 0,012 kg/d 
*365)/ludn 

JCWP D 

22 

Stosunek liczby ludności 
podłączonej do kanalizacji do 
liczby ludności podłączonej do 

wodociągu 

wartość wskaźnika w 2010 r. 
dla JCWP/ JCWPd 

KAN/WOD – 

liczba osób podłączonych do 
kanalizacji w JCWP / liczba osób 
podłączonych do wodociągu w 

JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd S 

23 
Ładunek azotu od ludności 

nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

ładunek N w 2010 r. w JCWPd N_LUD_N kg/rok/km2 GEST_LUD_N_OCZ * 4,38 kg/rok.  JCWPd D 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP, JCWPd ) 

STYMULANTA (S)/ 
DESTYMULANTA 

(D) 

24 
Udział gruntów ornych w 

powierzchni gminy 
Udział procentowy gruntów 
ornych w powierzchni JCWP 

ORNE_PR % 
powierzchnia gruntów 

ornych*100/powierzchnia JCWP/ 
JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

25 
Udział sadów w powierzchni 

gminy 
Udział procentowy sadów w 
powierzchni JCWP/ JCWPd 

SADY_PR % 
powierzchnia 

sadów*100/powierzchnia JCWP/ 
JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

26 
Udział obszarów 

zurbanizowanych w powierzchni 
gminy 

Udział procentowy obszarów 
zurbanizowanych w 

powierzchni JCWP/ JCWPd 
ZABUD_PR % 

powierzchnia obszarów 
zurbanizowanych 

*100/powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd D 

27 Obsada zwierząt hodowlanych 

Wielkość pogłowia zwierząt 
gospodarskich (bydła, świń, 

koni, owiec) przeliczona na SD 
(sztuki duże) przypadająca na 1 

ha użytków rolnych (UR) w 
JCWP/ JCWPd (2010) 

POGL_ZW SD/ ha UR 

liczba SD/ powierzchnia użytków 
rolnych w  JCWP/ JCWPd 

SD = 1,0 konie + 0,6 bydło + 0,15 
trzoda chlewna + 0,08 owce 

JCWP, JCWPd D 

Inne presje 

28 Gęstość zaludnienia 
Liczba ludności  na km2 JCWP/ 

JCWPd 
GEST_ZALUD osoba/km2 

 liczba ludności w JCWP / 
powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

29 
Odpady wytworzone nie 

odzyskiwane w przeliczeniu na 
powierzchnię JCWP/ JCWPd 

Ilość odpadów wytworzonych 
w ciągu roku nieodzyskiwanych 

w JCWP/ JCWPd 

ODP_NODZY
S 

tys. t/rok/km2 
odpady wytworzone – odpady 
odzyskiwane  w JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd D 

Wskaźniki zagospodarowania zlewni- stymulanty 

30 
Udział obszarów chronionych w 

powierzchni gminy 

Udział procentowy obszarów 
chronionych w powierzchni 

JCWP/ JCWPd 
CHRON_PR % 

powierzchnia obszarów 
chronionych *100/powierzchnia 

JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd S 
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Lp. Nazwa wskaźnika 
Sposób przedstawienia 

wskaźnika 
KOD Jednostka SPOSÓB OBLICZENIA 

Wskaźnik rozpatrywany w 
odniesieniu do jednostki 

(JCWP, JCWPd ) 

STYMULANTA (S)/ 
DESTYMULANTA 

(D) 

31 
Udział lasów w powierzchni 

gminy 
Udział procentowy lasów w 
powierzchni JCWP/ JCWPd 

LASY_PR % 
powierzchnia lasów 

*100/powierzchnia JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd S 

32 
Udział obszarów mokradłowych 

w powierzchni gminy 

Udział procentowy obszarów 
mokradłowych w powierzchni 

JCWP/ JCWPd 
MOKR_PR % 

powierzchnia obszarów 
mokradłowych*100/powierzchnia 

JCWP/ JCWPd 
JCWP, JCWPd S 

33 
Udział zbiorników wodnych w 

powierzchni gminy 

Udział procentowy zbiorników 
wodnych (jeziora, zbiorniki, 

stawy) w powierzchni JCWP/ 
JCWPd 

ZBIORNIKI % 
(pow. jezior + pow. zbiorników + 

pow. stawów) w gminie * 
100/powierzchnia JCWP/ JCWPd 

JCWP, JCWPd S 
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W powyższych tabelach, każdy zidentyfikowany wskaźnik, został zaklasyfikowany jako 
stymulanta, bądź destymulanta w kontekście jego wpływu na stan zasobów wodnych  
w analizowanej JCWP/ JCWPd. Jako stymulanta rozumiany jest wskaźnik, którego wysoka 
wartość jest pożądana ze względu na konieczność zachowania odpowiedniego stanu wód 
(ochrony zasobów wodnych), natomiast jako destymulanta, rozumiemy wskaźnik, którego 
wysoka wartość nie jest pożądana z tych samych przyczyn. Podział wskaźników na 
stymulanty i destymulanty jest pierwszym krokiem do przeprowadzenia zbiorczej oceny 
wpływu występujących presji na stan wód w zlewni Małej Wisły. Każdy wskaźnik, bądź grupy 
wskaźników, charakteryzują odrębny rodzaj presji, wyrażonych innymi miarami/ 
jednostkami, tym samym łączna ocena wpływu występujących presji na stan zasobów 
wodnych nie jest możliwa do przeprowadzenia bez zastosowania specjalnych metod, czy 
narzędzi. W związku z powyższym w ramach niniejszej pracy, dla opracowania łącznej oceny 
wpływu presji na stan wód postanowiono wykorzystać metodę wielowymiarowej analizy 
porównawczej (WAP), która będzie przedmiotem dalszej części raportu z badań. W analizie 
tej wykorzystane zostaną wskaźniki presji, wybrane spośród wszystkich wskaźników 
zestawionych w powyższych tabelach. Dobór wskaźników do analizy WAP odbywa się 
według określonych zasad: 

- duża zmienność cech dla badanych obiektów, 

- brak wzajemnego silnego skorelowania między wskaźnikami, 

- reprezentatywność cech (lub wskaźników zagregowanych) wybranych z grupy zmiennych 
silnie skorelowanych w stosunku do zmiennych diagnostycznych wyeliminowanych z badań, 

- określenie charakteru zmiennych poprzez ich podział na stymulanty i destymulanty. 
  
Szczegółowe informacje nt. metody wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP), będą 
przedmiotem kolejnej części pracy.  

Wartości wszystkich z powyższych wskaźników zostały obliczone dla obszarów JCWP/ JCWPd  
i zestawione w postaci warstw presji (geobaza). Wyniki dokonanych analiz w zakresie 
wskaźników presji występujących w zlewni rzeki Małej Wisły w odniesieniu do podziału 
obszaru zlewni na JCWP i JCWPd przedstawiają poniższe mapy. 
Wyliczone wartości wskaźników presji będą stanowić materiał wejściowy do kolejnego etapu 
prac, dla przeprowadzenia analizy wpływu presji na stan wód z zastosowaniem metody 
wielowymiarowej analizy porównawczej (WAP). 
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MAPY PRESJI (JCWP): 

PRESJE PUNKTOWE - ZANIECZYSZCZENIA 
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Rysunek 30. Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia. 
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Rysunek 31. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych. 
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Rysunek 32. Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczonych mechanicznie. 
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Rysunek 33. Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczonych biologicznie. 
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Rysunek 34. Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczonych z podwyższonym usuwaniem 
miogenów. 
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Rysunek 35. Ilość nieoczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych. 
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Rysunek 36. Odprowadzany ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych – 
BZT5. 
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Rysunek 37. Odprowadzany ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych – 
ChZT. 
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Rysunek 38. Odprowadzany ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych – Nog. 
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Rysunek 39. Odprowadzany ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych – Pog. 
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Rysunek 40. Ilość ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia. 

 



117 
 

 

Rysunek 41. Ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych. 
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Rysunek 42. Ilość ścieków komunalnych wymagających oczyszczenia. 
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Rysunek 43. Ilość nieoczyszczonych ścieków komunalnych. 
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MAPY PRESJI (JCWP): 

PRESJE PUNKTOWE – ZUŻYCIE WODY, POBORY WÓD PODZIEMNYCH 
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Rysunek 44. Ilość zużytej wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. 
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Rysunek 45. Ilość zużytej wody na potrzeby przemysłu. 
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Rysunek 46. Ilość zużytej wody na potrzeby sieci wodociągowej. 
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Rysunek 47. Ilość zużytej wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa. 
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Rysunek 48. Wielkość pobory wód podziemnych na potrzeby przemysłu. 

 



126 
 

 

 

 

 

 

MAPY PRESJI (JCWP): 

PRESJE OBSZAROWE I ROZPROSZONE – ZANIECZYSZCZENIA 
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Rysunek 49. Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie. 
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Rysunek 50. Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem obsługi przez oczyszczalnie. 
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Rysunek 51. Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji do liczby ludności podłączonej do 
wodociągów 
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Rysunek 52. Procentowy udział gruntów ornych w powierzchni JCWP. 
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Rysunek 53. Procentowy udział sadów w powierzchni JCWP. 
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Rysunek 54. Procentowy udział obszarów zabudowanych w powierzchni JCWP. 
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Rysunek 55. Obsada zwierząt hodowlanych. 
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MAPY PRESJI (JCWP): 

INNE PRESJE 
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Rysunek 56. Gęstość zaludnienia. 
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Rysunek 57. Ilość odpadów wytworzonych, nie odzyskanych. 
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WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA ZLEWNI – STYMULANTY (JCWP)
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Rysunek 58. Procentowy udział obszarów chronionych w powierzchni JCWP. 
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Rysunek 59. Procentowy udział lasów w powierzchni JCWP. 
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Rysunek 60. Procentowy udział mokradeł w JCWP. 
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Rysunek 61. Procentowy udział zbiorników wodnych w powierzchni JCWP. 
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MAPY PRESJI (JCWPd): 

PRESJE PUNKTOWE - ZANIECZYSZCZENIA 
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Rysunek 62. Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych wymagających oczyszczenia.  
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Rysunek 63. Ilość oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych. 
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Rysunek 64. Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczonych mechanicznie. 
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Rysunek 65. Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczonych biologicznie. 
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Rysunek 66. Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych oczyszczonych z podwyższonym usuwaniem 
biogenów. 
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Rysunek 67. Ilość nieoczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych. 
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Rysunek 68. Odprowadzany ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych – 
BZT5. 



