
II.3.5. WODY PODZIEMNE I ICH ZASOBY 

Charakterystykę poziomów wodonośnych oraz Głównych Zbiorników Wód Podziem-
nych przedstawiono w rozdziale III.1.3., natomiast w tej części zostaną omówione zasoby 
tych wód.  

ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH  

Ogólne zasoby eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych w województwie śląskim 
przedstawia tabela II.3.5./1 
 
Tabela II.3.5./1 Zasoby eksploatacyjne zwykłych wód podziemnych w Polsce i w 
województwie śląskim w roku 2001 

Źródło: Ministerstwo Środowiska „Bilans zasobów kopalin...” 

Zasoby eksploatacyjne 
Ogółem 
w m3/h 

Stan zasobów eksploatacyjnych 
w m3/h z utworów 
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  km2
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2001 r. 

Przyrost - 
ubytek 

w 
2001 r. 

 
 

Moduł    
zasobów
 m3/24h/ 

km2

 
czwarto-  

 rzędowych 

   
trzecio- 

rzędowych 

  
kredowych 

 
starszych 

Polska 312685 1840527,77 13321,55 140,88 1212685,38 185648,31 249245,88 192948,20
Woj. 
śląskie 

12294 111714,00 2262,00 218,16 21406,00 1988,00 4120,00 84 200,00 

 
Do opisu zasobów wód podziemnych wykorzystuje się tzw. moduł zasobów dyspo-

zycyjnych wód podziemnych, wyrażony w m3/24h /km2. Na obszarze województwa śląskiego 
można wydzielić 4 klasy zasobów dyspozycyjnych: 

- klasa 1          < 100 m3/24h /km2, 
- klasa 2      100-200 m3/24h /km2, 
- klasa 3      200-300 m3/24h /km2, 
- klasa 4      300-400 m3/24h /km2. 

Najniższe wartości jednostkowych zasobów dyspozycyjnych, poniżej 100 m3/24h/ km2, 
posiadają zbiorniki wód podziemnych kredy i trzeciorzędu Karpat fliszowych, występujące na 
południu województwa. Ponadto, najmniej zasobne obszary występują w części zbiorników 
jury środkowej i triasowego zbiornika Lubliniec - Myszków. Do tej klasy zalicza się również 
użytkowy poziom wodonośny trzeciorzędu – Kuźnia Raciborska – zajmujący obszar w zacho-
dniej części województwa śląskiego, pomiędzy Gliwicami a Raciborzem. 

Średnimi wartościami modułu zasobowego, w przedziale 100-200 m3/24h/km2, charak-
teryzują się zbiorniki karbonu Tychy – Siersza i Będzin, zbiornik czwartorzędu Rybnik oraz 
część zbiornika triasu gliwickiego. Zaliczają się tu również poziomy wodonośne jury dolnej,  
a także czwartorzędu w dolinie Małej Wisły i w dolinach rzek Soły i Białej. 

Wysokie wartości modułu zasobów, w przedziale 200-300 i 300-400 m3/24h/km2, zosta-
ły określone dla głównych zbiorników wód podziemnych triasu, jury i kredy oraz użytkowych 
poziomów wodonośnych doliny Wisły i częściowo Odry. Generalnie najwyższą wartością 
zasobów jednostkowych charakteryzują się poziomy o dużej miąższości i bezpośrednim za-
silaniu. Są to więc poziomy wodonośne odkryte lub słabo izolowane, o dobrych parametrach 
hydrogeologicznych. 

Kolejnym elementem charakteryzującym zasoby wód podziemnych są zasoby dyspozy-
cyjne głównych zbiorników wód podziemnych. Odnoszą się one do całej powierzchni GZWP, 
nawet wówczas, gdy tylko część zbiornika znajduje się w granicach obszaru województwa 
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śląskiego. Ze względu na ich nierównomierne rozmieszczenie nie jest możliwe, bez zasto-
sowania odpowiednich metod obliczeniowych, rozdzielenie tych zasobów proporcjonalnie do 
powierzchni zbiornika znajdującej się w granicach województwa śląskiego. Dlatego też nie jest 
możliwe podanie sumarycznych zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych województwa 
śląskiego, tym bardziej, że część tych zasobów jest zgromadzona w użytkowych poziomach 
wodonośnych, znajdujących się poza zasięgiem wymienionych w tabeli Głównych 
Zbiorników Wód Podziemnych. Charakterystykę GZWP i ich zasobów przedstawia tabela 
II.3.5./2 

Tabela II.3.5./2 Charakterystyka Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, zasoby wód 
podziemnych i ich wykorzystanie w województwie śląskim. 

 
 L.p. Nazwa i numer zbiornika Wiek 

utworów 
wodonośnych

Powierzchnia: 
w granicach 

województwa 
/całkowita 

[km2] 

Zasoby 
dyspozycyjne 

GZWP 
[mln m3/rok] 

Pobór 
wody* 

[mln m3/rok] 

1 2 3 4 5 6 
1 Rzeki Małej Panwi (328) Q 87 / 158 7,4 <1 
2 Kłodnica (351)  Q 72 / 72 0,8 <1 
3 Dąbrowa Górnicza (455)  Q 21 / 21 11,7 11,7 
4 Biskupi Bór (453) Q 31 / 67 28,3 28,3 
5 Racibórz (352) Q 22 / 22 8,0 6,2 
6 Rybnik (345) Q 73 / 84 6,5 6,5 
7 Jastrzębie (349) Q 20 / 20 0,85 <1 
8 Skoczów (347) Q 29 / 29 1,4 1-2 
9 Bełk (350) Q 15 / 15 2 2 

