
OCENA MOŻLIWOŚCI POBORU WÓD 
PODZIEMNYCH DLA CELÓW ROLNICZYCH 
W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM



 

 

Publikacja opracowana została w ramach realizacji operacji pod nazwą „Lokalne Partnerstwo ds. Wody 

(LPW) w Małopolsce w 2022 r.” przewidzianej w planie operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów 

Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie SIR, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014–2020. 

 

 

Wydawca: 

 

 

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

z siedzibą w Karniowicach 

ul. Osiedlowa 9 

32-082 Karniowice 

www.modr.pl 

 

 

 

 

we współpracy z: 

 

Geologia Południe Sp. z o.o. 

ul. Morawskiego 5/108 

30-102 Kraków 

 

 

 

 

 

Autorzy: 

Dominika Bar-Michalczyk 

Tomasz Garbowski 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

Wstęp ...................................................................................................................................................... 5 

Metody i źródła danych ........................................................................................................................ 6 

Możliwości poboru i wykorzystania na cele rolnicze zasobów wód podziemnych .......................... 8 

Województwo małopolskie ................................................................................................................. 8 

Powiat bocheński ................................................................................................................................. 9 

Powiat brzeski ................................................................................................................................... 10 

Powiat chrzanowski ........................................................................................................................... 11 

Powiat dąbrowski .............................................................................................................................. 12 

Powiat gorlicki .................................................................................................................................. 13 

Powiat krakowski .............................................................................................................................. 14 

Powiat  limanowski ........................................................................................................................... 16 

Powiat miechowski............................................................................................................................ 17 

Powiat myślenicki ............................................................................................................................. 18 

Powiat nowosądecki .......................................................................................................................... 20 

Powiat nowotarski ............................................................................................................................. 21 

Powiat olkuski ................................................................................................................................... 22 

Powiat oświęcimski ........................................................................................................................... 24 

Powiat proszowicki ........................................................................................................................... 25 

Powiat suski ....................................................................................................................................... 26 

Powiat tarnowski ............................................................................................................................... 27 

Powiat tatrzański ............................................................................................................................... 28 

Powiat wadowicki ............................................................................................................................. 29 

Powiat wielicki .................................................................................................................................. 30 

Podsumowanie ..................................................................................................................................... 31 

 

  



3 
 

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA  
1. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych  

w Jednolitych Częściach Wód Podziemnych na terenie województwa małopolskiego. Wartości 

zasobów w JCWPd 

2.  Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych  

w Jednolitych Częściach Wód Podziemnych na terenie województwa małopolskiego. Klasy 

zasobów w JCWPd. 

3. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych na terenie województwa małopolskiego. W przeliczeniu na 1 km2 

powierzchni JCWPd. 

4. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie bocheńskim 

5. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie brzeski  

6. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie chrzanowskim 

7. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie dąbrowskim  

8. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie gorlickim 

9. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie krakowskim  

10. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie limanowskim  

11. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie miechowskim 

12. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie myślenickim 

13. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie nowosądeckim 

14. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie nowotarskim  

15. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie olkuskim  

16. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie oświęcimskim  

17. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie proszowickim  

18. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie suskim  

19. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie tarnowskim  

20. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie tatrzańskim  

21. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie wadowickim 

22. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Jednolitych 

Częściach Wód Podziemnych w powiecie wielickim 

23. Mapa dostępnych do zagospodarowania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych  

w Jednolitych Częściach Wód Podziemnych w terenach rolniczych 

 



4 
 

 

 

Objaśnienia używanych skrótów:  

 

GZWP (Główny Zbiornik Wód Podziemnych) - główne zbiorniki wód podziemnych to 

struktury geologiczne zasobne w wodę, które stanowią lub mogą stanowić w przyszłości 

strategiczne zasoby wód podziemnych do wykorzystania dla zaopatrzenia ludności  

i podstawowych gałęzi gospodarki wymagających wody wysokiej jakości (PIG-PIB). 