150 
 

 

Rysunek 69. Odprowadzany ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych – 
ChZT. 
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Rysunek 70. Odprowadzany ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych – Nog. 
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Rysunek 71. Odprowadzany ładunek zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i przemysłowych – Pog. 
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Rysunek 72. Ilość ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia. 
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Rysunek 73. Ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych. 
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Rysunek 74. Ilość ścieków komunalnych wymagających oczyszczenia. 
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Rysunek 75. Ilość nieoczyszczonych ścieków komunalnych. 
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PRESJE PUNKTOWE – ZUŻYCIE WODY, POBORY WÓD PODZIEMNYCH 
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Rysunek 76. Ilość zużytej wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. 
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Rysunek 77. Ilość zużytej wody na potrzeby przemysłu. 
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Rysunek 78. Ilość zużytej wody na potrzeby sieci wodociągowej. 
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Rysunek 79. Ilość zużytej wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa. 
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Rysunek 80. Wielkość poboru wód podziemnych na potrzeby przemysłu. 
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MAPY PRESJI (JCWPd) 

PRESJE OBSZAROWE I ROZPROSZONE- ZANIECZYSZCZENIA 
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Rysunek 81. Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie. 
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Rysunek 82. Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem obsługi przez oczyszczalnie. 
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Rysunek 83. Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji do liczby ludności podłączonej do 
wodociągu. 
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Rysunek 84. Ładunek azotu od ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie.  
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Rysunek 85. Procentowy udział gruntów ornych w powierzchni JCWPd. 
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Rysunek 86. Procentowy udział sadów w powierzchni JCWPd. 
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Rysunek 87. Procentowy udział obszarów zabudowanych w powierzchni JCWPd. 
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Rysunek 88. Obsada zwierząt hodowlanych. 
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Rysunek 89. Gęstość zaludnienia. 
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Rysunek 90. Ilość odpadów wytworzonych, nie odzyskanych. 
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WSKAŹNIKI ZAGOSPODAROWANIA ZLEWNI – STYMULANTY (JCWPd)



 
Rysunek 91. Procentowy udział obszarów chronionych w powierzchni JCWPd. 
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Rysunek 92. Procentowy udział lasów w powierzchni JCWPd. 
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Rysunek 93. Procentowy udział mokradeł w powierzchni JCWPd. 
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Rysunek 94. Procentowy udział zbiorników wodnych w powierzchni JCWPd. 
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8.6 Zmienność występujących presji w czasie 
Dla zobrazowania zmienności w czasie wielkości występujących presji antropogenicznych, 
zaprezentowano te informacje na poniższych wykresach. Przedstawione wielkości odnoszą 
się do całkowitego obszaru zlewni rzeki Małej Wisły.  

Analiza dotyczy wskaźników opracowanych na podstawie danych pochodzących z Banku 
Danych Lokalnych. Wartości tych danych dostępne są często dla dłuższego okresu czasu, 
dzięki czemu można przeprowadzić analizę zmienności w czasie badanego zjawiska  
i wyznaczyć trendy. 

Zestawione informacje dotyczą: 

- ilości odprowadzanych ścieków w zlewni, z uwzględnieniem sposobu ich oczyszczania, 
pochodzenia i generowanych ładunków zanieczyszczeń; 

- wielkości poborów wody powierzchniowej, z uwzględnieniem kierunku przeznaczenia 
wód pobieranych; 

- wielkości poborów wody podziemnej na cele przemysłowe; 

- grupy obszarowych i rozproszonych zanieczyszczeń generowanych z sektora 
komunalnego, rolnictwa i przemysłu (odpady). 

 

ZAGADNIENIA DOT. ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

Wg informacji z wykresu 2, ilość ścieków powstających w zlewni Małej Wisły wykazuje 
trend spadkowy, mimo obserwowanych lekkich wzrostów tej wartości od 2004 r. 
Obserwuje się jednocześnie wzrost w zakresie ilości ścieków podlegających 
oczyszczaniu, co świadczy o porządkowaniu gospodarki ściekowej w zlewni  
i potencjalnym zmniejszeniu presji antropogenicznych na stan zasobów wodnych. 
Spadkowy trend w tym zakresie wynika wyłącznie ze zmniejszenia ilości ścieków 
powstających w zlewni. 
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Wykres 2. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków wymagających oczyszczania (SC_OG) oraz 
ścieków oczyszczonych (SC_OCZ), w tys. m3/km2 zlewni Małej Wisły w okresie 1998 – 2010. 

 

 

Wykres 3. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków oczyszczonych (SC_OCZ) oraz ścieków 
oczyszczonych różnymi metodami: SC_OCZ_MECH (ścieki oczyszczone mechanicznie), SC_OCZ_BIOL 
(ścieki oczyszczone biologicznie), SC_OCZ_PUB (ścieki oczyszczone z podwyższonym usuwaniem 
biogenów), w tys. m3/km2 zlewni Małej Wisły w okresie 1998 – 2010. 

 

0

10

20

30

40

50

60

SC_OG

SC_OCZ

Liniowy (SC_OG)

Liniowy (SC_OCZ)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

SC_OCZ

SC_OCZ_MECH

SC_OCZ_BIOL

SC_OCZ_PUB

SC_NOCZ



182 
 

Wartości na powyższym wykresie wskazują na poprawę sytuacji w zakresie oczyszczania 
ścieków. Odnotowuje się wzrastającą ilość ścieków oczyszczanych bardziej 
zaawansowanymi metodami (z podwyższonym usuwaniem biogenów). Wzrost ilości 
ścieków oczyszczanych tą metodą odbywa się głównie kosztem ilości ścieków 
nieoczyszczanych oraz oczyszczanych biologicznie. Powyższe spowodowane jest 
zapewne realizacją założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, 
opracowanego w 2003 r., wymagającego budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 
ścieków i kanalizacji.  

 

WYKRESY 4 - 8. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w 
kg/km2 zlewni Małej Wisły, w okresie 1998 - 2010: LAD_BZT5 (ładunek BZT5), LAD_CHZT 
(ładunek ChZT), LAD_N (ładunek azotu ogólnego), LAD_P (ładunek fosforu ogólnego). 

 

 

Wykres 4. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w kg/km2 zlewni Małej 
Wisły, w okresie 1998 - 2010: LAD_BZT5 (ładunek BZT5), LAD_CHZT (ładunek ChZT), LAD_N (ładunek 
azotu ogólnego), LAD_P (ładunek fosforu ogólnego). 
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Wykres 5. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w kg/km2 zlewni Małej 
Wisły, w okresie 1998 - 2010: LAD_BZT5 (ładunek BZT5). 

 

 

Wykres 6. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w kg/km2 zlewni Małej 
Wisły, w okresie 1998 - 2010: LAD_CHZT (ładunek ChZT). 
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Wykres 7. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w kg/km2 zlewni Małej 
Wisły, w okresie 1998 - 2010: LAD_N (ładunek azotu ogólnego). 

 

 

Wykres 8. Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami w ciągu roku w kg/km2 zlewni Małej 
Wisły, w okresie 1998 - 2010: LAD_P (ładunek fosforu ogólnego). 
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Informacje przedstawione na wykresach 4 – 8 wskazują na sukcesywną poprawę stanu 
gospodarki ściekowej w zlewni. Zmniejszające się ładunki zanieczyszczeń 
biodegradowalnych i biogennych świadczą przede wszystkim o pozytywnych zmianach  
w zakresie komunalnej gospodarki ściekowej. Okresowy wzrosty ładunków 
zanieczyszczeń spowodowany jest wzrostem ilości ścieków w tym okresie w zlewni. 

 

Wykres 9. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków przemysłowych wymagających oczyszczania 
(SC_PRZ) oraz ścieków przemysłowych nieoczyszczonych (SC_PRZ_NOCZ), w tys. m3/km2 zlewni Małej 
Wisły w okresie 1998 – 2010. 
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Wykres 10. Ilości odprowadzanych w ciągu roku ścieków komunalnych wymagających oczyszczania 
(SC_KOM) oraz ścieków komunalnych nieoczyszczonych (SC_KOM_NOCZ),  
w tys. m3/km2  zlewni Małej Wisły w okresie 1998 – 2010. 

 

 

Wykres 9 wskazuje na spadkowy trend ilości ścieków przemysłowych wymagających 
oczyszczania, jednak analiza wartości w poszczególnych latach wskazuje na wzrost ilości 
tych ścieków od 2009 r. Jest to przyczyną wzrostu ogólnej ilości ścieków wymagających 
oczyszczania w ostatnim okresie czasu. Poparciem dla tej tezy jest praktycznie ciągły 
spadek ilości ścieków komunalnych wymagających oczyszczania (wykres 10), jedynie  
z niewielkim wzrostem w 2008 r. Ilość ścieków przemysłowych nieoczyszczanych rośnie 
w niewielkim stopniu, lecz systematycznie, co jest zjawiskiem niepożądanym  
w kontekście ochrony zasobów wodnych w zlewni.  
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ZAGADNIENIA DOT. WYKORZYSTANIA WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH 

 

Wykres 11. Zużycie wody w ciągu roku, w tys. m3/km2 zlewni Małej Wisły w okresie 1998 – 2010, na 
potrzeby: gospodarki narodowej i ludności (ZW_OG), przemysłu (ZW_PRZ), sektora komunalnego 
(ZW_KOM), rolnictwa i leśnictwa (ZW_RO). 

 

 

Z wykresu 11 dot. wielkości zużycia wód wynika, iż zużycie to w zlewni Małej Wisły 
maleje. Woda w głównej mierze pobierana i wykorzystywana jest na cele rolnictwa i 
leśnictwa, w dalszej kolejności sektora komunalnego i dopiero na końcu dla przemysłu. 
Wiodące zużycie wód na cele rolnictwa i leśnictwa wynika przede wszystkim z dużej 
ilości stawów rybnych w analizowanej zlewni. Należy zauważyć odmienny trend w 
zużyciu wody na ten cel oraz na inne sektory. Trend zużycia na cele rolnicze wzrasta, 
natomiast dla sektora komunalnego i przemysłowego maleje.  
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Wykres 12. Zużycie wody podziemnej w ciągu roku, w tys. m3/km2 zlewni Małej Wisły w okresie 1998 
– 2010, na potrzeby przemysłu (ZW_PRZ_PODZ). 