10 Pszczyna (346) Q 74 / 74 4,3 <1 
11 Niecka Miechowska 

(Żarnowiec, 408) 
K 1039 / 3194 170 72 

12 Magura (Babia Góra, 
445)  

Trf 318 / 763 8,7 <5 

13 Godula (Beskid Śląski, 
348)  

Kf 378 / 410 3,1 <5 

14 Godula (Beskid Mały, 
447)   

Kf 171 / 256 2,9 <1 

15 Krzeszowice-Pilica 
(Częstochowa E, 326) 

J3 1035 / 3257 409 298 

16 Częstochowa W (325) J2 680 / 848 43,8 10,6 
17 Lubliniec-Myszków (327) T1,2 1490 / 2111,4 81,1 47 
18 Gliwice (330) T1,2 392 / 392 39,3 29 
19 Bytom (329) T1,2 130 / 130 22,8 22,8 
20 Olkusz-Zawiercie (454) T1,2 513 / 1033 146 130 
21 Chrzanów (452) T1,2 106 / 273 30,1 26 
22 Tychy-Siersza (457) C2 398 / 710 30,0 32 

[źródło: PIG „Waloryzacja...]  
* Szacowany pobór wody w całym obszarze GZWP. Objaśnienia: Q – zbiorniki czwartorzędowe,  J – zbiorniki 
jurajskie , K – zbiorniki  kredowe, C – zbiorniki karbońskie, T – zbiorniki triasowe. 
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Z tabeli wynika, że dominujący udział w ogólnej sumie zasobów dyspozycyjnych wód 
podziemnych mają zasoby zbiorników mezozoicznych: pięć zbiorników triasowych, po jed-
nym jury górnej i kredy, a także zbiornika karbońskiego. 

Zbiorniki triasowe zajmują powierzchnię około 4000 km2, z tego 67% jest na obszarze 
województwa śląskiego. Ich łączne zasoby dyspozycyjne wynoszą około 320 mln m3/rok, 
a łączny pobór wody jest szacowany na 255 mln m3/rok. W tej wartości mieści się zarówno 
pobór wody na zaopatrzenie ludności i przemysłu, jak również drenaż wód przez kopalnie 
rud cynku i ołowiu, odprowadzanych w większości do rzek. 

Zbiorniki jurajski i kredowy zajmują ogromną powierzchnię, łącznie około 6500 km2, 
z tego jednakże tylko jedna trzecia zalega w granicach województwa śląskiego. Ich ogromne 
zasoby dyspozycyjne, wynoszące łącznie około 579 mln m3/rok, są również w przeważającej 
części zlokalizowane poza granicami województwa śląskiego. Wykorzystanie tych zasobów 
szacuje się na poziomie 64%.  

Wysokie zasoby dyspozycyjne zbiornika karbońskiego (nr 457) są uwarunkowane 
głębokim i rozległym drenażem wód przez górnictwo węgla kamiennego, czego wyrazem jest 
wartość poboru przekraczająca szacowane zasoby. Jednakże znaczna część tych wód miesza 
się w wyrobiskach z wodami zmineralizowanymi. Ich gospodarcze wykorzystanie wymaga-
łoby selektywnego ich ujmowania. 

W granicach województwa śląskiego znajduje się ponadto 11 dużych ujęć studziennych 
wód podziemnych o zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych przekraczających 10000 
m3/24h (maksymalnie 81000 m3/24h). Są to następujące ujęcia: Bibiela, Gliwice-Łabędy, Kar-
chowice-Zawada, Staszic, Repty Śląskie-Miedary, Boruszowice, Tworóg, Łazy Błędowskie, 
Wierzchowisko, Łobodno i Olsztyn-Mirów.  

ŹRÓDŁA 
 Do najważniejszych obszarów źródliskowych na terenie województwa śląskiego należą 

przede wszystkim góry. Występuje tu większość rodzajów źródeł, jakie można spotkać  
w Polsce, a ze względu na duże opady również zasoby wód są duże. Karpaty charakteryzują 
się dużą ilością źródeł, ale o małej wydajności (od 0,05 do 1 l/sek.). Występują tu głównie 
źródła rumoszowe i zwietrzelinowe. Wyjątek stanowią źródła Wisły w Beskidzie Śląskim, 
które mają dużą wydajność. Są to źródła szczelinowo-rumoszowe. Ponadto na obszarze gór 
występują liczne wysięki i młaki. 

Drugim, równie ważnym obszarem źródliskowym (choć źródeł jest tam zdecydowanie 
mniej, niż w górach) są wyżyny, a szczególnie Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, gdzie 
mają swe źródła takie rzeki, jak np. Warta, Przemsza i Pilica. Na obszarze wyżyn występują 
źródła krasowe o znacznej wydajności; przeciętnie waha się ona w granicach 10-15 l/sek. 
Jednak w wielu źródłach obserwuje się duże wahania wydajności, np. źródła Pilicy, a także 
zdarza się, że źródła wysychają całkowicie. 
 
WODY MINERALNE 

W województwie śląskim istnieją dwa udokumentowane złoża wód mineralnych. 
Pierwsze w rejonie Dębowca – o zasobach eksploatacyjnych rzędu 5,67 m3/h, a drugie w re-
jonie Ustronia o zasobach eksploatacyjnych 2,20 m3/h. Łącznie zatem w województwie 
śląskim zasoby eksploatacyjne wynoszą 7,87 m3/h. Trzeba tu zaznaczyć, że nie są to zasoby 
rzeczywiste, ale podano jedynie wielkość zasobów objętych koncesją na eksploatację.    

 
Charakterystyka zasobów wód podziemnych województwa została przedstawiona na 

mapie nr II.3.5/1, natomiast  waloryzację wód podziemnych  ilustruje ryc.II.3.5/1.    
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