JCWPd (Jednolite Części Wód Podziemnych) - zgodnie z definicją podaną w Ramowej 

Dyrektywie Wodnej (groundwater bodies) obejmują te wody podziemne, które występują  

w warstwach wodonośnych o porowatości i przepuszczalności umożliwiających pobór 

znaczący w zaopatrzeniu ludności w wodę lub przepływ o natężeniu znaczącym dla 

kształtowania pożądanego stanu wód powierzchniowych i ekosystemów lądowych. Podział 

Polski na 172 JCWPd obowiązuje od 2016 r., a od 2022 r. funkcjonuje skorygowany (głównie  

o przebieg granic) podział obejmujący 173 JCWPd. Szczegółowe informacje o każdej jednostce 

można znaleźć na kartach informacyjnych JCWPd udostępnionych na stronie PIG-PIB.1 

LZWP (Lokalny Zbiornik Wód Podziemnych) - lokalne zbiorniki wód podziemnych to 

struktury geologiczne nie spełniające wymogów dla GZWP, ale istotne dla zaopatrzenia  

w wodę obiorców lokalnych (PIG-PIB). 

UPWP (Użytkowy Poziom Wód Podziemnych) - jest to zbiornik wód podziemnych (warstwa 

wodonośna, poziom wodonośny) spełniający określone kryteria ilościowe i jakościowe,  

z którego w sposób trwały można pobierać wodę wysokiej jakości. W Karpatach i innych 

obszarach ubogich w wody podziemne kryteria są obniżone w stosunku do reszty kraju.  

Źródłem informacji o UPWP są arkusze Mapy hydrogeologicznej Polski (MHP)2 . 

  

                                                           
1 Jednolite części wód podziemnych - Państwowy Instytut Geologiczny - PIB (pgi.gov.pl) 
2 Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (MHP) „Pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika” 

(https://www.pgi.gov.pl/)  
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Wstęp  

Zwiększenie dostępności wody na obszarach wiejskich ma strategiczne znaczenie nie 

tylko dla intensyfikacji produkcji, ale nierzadko dla zachowania dotychczasowego plonowania. 

Dla wielu gospodarstw oznacza to inwestycje w rolnictwo nawadniane. Sięgnięcie po zasoby 

wód podziemnych powinno być dla rolników wariantem rozpatrywanym dopiero po 

wykluczeniu możliwości uzyskania wody z jej retencji (zarówno w glebie jak i w sieci 

melioracyjnej czy zbiornikach do jej magazynowania) lub możliwości poboru z wód 

powierzchniowych.  

Przed wykonaniem studni należy wykonać weryfikacje czy pod względem 

hydrogeologicznym w danej lokalizacji możliwe jest ujmowanie wód podziemnych. Oprócz 

potwierdzenia występowania warstwy wodonośnej należy sprawdzić czy planowana przez nas 

studnia nie znajduje się w obszarze gdzie eksploatowane są wody zwykłe lub mineralne oraz 

czy informacje na temat położenia zwierciadła wód i możliwości poboru są aktualne.   

System podziału lokalnych zasobów wodnych – zarówno wód powierzchniowych jak  

i podziemnych, musi uwzględniać potrzeby bytowe ludności i lokalne uwarunkowania 

środowiskowe, a dopiero w następnej kolejności zapotrzebowanie gospodarki - przemysłu  

i rolnictwa3. Dodatkowo trzeba pamiętać, że każdy kolejny pobór wód nie powinien zagrażać 

możliwości utrzymania poborów rejestrowanych, na które otrzymano wcześniej odpowiednie 

zgody. W pobliżu wyrobisk, w tym także niewielkich kopalni piasku czy żwiru poziom wód 

podziemnych jest obniżany tak aby umożliwić eksploatację, co również należy uwzględnić 

przed odwierceniem lub wykopaniem nowej studni. Nie mniej istotne są ograniczenia  

w poborze wód  podziemnych wynikające z ochrony przyrody. Poziomy wód podziemnych, 

ujmowanych przez studnie w gospodarstwach rolnych są przeważnie bezpośrednio związane  

z wodami powierzchniowymi i ekosystemami zależnymi od płytkiego występowania wód 

podziemnych (podmokłościami, bagnami, łąkami).  

Sprawiedliwy podział dostępnych do wykorzystania na cele rolnictwa lokalnych 

zasobów wód podziemnych może zostać oparty na rozwiązaniu z Hiszpanii, gdzie od lat 

funkcjonują wspólnoty nawodnieniowe. Na podstawie analiz hydrologicznych  

i hydrogeologicznych administracja państwowa lub samorządowa przydziela  koncesję  

z limitem rocznym zużycia wody dla każdej ze wspólnot. Następnie samorządnie, limit zostaje 

podzielony między członków wspólnoty zgodnie z powierzchnią upraw. Wspólnoty ponoszą 

wspólnie koszty inwestycji związanej z utrzymaniem i budową infrastruktury dystrybucyjnej.    