 

 

Zużycie wody podziemnej na cele przemysłowe (wykres 12) wykazuje wzrostowy trend. 
Zwiększenie poboru wód podziemnych na ten cel utrzymuje się praktycznie od 2003 r. 
 z niewielkimi spadkami w 2004, 2005 i 2009 r. Tendencja ta nie jest widoczna  
w ogólnym zużyciu wody w zlewni, co może świadczyć o znaczącym spadku poboru wód 
powierzchniowych dla potrzeb przemysłu w zlewni. 
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ZAGADNIENIA DOT. GRUPY OBSZAROWYCH I ROZPROSZONYCH ZANIECZYSZCZEŃ 
GENEROWANYCH Z SEKTORA KOMUNALNEGO, ROLNICTWA I PRZEMYSŁU  

 
Wykres 13. Wskaźniki przedstawiające presje rozproszone z sektora komunalnego w zlewni Małej 
Wisły w okresie 1998 – 2010: Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie [os/km2] 
(GEST_LUD_N_OCZ), Gęstość zaludnienia [os/km2] (GEST_ZALUD), Ładunek azotu od 1 mieszkańca z 
uwzględnieniem obsługi przez oczyszczalnie [kg/rok/km2 ](N_ROK_MK). 

 

 

Informacje przedstawione na powyższym wykresie wskazują na względnie stałą gęstość 
zaludnienia w obszarze zlewni (niewielki trend spadkowy), a zwłaszcza na zmniejszającą 
się gęstość ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie. Tym samym ładunek azotu 
ogólnego od statystycznego mieszkańca w zlewni również ulega sukcesywnemu 
zmniejszeniu w analizowanym okresie czasu. Obserwowane trendy są pożądane w 
kontekście ochrony stanu zasobów wodnych. 
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Wykres 14. Zmienność wartości wskaźnika: Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji do 
liczby ludności podłączonej do wodociągu (KAN_WOD), w zlewni Małej Wisły w okresie 2002 – 2010. 

 

 

Zmienność wartości wskaźnika KAN/WOD świadczy o budowie i podłączaniu do sieci 
kanalizacyjnej na obszarze zlewni Małej Wisły coraz większej liczby ludności. Jest to 
jeden z podstawowych wskaźników minimalizacji presji antropogenicznych na stan wód. 
Wzrostowy trend zmian wartości wskaźnika powinien utrzymać się do 2015 r., po czym z 
uwagi na zakończenie realizacji zadań z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych, powinien utrzymywać się na tym samym poziomie. 
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Wykres 15. Zmienność wartości wskaźnika: Obsada zwierząt hodowlanych w SD/ha UR (POGL_ZW), w 
zlewni Małej Wisły w okresie 2002 – 2010. 

 

 

Zmienność wartości powyższego wskaźnika w okresie dziewięcioletnim odznacza się 
silnym spadkiem, zwłaszcza w okresie ostatnich trzech lata badanego okresu. 
Ograniczenie pogłowia zwierząt w zlewni decyduje o zmniejszeniu zagrożenia ze strony 
rolnictwa dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Biorąc pod uwagę niskie 
wartości obsady zwierząt gospodarskich, poniżej wartości 1,5 SD/ ha UR uważanej za 
„bezpieczną” wartość graniczną pogłowia, w skali zlewni nie należy interpretować presji 
ze strony hodowli zwierząt jako istotnie wpływającej na stan zasobów wodnych. Presja 
ta może nabierać lokalnego znaczenia dla stanu wód w przypadku niewłaściwego 
gospodarowania nawozami naturalnymi.  
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Wykres 16. Zmienność wartości wskaźnika: Ilość odpadów wytworzonych w ciągu roku 
nieodzyskiwanych (ODP_NODZS), tys. t/rok/km2, w zlewni Małej Wisły w okresie 2005 – 2008. 

 

 

Ilość wytworzonych w ciągu roku odpadów nieodzyskiwanych w zlewni Małej Wisły 
wykazuje trend rosnący. Jest to zjawisko niepokojące w świetle konieczności wdrażania 
odpowiednich poziomów odzyskiwania poszczególnych rodzajów odpadów. Zjawisko to 
stanowi potencjalne zagrożenie stanu zasobów wodnych. Z uwagi na krótki okres 
obserwacji, należałoby sprawdzić trendy zjawiska po uzyskaniu danych za kolejne lata.  
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8.7 Podsumowanie występowania i nasilenia presji w zlewni rzeki Małej Wisły 

8.7.1 Uzasadnienie wyboru parametrów opisujących presje  
Wybór parametrów opisujących presje i oddziaływania na wody powierzchniowe  
i podziemne na potrzeby niniejszej pracy, podyktowany był: 

 wytycznymi i „wzorcowymi” opracowaniami dot. identyfikacji presji i oddziaływań 
antropogenicznych na wody, przede wszystkim: 
-  zapisami Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 
października 2000 r., ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki 
wodnej; 
- zapisami wytycznych KE do analizy presji i oddziaływań zgodnie z Ramową Dyrektywą 
Wodną;  
- podejściem metodycznym zastosowanym w pracy „Opracowanie analizy presji  
i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym ujęciu jednolitych 
części wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania programów 
działań i planów gospodarowania wodami”, Konsorcjum IMGW, PIG, IOŚ, Kraków 2007 
r.; 
  dostępnością danych będących podstawą określenia wartości wskaźników presji 
antropogenicznych na wody; 
 własnym doświadczeniem i wiedzą autorów niniejszej pracy. 

 
Spośród wskaźników presji można wydzielić cztery główne grupy: 

 presje punktowe (jakościowe) – zagadnienia związane z punktowym 
oddziaływaniem odprowadzanych zanieczyszczeń (ścieków), uwzględniające rodzaj 
ścieków, ich pochodzenie oraz sposób oczyszczania; 
 presje obszarowe – zagadnienia związane ze sposobem zagospodarowania 

powierzchni zlewni, z presją związaną z gospodarką ściekową w kontekście 
zanieczyszczeń rozproszonych oraz z rolnictwem; 
 presje punktowe (ilościowe) – zagadnienia związane z poborami wód 

powierzchniowych i podziemnych, uwzględniające również wskazanie sektora 
przeznaczenia pobieranej wody, dla umożliwienia identyfikacji sposobów 
wykorzystania wody, które mogą wpłynąć niekorzystnie na stan zasobów wodnych 
(zczerpywanie zasobów); 
 inne presje -  pozostałe presje wpływające na stan zasobów wodnych, 

niezaklasyfikowane do żadnej z powyższych grup. 

Przedstawiony zestaw wskaźników uważa się za wystarczający dla analizowania właściwości 
wód pod względem występujących w zlewni Małej Wisły presji antropogenicznych.  

Wiarygodność wskaźników presji każdorazowo uzależniona jest od poprawności oraz 
szczegółowości danych wejściowych. Ogólnie należy podsumować, że przyjęte wskaźniki 
charakteryzują się dużą wiarygodnością.  
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8.7.2 Podsumowanie występowania i nasilenia presji w zlewni rzeki Małej Wisły 
Opracowane wskaźniki presji będą stanowić materiał wejściowy do analizy wpływu presji na 
stan wód w kolejnym punkcie pracy. Poprzez zastosowanie metody wielowymiarowej analizy 
porównawczej, wskaźniki presji posłużą do wskazania: 
 zobrazowania przestrzennego zróżnicowania klas zagrożenia poszczególnymi 

presjami w jednostkach odniesienia (JCWP, JCWPd); 
 hierarchizacji jednostek odniesienia pod względem stopnia zagrożenia na podstawie 

łącznej wartości klasyfikacji punktowej presji, 
 ustalenia procentowego udziału poszczególnych presji w łącznej ocenie stopnia 

zagrożenia jednostek odniesienia i tym samym określenie wskaźników (sektorów 
działalności antropogenicznej) warunkujących miejsce tych jednostek w hierarchii. 

 
Analiza rozmieszczenia i nasilenia występujących presji na obszarze zlewni rzeki Małej Wisły 
daje następujący obraz zlewni: 
 
 Największe nasilenie presji związanej z odprowadzaniem ścieków ma miejsce w 

północnej i wschodniej części zlewni: 
- zlewnia Mlecznej, 
- zlewnia Potoku Goławieckiego, 
- zlewnia Białej, 
- zlewnia Gostyni; 

 W zlewni wg danych z BDL odprowadzane bez oczyszczania są jedynie ścieki 
przemysłowe. Ma to miejsce w północnej i we fragmentach wschodniej części zlewni: 
- zlewnia Młynówki Komorowickiej, 
- dolna część zlewni Małej Wisły, 
- górna część zlewni Gostyni, 
- zlewnia Mlecznej; 

 Ładunki zanieczyszczeń odprowadzanych ze ściekami na jednostkę powierzchni 
zlewni, tj. BZT5, ChZT, Nog i Pog są największe w północnej części zlewni: 
- zlewnia Mlecznej, 
- zlewnia Potoku Tyskiego; 

 Największa liczba ludności podłączonej do sieci kanalizacyjnej, w stosunku do liczby 
ludności podłączonej do sieci wodociągowej (nawet 1,00) występuje na północy 
zlewni (zlewnia Mlecznej, zlewnia Potoku Tyskiego), nieco mniejsze wartości również 
na jej południu (zlewnia Małej Wisły do ujścia Brennicy wraz z Brennicą); 