                                                           
3 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r., nr 115, poz. 1229; Dz.U. z 2017r., poz. 1566). 
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Przede wszystkim nie należy zapominać, że korzystanie ze zretencjonowanej wody lub 

z wód powierzchniowych jest nie tylko lepsze dla środowiska, ale i tańsze do wykonania  

i utrzymania niż pobór wody podziemnej. Sięgajmy więc po ten zasób odpowiedzialnie.  

Niniejsze opracowanie może pomóc rolnikom w procesie podejmowania decyzji o tym, 

z którego źródła wód skorzystać. W przyszłości może posłużyć do określenia gdzie mogą 

powstawać wspólnoty nawodnieniowe oparte na poborze z wód podziemnych oraz jakie ilości 

wody mogą mieć do rozdysponowania wśród swoich członków.  

Opracowanie powinno być z czasem rozwijane i uzupełniane, aby w przyszłości  

w powszechnie dostępnej mieszkańcom województwa formie cyfrowej służyło do świadomego 

i odpowiedzialnego korzystania z zasobów wód podziemnych i powierzchniowych.  

 

Metody i źródła danych 

W opracowaniu uwzględniono:  

• zasoby dyspozycyjne wód podziemnych pierwszego Użytkowego Poziomu Wód 

Podziemnych (UPWP)  i obszary bez UPWP, 

• przebieg granic Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) i możliwe do 

zagospodarowania zasoby dyspozycyjne w JCWPd, 

• istniejące pobory wód podziemnych (ujęcia o rejestrowanych poborach i zasięgi stref 

ochrony ujęć wód podziemnych) oraz stopień wykorzystania zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych,  

• informacje o istniejących ograniczeniach poboru wód podziemnych wynikające  

z zanieczyszczenia wód podziemnych, uwarunkowań geologicznych i gospodarczych, 

uniemożliwiające lub ograniczające eksploatacje wód podziemnych. 

 

Kluczowym pod względem eksploatacji wody jest pierwszy od powierzchni terenu 

Użytkowy Poziom Wód Podziemnych (UPWP). Państwowy Instytut Geologiczny – 

Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji zadań Państwowej Służby 

Hydrogeologicznej (PSH) gromadzi informacje na temat stanu udokumentowania zasobów 

dyspozycyjnych wód podziemnych w kraju, a także ilości zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych w udokumentowanych jednostkach bilansowych. Wielkość  ustalonych na  
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dzień 31.12.2021 r. zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w Polsce wynosi blisko 34 

mln m3/24h.4 

Wysokość możliwych do zagospodarowania rezerw zasobów dyspozycyjnych wód 

podziemnych w obszary bilansowe i JCWPd ustalana jest corocznie w ramach zadań 

Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH). W ramach tych prac zostaje wykonana ocena 

stopnia wykorzystania zasobów wzd. Za wysokimi wartościami wzd (nawet >100%) stoją 

odwodnienia górnicze i wysokie pobory wód podziemnych w aglomeracjach miejsko-

przemysłowych.  

Około 70% wody przeznaczonej do spożycia pochodzi z ujęć wód podziemnych. Oba 

te pobory w znacznym stopniu są zwracane do pobliskich miejsc poboru rzek jako zrzuty wód  

z kopalni lub oczyszczone ścieki. Zasilą znowu wody podziemne dopiero w miejscach gdzie 

rzeka będzie miała dobry kontakt hydrauliczny (nieuregulowane, nieuszczelnione koryto cieku) 

z przepuszczalnymi warstwami podłoża, a układ ciśnień będzie powodować infiltracje (drenaż) 

wód rzecznych.  

Podczas przygotowania opracowania wzięto również pod uwagę pracę w kontekście 

określenia możliwych do poboru dla celów rolniczych zasobów wód podziemnych wykonane 

przez Dr Piotra Herbicha5 . Dzięki bazom danych MHP określił on warunki hydrogeologiczne 

optymalne dla intensywnego poboru wody podczas suszy rolniczej  z poziomów wodonośnych 

za pomocą studni wierconych (otworów zwykle głębszych niż studnie gospodarskie, 

sięgających głównie do UPWP).  

Oszacowano, że pobór z pojedynczej studni w roku skrajnie suchym może z zasobów  

w ujętym poziomie wodonośnym wynosić dla większości przypadków 1–5 lat. Oznacza to, że 

intensywny pobór wód podziemnych w okresie głębokiej suszy hydrologicznej powinien być 

prowadzony ze studni ujmującej poziom wodonośny o możliwie niskim stopniu zagrożenia 

spadkiem jej wydajności, którymi są studnie czerpiące wodę z głównych użytkowych 

poziomów wodonośnych o zwierciadle napiętym, zasilanych pośrednio stabilnym 

przesączaniem z poziomów wyżej ległych.  