 Największe zagęszczenie ludności nieobsługiwanej przez oczyszczalnie ścieków 
występuje w północnej i centralnej części zlewni: 
- zlewnia Mlecznej, 
- zlewnia Jasienicy, 
- zlewnia Iłownicy, 
- zlewnia Wapienicy, 
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- zlewnia Bajerki; 
 Zużycie wody ogółem największe jest w północnej, wschodniej i centralnej części 

zlewni, co odzwierciedla zapotrzebowanie na wodę przez sektor komunalny, 
rolnictwo i przez przemysł: 
- zlewnia Gostyni, 
- zlewnia Mlecznej, 
- zlewnia Potoku Tyskiego, 
- zlewnia Młynówki Oświęcimskiej, 
- zlewnia Wapienicy, 
- zlewnia Iłownicy, 
- zlewnia Młynówki Komorowickiej; 

 Leśny sposób zagospodarowania zlewni ma największy udział w jej południowej  
i północnej części (zlewnia Małej Wisły do ujścia Brennicy włącznie, zlewnia Gostyni, 
zlewnia Korzenicy), natomiast rolnictwo oddziałuje w największym stopniu na 
zachodzie, w centrum i miejscami na wschodzie zlewni Małej Wisły (zlewnia Małej 
Wisły od ujścia Brennicy do Zb. Goczałkowice, zlewnia Pszczynki); 

 Obszary zurbanizowane stanowią znaczącą część zagospodarowania zlewni w jej 
części północnej i południowo- wschodniej: 
- zlewnia Mlecznej, 
- zlewnia Młynówki Komorowickiej;  

 Obszary chronione występują głównie na południu i w środkowej zlewni (zlewnia 
Małej Wisły od źródeł do ujścia Białej); 

 Udział zbiorników wodnych jako formy zagospodarowania obszaru jest największy  
w centralnej i wschodniej części zlewni, głównie część zlewni Małej Wisły obejmującej 
Zb. Goczałkowice; 

 Wg danych z projektu Corine Land Cover w zlewni rzeki Małej Wisły, jedynie w jej 
centralnej części występują obszary mokradeł. Wynika to z dokładności informacji 
zawartych w wynikach projektu (najmniejsza wydzielona jednostka powierzchni  
w CLC to 25 ha). Ich powierzchnia jest tak niska, że w ujęciu JCWP znajduje się poniżej 
przyjętych wartości progowych wskaźnika. Dopiero przeliczenie wartości wskaźnika  
w odniesieniu do JCWPd wskazuje na występowanie tej formy zagospodarowania 
terenu; 

 Obsada zwierząt hodowlanych, a tym samym potencjalne obciążenie azotem ze 
strony rolnictwa pochodzącym z nawozów naturalnych jest największe w środkowej  
części obszaru: 
- zlewnia Pszczynki, 
- zlewnia Knajki, 
- zlewnia Iłownicy. 
 

Wstępne wnioski po przeprowadzeniu analizy presji i oddziaływań antropogenicznych  
w zlewni Małej Wisły:  
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 Północna i wschodnia część zlewni rzeki Małej Wisły narażona jest w istotny sposób 
na presje ze strony intensywnego wykorzystania komunalnego i przemysłowego; 

 Południowa i centralna część zlewni rzeki Małej Wisły jest obszarem o najniższym 
poziomie występowania presji antropogenicznych, jednocześnie jednak charakter 
cieków i osadnictwo zlokalizowane wzdłuż rzek wymusiło lokalizację zabudowy 
poprzecznej na ciekach, co zagraża ciągłości morfologicznej; 

 Zaobserwowane zmiany wartości występujących presji antropogenicznych  
w przeanalizowanych okresach czasowych, świadczą o zmniejszaniu nasilenia 
występowania presji antropogenicznych oraz ich wpływu na stan zasobów wodnych, 
przede wszystkim na skutek porządkowania sytuacji w zakresie gospodarki ściekowej 
sektora komunalnego i zmniejszenia zapotrzebowania na wodę w sektorze 
komunalnym i w przemyśle.  

 

Wartości wszystkich wskaźników presji antropogenicznej oraz wielkości użytkowania 
zasobów wodnych w zlewni Małej Wisły (pobory wody i zrzuty ścieków) zestawiono  
w załącznikach do opracowania: 

- Załącznik nr 5 – podsumowanie analizy presji i wpływu oddziaływań antropogenicznych  
w odniesieniu do JCWP; 

- Załącznik nr 6- podsumowanie analizy presji i wpływu oddziaływań antropogenicznych  
w odniesieniu do SCWP; 

- Załącznik nr 7- podsumowanie analizy presji i wpływu oddziaływań antropogenicznych  
w odniesieniu do JCWPd. 

9. Ocena wpływu oddziaływań antropogenicznych na stan wód 

9.1 Opisanie i uzasadnienie podjętej metody analizy (WAP) dla oceny wpływu 
oddziaływań antropogenicznych na stan wód 

Jakość środowiska wodnego jest w dużej mierze uzależniona od szeroko rozumianej 
działalności człowieka na obszarze zlewni. Działalność ta może być opisana poprzez szereg 
wskaźników liczbowych takich jak wielkość poboru wody czy zrzucanych ścieków, 
powierzchnie obszarów zurbanizowanych lub wykorzystywanych rolniczo, itp. Wskaźniki te 
charakteryzują różne czynniki antropopresji, a stan wód odzwierciedla łączne ich 
oddziaływanie. Koniecznym staje się więc ustalenie jednego syntetycznego wskaźnika, który 
scharakteryzuje łączny wpływ wszystkich elementów antropopresji na środowisko wodne. 
Do tego celu wykorzystano metodę Wielowymiarowej Analizy Porównawcza (WAP), która 
została wykorzystana w pracy M. Maciejewskiego z zespołem wykonanej na zlecenie KZGW 
„Opracowanie analizy presji i wpływów zanieczyszczeń antropogenicznych w szczegółowym 
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ujęciu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania 
programów działań i planów gospodarowania wodami”, Kraków 2007. 
Obiektami są jednostki badania (jednolite części wód), cechami właściwości jednostek 
badania (dane charakteryzujące presje) dobrane pod kątem zjawiska będącego kryterium 
klasyfikacji (wpływ na środowisko wodne).  
Podstawą analizy WAP jest odpowiedni dobór cech diagnostycznych z zachowaniem 
kryteriów, które stawiają zmiennym następujące wymagania:  
Wysoka zdolność dyskryminacji obiektów, co jest związane z dużą zmiennością cechy 

(współczynnik zmienności liczony jako stosunek odchylenia standardowego do wartości 
średniej powinien być wyższy niż 0,1), 

Brak wzajemnego silnego skorelowania (współczynnik korelacji > -0,8 i <0,8) w celu 
wyeliminowania zjawiska powtarzania się podobnych informacji, 

Reprezentatywność cech (lub wskaźników zagregowanych) wybranych z grupy zmiennych 
silnie skorelowanych w stosunku do zmiennych diagnostycznych wyeliminowanych  
z badań, 

Określenie charakteru zmiennych poprzez ich podział na: 
o stymulanty – zmienne, których wysokie wartości są pożądane z punktu widzenia 

ogólnej charakterystyki badanego zjawiska,  
o destymulanty – zmienne, których niskie wartości są pożądane z punktu widzenia 

ogólnej charakterystyki badanego zjawiska,  
Po ustaleniu cech diagnostycznych elementami składowymi badanej struktury są:  

{ }myyyY ,...,, 21=  - m elementowy zbiór obiektów – jednostka przestrzenna 

{ }nxxxX ,...,, 21=  - n elementowy zbiór cech – wybrane wskaźniki  

Elementy te tworzą dwuwymiarową macierz informacji X  
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i mają różne obszary zmienności nie jest, zatem możliwe wykonywanie na nich operacji 
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Punktem wyjścia do dalszych badań jest macierz informacji zmiennych standaryzowanych Z. 

























=

mnmjmm

inijii

nj

zzzz

zzzz

zzzz

,...,,...,
............................

,...,,...,
..............................

,...,,...,

21

21

111211

Z  

Do uszeregowania obiektów (metoda porządkowania liniowego) pod względem poziomu 
badanego zjawiska wykorzystano tzw. taksonomiczną metodę wzorcową. W metodzie tej 
uporządkowanie obiektów następuje na podstawie miary podobieństwa (odległości) każdego 
obiektu do obiektu wzorcowego, zdefiniowanego jako zestaw, najkorzystniejszych z punktu 
widzenia badanego zjawiska, wartości cech. Na przykład za wzorzec uznany zostaje zestaw 
wartości cech charakteryzujących najmniejsze zagrożenie dla środowiska wodnego. 

Współrzędne obiektu modelowego { }nzzzZ 002010 ,...,,=  wyznacza się ze wzoru 
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Jako miarę bliskości pomiędzy każdym obiektem yi a stanowiącym poziom odniesienia 
wzorcem przyjmuje się wielkość z przedziału 0 -1  

ii dz −= 1  

Dany obiekt tym mniej różni się od wzorca im wartość wyznaczonego miernika 
syntetycznego jest bliższa jedności.  

Wyznaczenie dla każdej jednostki przestrzennej syntetycznego miernika odległości od 
wzorca pozwala na przeprowadzenie szeregu analiz, tj.: 

• hierarchizację obiektów wraz z ustaleniem procentowego udziału w mierniku odległości 
poszczególnych cech lub grup cech,  

• grupowanie obiektów oraz analizy wewnątrz i między grupowe. 

Grupowanie można przeprowadzić metodą k- średnich, która przyporządkowuje obiekty do 
grup w ten sposób aby zminimalizować zmienność wewnątrz grupy, a zmaksymalizować 
zmienność między grupami.  

Wykorzystując WAP przeprowadzono dwie odrębne analizy identyfikacji znaczących 
oddziaływań antropogenicznych i oceny ich wpływu dla JCWP oraz JCWPd w zlewni rzeki 
Małej Wisły. 