W części opisowej opracowania znajdują się dodatkowe informacje, które należy wziąć 

pod uwagę podczas rozważania odwiercenia nowej studni tj. podstawowe informacje  

o warunkach odnawiania się wód podziemnych  (gleby i formy użytkowania terenu) oraz 

informacje o lokalnych zasobach wód i ujęciach wód już korzystających z tych zasobów. 

                                                           
4 Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych - Państwowy Instytut Geologiczny - PIB (pgi.gov.pl) 
5 Herbich P., Optymalizacja poboru wód podziemnych do nawadniania użytków rolnych w okresie suszy, [w:] Wybrane 

zagadnienia hydrogeologiczne oraz różne aspekty związane z eksploatacją wód podziemnych, E. Krogulec (red.), WUŁ, Łódź 

2021, (https://doi.org/10.18778/8220-655-5.04) 

https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8886-zadania-psh-zasoby-wod-podziemnych.html
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W niniejszym opracowaniu skupiono się na wielkości możliwych do zagospodarowania 

zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych jako wartości mówiącej o wielkości zasobu 

dostępnego do podziału w Jednolitych Częściach Wód Podziemnych. Informacje na temat 

wielkości poboru wody przez pojedynczą studnię oraz głębokość występowania zwierciadła 

wód podziemnych można znaleźć na arkuszach i objaśnieniach MHP6. 

Jest to zabieg celowy, ponieważ pod względem przyszłości użytkowania wód 

podziemnych, z uwzględnieniem poboru wód dla rolnictwa, to właśnie JCWPd powinny być 

obszarami bilansowymi. Na podstawie granic JCWPd i w tych jednostkach dostępnych do 

zagospodarowania zasobach dyspozycyjnych wód podziemnych mogą być zakładane pierwsze 

wspólnoty rolników czerpiących wody podziemne do nawodnień w sposób bezpieczny  

i odpowiedzialny.  

 

Możliwości poboru i wykorzystania na cele rolnicze zasobów wód podziemnych 

  

Województwo małopolskie  

Województwo małopolskie swoim obszarem obejmuje 17 Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych (GZWP) oraz 6 zbiorników wód podziemnych o randze lokalnej (Lokalne 

Zbiorniki Wód Podziemnych – LZWP). W głównej mierze GZWP zlokalizowane są  

w północno-zachodniej części województwa i na południu. Należy pamiętać, ze pobór wód  

z GZWP na cele inne niż zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia powinien 

być ograniczony do minimum, ponieważ są to zbiorniki z magazynem wody nie tylko dla 

żyjących, ale i przyszłych pokoleń.  

Na obszarze województwa małopolskiego znajduje się 26 Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWPd), z których powierzchnia 11 leży prawie w 100% w obrębie 

województwa. Użytkowane tereny w obrębie JCWPd mają w większości charakter rolniczy, 

leśny lub rolniczo-leśny. 

Na obszarze województwa małopolskiego wody podziemne ujmowane do eksploatacji 

pochodzą w większości z utworów czwartorzędowych, który jest głównym poziomem 

użytkowym. Dla prawie całej powierzchni województwa jest to poziom o  największych 

zasobach wód, najszybszej odnawialnych oraz jednocześnie o głębokości sprzyjającej budowie 

ujęć. Na terenie województwa małopolskiego w obszarze dorzecza Wisły zasoby dyspozycyjne 

wód podziemnych wynoszą 18 493 989 m3/24h (co stanowi 38% zasobów odnawialnych), 

                                                           
6 Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (MHP) „Pierwszy poziom wodonośny – występowanie i hydrodynamika” 

(https://www.pgi.gov.pl/) 
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natomiast w obszarze dorzecza Dunaju 22 302 m3/24h (14% zasobów odnawialnych).7  

W województwie małopolskim roczne  zużycie wody na potrzeby ludności i gospodarki wynosi 

około 393 000 tys. m3, w tym około 54% na potrzeby przemysłu, 32% na zasilanie sieci 

wodociągowych, a około 14%  na potrzeby rolnictwa i leśnictwa. Na terenie województwa 

małopolskiego występują również wody lecznicze (33 złoża), wody termalne (12 złóż). 

 

Powiat bocheński  

Powiat bocheński leży na pograniczu dwóch odmiennych struktur geologicznych, tj. 