Procedura analizy obejmowała: 

1. Ustalenie wskaźników wejściowych (destymulant i stymulant) do analizy taksonomicznej 
na podstawie badania, w oparciu o kryteria wyznaczone przez WAP, wartości dostępnych 
wskaźników charakteryzujących antropopresję w zakresie: 

• warunków demograficznych, 

• gospodarki wodno-ściekowej komunalnej i przemysłowej, 

• rolniczego użytkowania gruntów i wód, 

• wielkość hodowli zwierząt, 

• obszarów mających wpływ na retencyjność zlewni; 
2. Obliczenie zestandaryzowanych wartości wskaźników; 
3. Ustalenie współrzędnych wzorca na poziomie minimalnej (dla destymulant) lub 

maksymalnej (dla stymulant) wartości danego wskaźnika, przy uznaniu za wzorzec 
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zestawu wartości cech charakteryzujących najmniejsze zagrożenie ze strony czynników 
presji; 

4. Obliczenie odległości od wzorca (im wartość bliższa 1 tym mniejsze zagrożenie dla 
środowiska) i hierarchizacja JCWP oraz JCWPd pod względem stopnia zagrożenia (od 
najmniejszego do największego); 

5. Pogrupowanie JCWP ze względu na stopień zagrożenia ze strony czynników presji do 5 
klas: bardzo niska (1), niska (2), średnia (3), wysoka (4), bardzo wysoka (5) (ze względu na 
małą liczbę JCWPd nie grupowano); 

6. Obliczenie dla każdego wskaźnika procentowego udziału w kwadracie odległości 
Euklidesowej (większy procent - większy udział w odległości od wzorca). 

9.2 Wielowymiarowa analiza porównawcza – wskazanie wpływu presji w 
odniesieniu do JCWP 

Do analizy WAP dla JCWP wybrano ostatecznie następujące wskaźniki (Tabela 17): 

Wykres 17. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWP 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

LAD_BZT5 
Ładunki zanieczyszczeń w ściekach komunalnych i 
przemysłowych odprowadzanych do wód lub do 
ziemi- BZT5  

kg/km2/rok 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_PRZ Zużycie wody na potrzeby przemysłu  
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_RO Zużycie wody na potrzeby rolnictwa i leśnictwa  
tys. 

m3/km2/rok 

GEST_LUD_N Gęstość liczby ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

osoba/km2 

N_ROK_MK Ładunek azotu od 1 mieszkańca z uwzględnieniem 
obsługi przez oczyszczalnie 

kg/rok/osoba 

KAN_WOD Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji 
do liczby ludności podłączonej do wodociągu 

 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 
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KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

PR_ LASY Udział lasów w powierzchni JCWP % 

PR_ MOKRAD 
Udział obszarów mokradłowych w powierzchni 
jednostki odniesienia 

% 

PR_ ORNE Udział gruntów ornych w powierzchni JCWP % 

PR_ SADY Udział sadów w powierzchni JCWP % 

PR_OB_ CHR Udział obszarów chronionych w powierzchni JCWP % 

Dla powyższych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWP w 
postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 

• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej zagrożonej) – 
HIER; 

• Klasy zagrożenia ze strony czynników presji: bardzo niska (1), niska (2), średnia (3), 
wysoka (4), bardzo wysoka (5) – KLASA; 

• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 
kodem wskaźnika dopisane P, 

• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), przemysłu 
(kod PPRZEM), rolnictwa (PROL). 

W/w wyniki zawiera tabela atrybutów do warstwy .shp (geobaza). 

W tabeli 18 zestawiono podsumowanie wyników analizy WAP dla JCWP w zlewni Małej 
Wisły. 

Wykres 18. Statystyki dla odległości od wzorca oraz średnie wartości wskaźników w klasach 
dla JCWP 

Wskaźnik Jednostka KLASA 
1 2 3 4 5 

Liczba JCWP - 7 11 9 11 5 

Średnia odległość od 
wzorca 

- 0.48 0.32 0.23 0.17 0.06 

Minimalna odległość od 
wzorca 

- 0.45 0.28 0.20 0.15 -0.03 

Maksymalna odległość 
od wzorca 

- 0.52 0.37 0.26 0.19 0.11 
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LAD_BZT5 kg/km2/rok 88.80 383.11 273.69 200.07 898.21 

SC_PRZ_NO tys. m3/km2/rok 0.62 1.72 4.51 4.46 24.95 

ZW_PRZ tys. m3/km2/rok 0.98 14.24 14.77 8.03 110.84 

ZW_KOM tys. m3/km2/rok 6.26 29.45 29.40 17.65 50.14 

ZW_RO tys. m3/km2/rok 22.40 17.69 32.66 61.57 16.70 

GEST_LUD_N osoba/km2 64.80 131.09 132.65 166.49 301.87 

N_ROK_MK kg/rok/osoba 2.20 2.79 2.78 3.17 2.54 

KAN_WOD  0.86 0.56 0.54 0.41 0.75 

POGL_ZW SD/ha UR 0.36 0.32 0.41 0.38 0.40 

ODP_NODZYS tys. t/km2/rok 0.00 0.08 0.11 0.28 1.02 

PR_ LASY % 49.36 34.84 24.54 17.14 23.91 

PR_ MOKRAD % 0.62 0.01 0.02 0.00 0.00 

PR_ ORNE % 11.05 24.63 34.58 41.33 27.19 

PR_ SADY % 0.00 0.00 0.02 0.03 0.00 

PR_OB_ CHR % 71.02 23.89 18.71 26.99 2.39 

 
W klasie 1 znalazły się JCWP: RW20000211179 (Zbiornik Goczałkowice), RW20001921139 
(Wisła od Zb. Goczałkowice do Białej) położone na obszarze gminy Chybie oraz 
RW2000122111329 (Kopydło), RW20001221113549 (Wisła do Dobki bez Kopydła), 
RW2000122111469 (Leśnica), RW200012211149 (Brennica), RW20009211151 (Wisła od 
Dobki do Bładnicy) położone na obszarze gmin Wisła, Ustroń, Brenna. 

W klasie 5 znalazły się JCWP:  

• RW20000211329 (Młynówka Komorowicka) położona na obszarze gminy Czechowice 
– Dziedzice, 

• RW200016211653 (Pszczynka do Zb. Łąka) położona na obszarze gmin Pawłowice, 
Susiec, Jastrzębie Zdrój, 

• RW2000162118349 (Potok) położona na obszarze gmin Łaziska Górne i Wyry, 

• RW200062118832 (Pstrążnik) położona na obszarze Katowic, 

• RW200062118866 (Dopływ spod Nowej Gaci) położona na obszarze Mysłowic i gminy 
Lędziny. 

W klasie 5 występują najwyższe wartości wskaźników związanych z położonymi na terenie 
JCWP obszarami miejskimi takimi jak zużycie wody w gospodarce komunalnej i przemyśle, 
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ładunek BZT5 w odprowadzanych ściekach, ilość nieoczyszczonych ścieków przemysłowych, 
ilość odpadów nieodzyskiwanych. W JCWP, które zakwalifikowane zostały do klasy 4 
dominuje presja związana z nieuporządkowaną gospodarką komunalną (najwyższa wartość 
ładunku azotu pochodzącego od mieszańca, najniższa wartość podłączeń do kanalizacji w 
stosunku do podłączeń do wodociągu). 

Na kolejnych mapach przedstawiono klasyfikację oraz numer w hierarchii dla JCWP oraz 
procentowy udział grup wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej reprezentujących 
presje ze strony gospodarki komunalnej, przemysłu i rolnictwa. 

Reasumując uzyskane wyniki analizy WAP w zlewni Małej Wisły, należy stwierdzić, że 
największe oddziaływania antropogeniczne występują w północnej, wschodniej, zachodniej i 
miejscowo środkowej części zlewni. Teren południa zlewni, tj. Beskidu Śląskiego oraz rejony 
Zbiornika Goczałkowice osiągnęły najlepsze wyniki w przeprowadzonej analizie. Są to cenne 
obszary ze względu na występowanie obszarów leśnych, chronionych i o wysokiej 
różnorodności przyrodniczej. Decydującymi sektorami, mającymi wpływ na stan zasobów 
wód powierzchniowych w zlewni Małej Wisły jest w zależności od rejonu zlewni sektor 
komunalny, przemysłowy, bądź rolnictwo. 
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Rysunek 95. Klasyfikacja oraz numer w hierarchii dla JCWP. 
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Rysunek 96. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony sektora komunalnego 
w kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWP. 
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Rysunek 97. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony przemysłu w 
kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWP. 
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Rysunek 98. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony rolnictwa w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla JCWP. 
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9.3 Wielowymiarowa analiza porównawcza – wskazanie wpływu presji w 
odniesieniu do JCWPd 
Do analizy WAP dla JCWPd w zlewni Małej Wisły wybrano ostatecznie następujące wskaźniki 
(Tabela 20): 

Tabela 20. Zestawienie wskaźników przyjętych do analizy WAP dla JCWPd 

KOD Nazwa wskaźnika Jednostka 

SC_PRZ _NO  Ścieki przemysłowe nieoczyszczane 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_PRZ_POD Pobór na cele przemysłowe z wód podziemnych 
tys. 

m3/km2/rok 

ZW_KOM Zużycie wody na potrzeby sieci wodociągowej 
tys. 

m3/km2/rok 

N_LUD_N 
Ładunek azotu od ludności nieobsługiwanej przez 
oczyszczalnie 

kg/km2/rok 

KAN_WOD 
Stosunek liczby ludności podłączonej do kanalizacji do 
liczby ludności podłączonej do wodociągu 

 

POGL_ZW Pogłowie zwierząt gospodarskich SD/ha UR 

ODP_NODZYS Odpady wytworzone nie odzyskiwane tys. t/km2/rok 

PR_ LASY Udział lasów w powierzchni jednostki odniesienia % 

PR_ ORNE 
Udział gruntów ornych w powierzchni jednostki 
odniesienia 

% 

PR_ SADY Udział sadów w powierzchni jednostki odniesienia % 

PR_OB_ CHR 
Udział obszarów chronionych w powierzchni jednostki 
odniesienia 

% 

 

Dla tych wskaźników przeprowadzono analizę WAP i jej wyniki dla każdej JCWPd w postaci: 

• Odległości od wzorca – ODL_W; 

• Pozycji w hierarchii (klasyfikacja od jednostki najmniej do najbardziej zagrożonej) – 
HIER; 

• Procentowego udziału wskaźnika w kwadracie odległości Euklidesowej – przed 
kodem wskaźnika dopisane P, 
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• Procentowego udziału grupy wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej 
reprezentujących presje ze strony gospodarki komunalnej (kod PKOM), przemysłu 
(kod PPRZEM), rolnictwa (PROL).  

W/w wyniki zawiera tabela atrybutów do warstwy .shp (geobaza). 

Na kolejnych mapach przedstawiono numer w hierarchii dla JCWPD oraz procentowy udział 
grup wskaźników w kwadracie odległości Euklidesowej reprezentujących presje ze strony 
gospodarki komunalnej, przemysłu, rolnictwa. 

Spośród trzech JCWPd w zlewni Małej Wisły, pierwsze miejsce w hierarchii (najmniejsza 
presja) z wartością odległości od wzorca równą 0,88 zajmuje JCWPd 143. Drugą pod 
względem nasilenia presji antropogenicznych jest JCWPd 141 z odległością od wzorca równą  
0,40. Ostatnie miejsce zajęła JCWPd 142 (najwyższa presja) i uzyskała wartość odległości od 
wzorca równą 0,39. 

Analiza sektorów działalności antropogenicznej wykazała, że w przypadku poszczególnych 
JCWPd decydujące są: 

• JCWPd 143: sektor komunalny (100,0%), sektor przemysłowy (0,0%), rolnictwo 
(0,0%); 

• JCWPd 141: sektor przemysłowy (29,75%), sektor komunalny (26,71%), rolnictwo 
(20,71%); 

• JCWPd 142: sektor przemysłowy (32,63%), rolnictwo (30,99%), sektor komunalny 
(15,98%). 

Wyniki analizy WAP dla JCWPd w zlewni Małej Wisły wskazują wszystkie sektory jako 
wpływające w istotny sposób na zasoby wód podziemnych, w zależności od rejonu zlewni. 
Dla JCWPd 143 sektor komunalny jest jedynym źródłem oddziaływań antropogenicznych z 
uwagi na brak innych istotnych presji. JCWPd zlokalizowane na północy zlewni posiadają 
gorsze oceny (wyższa presja) z uwagi na zmianę w tej części zlewni zagospodarowania  
i wykorzystania zasobów środowiska (ośrodki miejskie i przemysłowe). W przypadku JCWPd 
142 i 141 również rolnictwo posiada potencjalny wpływ na stan zasobów wód podziemnych. 
W rzeczywistości nie należy w tych rejonach upatrywać zbyt dużego zagrożenia ze strony 
rolnictwa z uwagi na niskie wartości pogłowia zwierząt gospodarskich (do 0,40 SD/ ha UR) w 
stosunku do  wartości granicznej 1,5 SD/ ha UR, jaką przyjmuje się w Polsce dla szacowania 
zagrożenia zasobów wodnych ze strony rolniczego użytkowania gruntów. Należy traktować 
wskazanie tego sektora raczej jako potencjalnego źródła zagrożenia, w przypadku nasilenia 
intensyfikacji działalności rolniczej na gruntach ornych. 
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Rysunek 99. Numer w hierarchii dla JCWPd. 
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Rysunek 100. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony sektora komunalnego w 
kwadracie odległości Euklidesowej dla JCWPd. 
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Rysunek 101. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony przemysłu w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla JCWPd. 
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Rysunek 102. Procentowy udział wskaźników reprezentujących presje ze strony rolnictwa w kwadracie 
odległości Euklidesowej dla JCWPd. 
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10. Wskazanie potencjalnych wymagań i ograniczeń w korzystaniu z wód wraz z 
uzasadnieniem 
Warunki korzystania z wód będą aktem prawnym wydanym w formie rozporządzenia Dyrektora RZGW 

jako nadrzędny nad pozwoleniami wodnoprawnymi, instrument zarządzania zasobami wodnymi. 

Dyrektor RZGW po ogłoszeniu Planu Gospodarowania Wodami powinien ogłosić przystąpienie do 

sporządzania warunków korzystania z wód. Opracowywanie warunków jest jednoznaczne  

z koniecznością zapewnienia udziału społeczeństwa w przedmiotowym procesie na mocy art.39 

Ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…) 

Jednocześnie, zgodnie z Art.73 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 

uwzględnia się w szczególności ograniczenia wynikające m.in. z warunków korzystania z wód zlewni. 

Ponadto ustalenia warunków korzystania z wód zlewni mogą prowadzić do ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości, w związku z ochroną zasobów środowiska (Art.130 ust.1 pkt 2 POŚ). 

Powyższe świadczy o wysokiej randze dokumentu jakim są warunki korzystania z wód. 

Prace przygotowawcze do opracowania warunków korzystana z wód były prowadzone do tej pory w 

różnych aspektach jakich dotyczą. W tym miejscu istnieje konieczność przywołania opracowanych 

wcześniej dokumentów, gdyż były one podstawą formułowania ograniczeń w korzystaniu z wód. 

Poddano analizie następujące dokumenty: 

 Metodyka opracowywania warunków korzystania z wód regionu wodnego oraz warunków 

korzystania z wód zlewni [Pracownia Gospodarki Wodnej „Pro-woda” Kraków 2008];   

 Opracowania materiałów dotyczących formalno-prawnych uwarunkowań przygotowania i 

wdrażania warunków korzystania z wód jako aktu prawa miejscowego [Kancelaria radców 

prawnych CIC, Warszawa 2010]; 

 Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z 

wód jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni [MGGP, Kraków 2010]; 

 Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu 

gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy [MGGP, Kraków 2010]. 

 

Zapisy Ustawy Prawo wodne wskazują zakres warunków korzystania z wód w art. 115, który otrzymał 

brzmienie: 

1. Warunki korzystania z wód regionu wodnego określają: 

1) szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów 

środowiskowych; 

2) priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych; 

3) ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego 

części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia 

ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie: 

a) poboru wód powierzchniowych lub podziemnych, 

b) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 
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c) wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, 

d) wykonywania nowych urządzeń wodnych. 

 

Jednocześnie art. 116 PW wskazuje, iż warunki korzystania z wód zlewni sporządza się dla obszarów, 

dla których w wyniku ustaleń Planu Gospodarowania Wodami konieczne jest określenie szczególnych 

zasad ochrony zasobów wodnych, a zwłaszcza ich ilości i jakości,  

w celu osiągnięcia dobrego stanu wód. Przy czym warunki korzystania z wód zlewni zawierają 

odpowiednio dane, które zostały wymienione w art. 115 PW. 

 
W dotychczasowych opracowaniach planistycznych omawiane są zagadnienia wykraczające poza zapisy 

art. 115 ustawy Prawo wodne, w kontekście wprowadzenia możliwych ograniczeń w korzystaniu z wód.  

W świetle przeprowadzanych charakterystyk zlewni oraz identyfikacji presji i oddziaływań 

antropogenicznych na stan zasobów wodnych, można stwierdzić, iż osiągnięcie celów środowiskowych 

czyli dobrego stanu lub potencjału, a także nie dopuszczenie do jego pogorszenia wymaga wdrożenia 

szeregu działań naprawczych oraz działań ograniczających możliwości korzystania z wód w celu ich 

dalszej degradacji. Niestety za koniecznością wprowadzenia konkretnych ograniczeń dla osiągnięcia 

celów nie idą możliwości formalno-prawne w tym zakresie. Przykładem może być użytkowanie rolnicze 

gruntów, które może mieć wpływ na stan zasobów wodnych (argumenty przytaczane w opracowaniu 

„Sformułowanie w warunkach korzystania z wód regionu wodnego ograniczeń w korzystaniu z wód 

jezior lub zbiorników oraz w użytkowaniu ich zlewni”).  

  

Na wstępie należy podkreślić, iż wskazanie konkretnych wymagań i ograniczeń w korzystaniu z 
zasobów wodnych na poziomie zlewni wymaga dokładnych, niepodważalnych podstaw 
merytorycznych. Podstawy te powinny dawać odpowiedź na pytanie o stan poszczególnych jednolitych 
części wód powierzchniowych (ilościowy i jakościowy) oraz wskazywać źródło presji powodującej 
obniżenie stanu lub potencjału JCWP/ JCWPd lub zagrażającej temu stanowi/ potencjałowi. Takim 
źródłem informacji mogą być wyłącznie wyniki dynamicznego ilościowego i statycznego jakościowego 
bilansu zasobów wodnych w zlewni, przeprowadzonych z uwzględnieniem wyników wieloletnich 
obserwacji hydrologicznych.  

Obecnie przeprowadzone prace dot. charakterystyki zlewni Małej Wisły wraz z analizą presji  
i oddziaływań antropogenicznych na wody, pozwalają na wskazanie potencjalnych wymagań i 
ograniczeń w korzystaniu z wód, co zresztą zostało zawarte w specyfikacji zamówienia.   

W świetle przeprowadzonej analizy ww. dokumentów planistycznych poniżej zostały zaproponowane 
zapisy warunków i ograniczeń w korzystaniu z wód zlewni, które mają na celu ograniczenie presji 
powodujących zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i wspomagają efektywność działań 
określonych w Planie gospodarowania wodami, ukierunkowanych na likwidację skutków tych presji.  
 
 



216 
 

PROPOZYCJE WYMAGAŃ W KORZYSTANIU Z WÓD 
 

I. Wymagania w odniesieniu do przepływu nienaruszalnego 

 

1. Korzystanie z wód płynących nie może powodować redukcji przepływu naturalnego poniżej 

przepływu nienaruszalnego, którego wartość nie może być mniejsza niż iloczyn współczynnika 

„k” oraz średniego rocznego niskiego przepływu (SNQ). Wartość współczynnika „k” zależna jest 

od typu hydrologicznego rzeki i w odniesieniu do wszystkich typów rzek odwrotnie 

proporcjonalny do powierzchni zlewni A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od konieczności zachowania 

przepływu nienaruszalnego, do wartości nie mniejszej niż 50% pod warunkiem, że wypełnienie 

koryta poniżej budowli piętrzącej będzie równe przynajmniej wypełnieniu tego koryta 

odpowiadającemu minimum przepływowi nienaruszalnemu obliczonemu zgodnie z ust. 1. 

 

3. Przy ustalaniu w pozwoleniach wodnoprawnych wymagań wynikających z konieczności 

zachowania przepływu nienaruszalnego wprowadza się obowiązek określenia oprócz wielkości 

przepływu nienaruszalnego również sposobu jego realizacji. 

 

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo wodne [Dz. U. z 2001 nr 115 poz. 1229 z 

późn. zm.] w pozwoleniu wodnoprawnym określa się ograniczenia w korzystaniu z wód wynikające z 

konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego; wymóg zagwarantowania w cieku poniżej 

budowli piętrzącej przepływu równego co najmniej przepływowi nienaruszalnemu zawiera art. 22 ust. 

TYP 

HYDROLOGICZNY 

RZEKI 

powierzchnia zlewni 

A [km2] 
współczynnik k 

nizinny 

< 1000 1,00 

1000 - 2500 0,58 

> 2500 0,50 

przejściowy  

i podgórski 

< 500 1,27 

500-1500 0,77 

1500-2500 0,52 

> 2500 0,5 

górski 

< 300 1,52 

300 - 750 1,17 

750 - 1500 0,76 

1500 - 2500 0,55 

> 2500 0,5 
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3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie. 

 

Uzasadnienie: Konieczność stworzenia odpowiednich warunków dla życia biologicznego – 

pozostawienie w cieku przepływu co najmniej nienaruszalnego jest nieodzowne, aby skład i liczebność 

określonych dla danego typu rzeki gatunków był na poziomie dobrego stanu lub potencjału. W 

aktualnym stanie prawnym brak jest aktu prawnego wskazującego metodę jaka powinna być 

stosowana dla obliczania przepływu nienaruszalnego i w odniesieniu do jakich obszarów, cieków czy 

sposobów korzystania z wód. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od 

konieczności zachowania przepływu nienaruszalnego w sytuacji, gdy zrzut wód wykorzystywanych 

przez użytkownika następuje w niewielkiej odległości od miejsca poboru wody, w wyniku czego 

następuje samoistne wypełnienie koryta cieku co nie wpływa w istotny sposób na życie biologiczne 

tych wód. Opisane odstępstwo nie może być powszechnie stosowane i wymaga szczegółowej analizy 

wypełnienia koryta poniżej budowli piętrzącej. 

Wprowadzony obowiązek określenia, sposobu realizacji wielkości przepływu nienaruszalnego, wynika z 

nieprecyzyjnych zapisów prawa w tym zakresie, co powoduje niejednokrotnie konflikty użytkowników 

korzystających z tego samego piętrzenia oraz brak możliwości kontroli nad realizowanym przepływem. 

Wprowadzając zaproponowane zapisy w warunkach korzystania z wód można takich sytuacji uniknąć 

na etapie wydawania decyzji administracyjnych.  Z doświadczeń wynika, iż brak wskazania 

sposobu/warunków realizacji  przepływu nienaruszalnego dotyczy głównie małych obiektów tj. 

elektrownie czy stawy rybne. Obiekty takie, należące często do różnych użytkowników, tworzą 

skomplikowane węzły wodne. Aby uniknąć sytuacji w której przepływ wody może być dowolnie 

regulowany przez kilku użytkowników, należy każdorazowo określić miejsce i sposób realizacji 

przepływu nienaruszalnego np.  czy zapewnia go stale otwarta przepławka, przepływ przez turbiny 

elektrowni, a w okresie gdy elektrownia nie pracuje – otwarty jaz. 

 

Opis: Proponuje się przyjąć jako obowiązującą metodę obliczania przepływu nienaruszalnego tzw. 

metodę uproszczoną H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego. Jest to metoda prosta i 

możliwa do zastosowania przez użytkowników korzystających z wód, ze względu na łatwą dostępność 

danych, w przeciwieństwie do innych metod.  

Metoda ta opiera się na wartościach SNQ, które są stosunkowo łatwo dostępne. W praktyce nie jest 

wskazane wymaganie od użytkowników konieczności pozyskiwania ciągów danych hydrologicznych na 

potrzeby obliczenia przepływu nienaruszalnego. 

Kroki postępowania w procedurze wyznaczania wielkości przepływu nienaruszalnego: 

I. zgromadzenie danych w zakresie:  

    powierzchnia zlewni - A [km2] 

    wartość SSQ [m3·s-1] 

    wartość SNQ [m3·s-1] 
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II. obliczenie odpływu jednostkowego SSq [dm3·s-1·1km2] 

 

 

      

III. identyfikacja typu hydrologicznego cieku na podstawie wielkości  - zgodnie z tabelą poniżej 

TYP 

HYDROLOGICZNY 

RZEKI 

SSq [dm3•s-1•1km2] 

nizinny SSq < 4,15 

przejściowy i 

podgórski 4,15 ≤ SSq ≤ 13,15 

górski SSq > 13,15 

 

IV. ustalenie wielkości współczynnika k - pod uwagę brany jest ustalony dla danego cieku (jeden z 

trzech powyższych) typ hydrologiczny rzeki oraz powierzchnia danej zlewni. 

 

V. Obliczenie przepływu nienaruszalnego wg następującego wzoru: 

 

 
 

Obszar obowiązywania: wody powierzchniowe płynące w zlewni Małej Wisły. 

 
II. Wymagania w odniesieniu do wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych 

 

1. Wprowadzanie  ścieków do wód powierzchniowych o stanie lub potencjale co najmniej dobrym 

nie może powodować przekwalifikowania stanu lub potencjału wód odbiornika do gorszego; 

 

2. Wprowadzanie ścieków  do wód powierzchniowych o stanie lub potencjale gorszym od dobrego 

nie może pogarszać jego stanu lub potencjału i musi uwzględniać potrzebę ich poprawy; 

 

3. W przypadku wprowadzania ścieków oczyszczonych do wód płynących, spełnienie warunków 

jakościowych określonych w ust. 1 i 2 odnosi się do odcinka cieku w zasięgu oddziaływania 

zrzutu przy przepływie w cieku o gwarancji występowania 90%; 

 

4. W przypadku niedostępnych danych statystycznych do określenia wielkości przepływu o 

gwarancji występowania 90%, dopuszcza się przyjęcie tej wielkości przepływu na poziomie 
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iloczynu średniego rocznego przepływu (SSQ) i współczynnika W90%, przedstawionego w tabeli 

poniżej; 

   

Charakter cieku Współczynnik W90% 

nizinne F < 2000 km2; 0,199 

nizinne 2000 < F < 5000 km2; O,285 

nizinne F > 5000 km2; 0,431 

przejściowe F < 2000 km2; 0,351 

przejściowe F > 2000 km2; 0,532 

 

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne [Dz. U. z 2001 nr 115 poz. 1229 z 

późn. zm.] pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, którym w myśl 

art. 37 pkt. 2 tej samej ustawy, jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Zgodnie z art. 42 

ustawy Prawo wodne wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są zobowiązani zapewnić ochronę 

wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej 

ochronie, a tam, gdzie jest to celowe, powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków. Wybór miejsca i 

sposobu wykorzystania albo usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania na 

środowisko. 

 

Uzasadnienie: Problemy związane z jakością wód są najbardziej rozpowszechnionymi oraz uciążliwymi 

zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska naturalnego. Następstwem zanieczyszczenia  wód jest 

ograniczenie możliwości ich użytkowania do celów komunalnych, rekreacyjnych oraz przemysłowych, 

jak również zagrożenie dla stanu ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Najczęstszą przyczyną 

zanieczyszczenia wód jest odprowadzanie nieoczyszczonych bądź niedostatecznie oczyszczonych 

ścieków z sektora komunalnego i przemysłowego. Kwestia zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

ściekami komunalnymi stanowi obecnie jeden z najistotniejszych problemów gospodarki wodnej w 

Polsce, której cały obszar wyznaczono jako wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł komunalnych.  

 

Opis: Proponowane zapisy generują konieczność znajomości stanu i potencjału odpowiednich 

jednolitych części wód przez użytkowników. Do przeprowadzenia analizy odpowiadającej na pytanie 

czy wprowadzone ścieki pogorszą stan/potencjał JCWP należy posłużyć się najbardziej aktualną oceną 

stanu/potencjału publikowaną przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Jeśli takie informacje będą niedostępne należy przyjąć, ocenę 

stany/potencjału opublikowaną w Planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły za 

najbardziej aktualną. 

 

Obszar obowiązywania: wody powierzchniowe płynące w zlewni Małej Wisły. 
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III. Wymagania w odniesieniu do wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych 
 

1. Wprowadzanie do wód substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których 

stan lub potencjał ekologiczny oraz stan chemiczny, określono jako co najmniej dobry nie może 

powodować przekwalifikowania stanu lub potencjału tych wód do stanu niższego; 

 

2. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego do odbiornika o stanie lub potencjale niższym od dobrego jest 

niemożliwe. 

 

Podstawa prawna: Ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm. ) oraz 

Dyrektywa 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca 

ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej a także Dyrektywa 2008/105/WE z dnia 16 

grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, wskazują na 

konieczność zaniechania i stopniowego eliminowanie emisji do wód powierzchniowych substancji 

priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Równocześnie w 

Polsce w drodze Rozporządzenia wprowadzono zapisy listujące substancje na których wprowadzanie 

należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.  

 

Uzasadnienie: Dobry stan wód dla jednolitych części wód powierzchniowych oznacza dobry stan 

ekologiczny i chemiczny, dla sztucznych i silnie zmienionych części wód – dobry potencjał ekologiczny i 

dobry stan chemiczny. Stan chemiczny wód powierzchniowych określają stężenia substancji 

priorytetowych i innych substancji stanowiących zagrożenie dla środowiska wodnego. 

 

Obszar obowiązywania: wody powierzchniowe płynące w zlewni Małej Wisły. 

 

 
PROPOZYCJE OGRANICZEŃ W KORZYSTANIU Z WÓD 

 

 

I. Ograniczenia w odniesieniu do wprowadzana ścieków do wód powierzchniowych 

 

1. Wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych musi uwzględniać potrzebę poprawy stanu 

lub potencjału tych wód. 
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2. Dopuszcza się wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych, których stan lub potencjał 

określono jako niższy od dobrego, w przypadku udokumentowania łącznego spełnienia 

następujących warunków: 

 

a) konieczność odprowadzania ścieków do wód powierzchniowych jest uzasadniona 

potrzebami społecznymi lub gospodarczymi, a pozytywne efekty dla społeczeństwa 

związane z ochroną zdrowia i zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami 

środowiskowymi utraconymi w następstwie tych działań; 

 

b) realizacja założonych potrzeb nie może być osiągnięta przy zastosowaniu innych działań 

korzystniejszych dla środowiska z uwagi na uwarunkowania wykonalności technicznej lub 

nieproporcjonalnie wysokie koszty; 

 

c) zapewniono uzyskanie najlepszego z możliwych stanu ekologicznego  

i chemicznego przy danych oddziaływaniach, poprzez określenie stężeń parametrów 

oczyszczanych ścieków na poziomie wynikającym z najlepszych dostępnych technik w 

rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska i 

podjęcie wszelkich działań łagodzących skutki negatywnych oddziaływań na stan JCWP. 

 

3. W przypadku wprowadzania ścieków do wód o stanie lub potencjale ekologicznym niższym od 

dobrego nie ma zastosowania przepis art. 41 ust. 6 ustawy Prawo wodne. 

 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne [Dz. U. z 2001 nr 115 poz. 1229 z 

późn. zm.] pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, którym w myśl 

art. 37 pkt. 2 tej samej ustawy, jest wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Zgodnie z art. 42 

ustawy Prawo wodne wprowadzający ścieki do wód lub do ziemi są zobowiązani zapewnić ochronę 

wód przed zanieczyszczeniem, w szczególności przez budowę i eksploatację urządzeń służących tej 

ochronie, a tam gdzie jest to celowe, powtórne wykorzystanie oczyszczonych ścieków. Wybór miejsca i 

sposobu wykorzystania albo usuwania ścieków powinien minimalizować negatywne oddziaływania na 

środowisko. 

 

Uzasadnienie: Prowadzone obecnie w Polsce działania ograniczenia wprowadzania zanieczyszczeń 

komunalnych do wód płynących mają na celu znaczną redukcję odprowadzanego ładunku azotu i 

fosforu zawartego w ściekach komunalnych co będzie służyć w przyszłości osiągnięciu celów 

środowiskowych. 

 

Opis: Proponowane ograniczenia generują konieczność znajomości stanu i potencjału odpowiednich 

jednolitych części wód przez użytkowników. Do przeprowadzenia analizy odpowiadającej na pytanie 

czy wprowadzone ścieki pogorszą stan/potencjał JCWP należy posłużyć się najbardziej aktualną oceną 

stanu/potencjału publikowaną przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz Główny 
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Inspektorat Ochrony Środowiska. Jeśli takie informacje będą niedostępne należy przyjąć, ocenę 

stany/potencjału opublikowaną w Planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły za 

najbardziej aktualną. 

 

Obszar obowiązywania: wody powierzchniowe płynące w zlewni Małej Wisły. 

 

Kolejne propozycje ograniczeń wynikają z udostępnionych Wykonawcy materiałów, tj. z opracowania 

„Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania planu gospodarowania 

wodami na obszarach dorzeczy”. Zawarte w ww. opracowaniu charakterystyki hydrologiczne dla 

przekrojów zamykających SCWP posłużyły do wskazania SCWP, w których następuje zczerpywanie 

zasobów wód powierzchniowych (Tabela 21). Wyniki te powinny zostać uszczegółowione  

i zweryfikowane przez rezultaty dynamicznych bilansów wodnogospodarczych wód powierzchniowych 

realizowanych dla zlewni rzecznych. 

 
Tabela 21. Zestawienie charakterystyk hydrologicznych SCWP w zlewni Małej Wisły 

Nazwa SCWP 
Kod 

SCWP 
SSQ 

[m3/s] 
SNQ 

[m3/s] 
Qn 

[m3/s] 
Qgw95 
[m3/s] 

Qgw90 
[m3/s] 

ZDZ 
gw95% 

ZDZ 
gw90% 

Wisła od źródeł do 
Bładnicy 

MW0101 5,21 2,26 2,87 2,26 2,56 -0,61 -0,31 

Wisła od Bładnicy do 
zb. Goczałkowice 
wraz z Bładnicą 

MW0102 9,12 3,95 5,02 3,96 4,48 -1,06 -0,54 

Wisła od zb. 
Goczałkowice do 
Białej wraz ze 
zbiornikiem 

MW0103 8,80 3,81 2,93 3,82 4,32 0,89 1,39 

Pszczynka MW0104 3,54 1,12 1,42 1,19 1,37 -0,23 -0,05 

Gostynia MW0105 3,48 1,51 1,92 1,51 1,71 -0,41 -0,21 

Wisła od Białej do 
Przemszy wraz z Białą 

MW0106 21,25 7,23 3,76 7,29 8,20 3,53 4,44 

 

 

II. Ograniczenia w odniesieniu do poborów wód powierzchniowych 

 

1. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód powierzchniowych w SCWP, w których 

obecny stopień wykorzystania zasobów wód nie pozwala na zachowanie przepływu 

nienaruszalnego jest niemożliwy. 

 

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo wodne [Dz. U. z 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. 

zm.] Korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód  

i ekosystemów od nich zależnych, w szczególności ustaleń planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzać szkód.  
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Uzasadnienie: Zczerpywanie przepływu nienaruszalnego w ciekach stanowi zagrożenie stanu/ 

potencjału części wód i wpływa bezpośrednio na pogorszenie stanu ekosystemów od wód zależnych. 

 

Obszar obowiązywania: SCWP w zlewni rzeki Małej Wisły: MW0101, MW0102, MW0104, MW0105. 

 

 

Podobną analizę zrealizowano dla SCWP w odniesieniu do wód podziemnych, tj. na podstawie danych 

o wartościach zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania oraz informacji z 

zaktualizowanych warstw użytkowania wód podziemnych w poszczególnych SCWP, oceniono zgodnie z 

metodyką zawartą w pracy  „Szczegółowe wymagania, ograniczenia i priorytety dla potrzeb wdrażania 

planu gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy”, obecny stan zasobów wód podziemnych 

(Tabela 22). Wyniki te powinny zostać uszczegółowione i zweryfikowane przez rezultaty statycznych 

bilansów wodnogospodarczych wód podziemnych realizowanych dla zlewni rzecznych. 
 

Tabela 22. Rezerwy zasobów wód podziemnych SCWP w zlewni Małej Wisły 

Nazwa SCWP 
Kod 

SCWP 

Zasoby wód 
podziemnych 
dostępne do 

zagospodarow
ania  [m3/d] 

Max wartość 
poboru wód 

podz w SCWP 
dla osiągn co 

najmniej 
niskich 
rezerw 

Obecny 
pobór w 

SCWP wód 
podz wg 

pozw w-p 
[m3/d] 

Wielkość 
koniecznego 
ograniczenia 

poborów 
wód podz- 

obecnie 

Wykorzysta
nie 

zasobów 
wód 

podziemny
ch [%] 

wody 
podziemne- 

ocena wg 
obecnego 
poziomu 

wykorzystania 

Wisła od 
źródeł do 
Bładnicy 

MW0101 22 160,21 16 620,16 3 056,00 0,00 13,79 
bardzo wysokie  

rezerwy 

Wisła od 
Bładnicy do 
zb. 
Goczałkowice 
wraz z 
Bładnicą 

MW0102 16 621,90 12 466,43 1 741,00 0,00 10,47 
bardzo wysokie  

rezerwy 

Wisła od zb. 
Goczałkowice 
do Białej 
wraz ze 
zbiornikiem 

MW0103 27 273,04 20 454,78 27 834,00 7 379,22 102,06 
brak rezerw - 

deficyt 

Pszczynka MW0104 50 504,83 37 878,62 14 838,00 0,00 29,38 wysokie rezerwy 

Gostynia MW0105 64 717,12 48 537,84 29 560,00 0,00 45,68 średnie rezerwy 
Wisła od 
Białej do 
Przemszy 
wraz z Białą 

MW0106 37 381,34 28 036,01 36 412,00 8 376,00 97,41 
zagrożenie 

brakiem rezerw 
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III. Ograniczenia w odniesieniu do poborów wód podziemnych 

 

1. Dopuszcza się uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych na potrzeby inne 

niż zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia oraz do celów komunalnych, w zlewniach, w których 

obecny stopień wykorzystania zasobów wód podziemnych dostępnych do zagospodarowania jest na 

poziomie ≥75 % tych zasobów, w przypadku udokumentowania łącznego spełnienia następujących 

warunków:  

 

a) konieczność poboru wód podziemnych jest uzasadniona potrzebami społecznymi lub 

gospodarczymi, a pozytywne efekty dla społeczeństwa związane z ochroną zdrowia i 

zrównoważonym rozwojem przeważają nad korzyściami środowiskowymi utraconymi w 

następstwie tych działań; 

 

b) realizacja założonych potrzeb nie może być osiągnięta przy zastosowaniu innych działań 

korzystniejszych dla środowiska z uwagi na uwarunkowania wykonalności technicznej lub 

nieproporcjonalnie wysokie koszty; 

 

2. W przypadku wód podziemnych, w zlewniach, w których wykorzystanie wód podziemnych 

przekroczyło 100% zasobów dyspozycyjnych, uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód 

na potrzeby inne niż zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia oraz do celów komunalnych jest 

niemożliwe. 

 

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo wodne [Dz. U. z 2001 nr 115 poz. 1229 z późn. 

zm.] korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód  

i ekosystemów od nich zależnych, w szczególności ustaleń planu gospodarowania wodami na 

obszarze dorzecza, a także marnotrawstwa wody, marnotrawstwa energii wody, ani wyrządzać szkód. 
Dodatkowo art. 32 PW wskazuje, iż wody podziemne wykorzystuje się przede wszystkim do 
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno- bytowe, jak również na 
potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych. 
 

Uzasadnienie: Zasoby wód podziemnych z uwagi na ich znaczenie należy chronić przed nadmiernym 

zczerpywaniem, również z uwagi na fakt, że zaopatrzenie w wodę sektora komunalnego z tych 

zasobów na terenie zlewni Małej Wisły jest znaczące. 

 

Obszar obowiązywania: SCWP w zlewni rzeki Małej Wisły: 

- dot. zapisów ust. 1- MW0106, 

- dot. zapisów ust. 2 - MW0103. 
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