Kotliny Sandomierskiej i na progu Pogórza Karpackiego. Na tym obszarze dominują gleby 

bielicowe, pseudo-bielicowe oraz gleby brunatne. W dolinach rzek przeważają mady i gleby 

murszowe.8  

Użytki rolne powiatu bocheńskiego stanowią 36,02% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne – 47,40% oraz łąki trwałe – 

40,58%. Pastwiska zajmują 2,63%, a uprawy trwałe (w tym sady) 3,20% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 28,50%.9 Wśród gruntów ornych 

dominują grunty znajdujące się poza zasięgiem urządzeń nawadniających.10 

Ujęcia wód podziemnych w powiecie bocheńskim leżą w utworach czwartorzędowych, 

a ich wydajność waha się w zakresie kilku m3/h do nawet 70 m3/h. Najczęściej jednak 

wydajność pojedynczego ujęcia waha się od kilku do kilkunastu m3/h. 

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie bocheńskim 

JCWPd 132 Drwinia 

JCWPd 148 Drwinia, Bochnia 

JCWPd 149 
Drwinia, Bochnia, Rzezawa, Żegocina, Nowy Wiśnicz (miasto), Nowy Wiśnicz (obszar 

wiejski), Lipnica Murowana 

JCWPd 150 Trzciana, Żegocina, Lipnica Murowana 

JCWPd 161 
Drwinia, Bochnia, Bochnia, Łapanów, Lipnica Murowana, Trzciana, Nowy Wiśnicz 

(obszar wiejski), Nowy Wiśnicz (miasto), Żegocina 

 

Obszar powiatu bocheńskiego znajduje się w 5 JCWPd, jednak jego większość mieści 

się w JCWPd 149. Na obszarze powiatu bocheńskiego znajduje się jedynie LZWP (Stradomka). 

Jest to zbiornik czwartorzędowy związany z doliną Stradomki. Jego szacunkowe zasoby 

                                                           
7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy 

(Dz.U. z 2021 r., poz. 1615) 
8 Program Ochrony Środowiska dla powiatu bocheńskiego na lata 2021-2024 

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/WDU_K/2021/444/akt.pdf  
9 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
10 Wieloletni plan na rzecz gospodarowania wodą w rolnictwie dla powiatów: bocheńskiego i brzeskiego - 

https://www.modr.pl/strona/lokalne-partnerstwo-dswody-lpw-w-malopolsce  
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dyspozycyjne wynoszą 1 360 m3/d11. Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu Geologicznego 

– Państwowego Instytutu Badawczego na obszarze powiatu bocheńskiego występuje niski 

stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych. Stosunek 

aktualnego poboru do zasobów jest niższy niż 30%. 

 

Powiat brzeski  

W podziale geomorfologicznym powiat brzeski należy do dwóch jednostek: Pogórza 

Karpackiego (stanowiącego część polskich Karpat Zewnętrznych) oraz Kotliny 

Sandomierskiej. Wśród gleb powiatu brzeskiego dominują gleby brunatne, bielicowe, pseudo-

bielicowe oraz mady. Na wilgotnych utworach piaszczystych można czasami spotkać gleby 

glejowe, murszowe czy czarne ziemie. Strukturę przestrzenną powiatu brzeskiego 

charakteryzują: występujące obszary zabudowy miejskiej (miasta Brzesko, Czchów), 

występowanie obszarów Natura 2000 i obszarów chronionych prawem, niski stopień zalesienia, 

obecność dużych zakładów przemysłowych, przebieg dróg kolejowych i drogowych  

o znaczeniu ponadregionalnym i regionalnym, występowanie zbiornika wodnego Czchów.  

Użytki rolne powiatu brzeskiego stanowią 40,32% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne – 54,41% oraz łąki trwałe – 

34,48%. Pastwiska zajmują 2,99%, a uprawy trwałe (w tym sady) 1,79% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 18,70%.12 

W granicach powiatu brzeskiego znajdują się fragmenty dwóch JCWPd oznaczonych 

numerami 149 oraz 150. Największy udział w całkowitej powierzchni powiatu zajmuje JCWPd 

149 o ubogich zasobach wód podziemnych. Według danych Państwowego Instytutu 

Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego na obszarze powiatu brzeskiego 

występuje niski stopień wykorzystania dostępnych do zagospodarowania zasobów wód 

podziemnych (stosunek aktualnego poboru do zasobów jest niższy niż 30%). 

Zasadniczym poziomem użytkowym wód podziemnych powiatu brzeskiego jest poziom 

czwartorzędowy. Charakteryzuje się on korzystnymi warunkami hydrogeologicznymi 

przyczyniającymi się do utrzymywania stale bardzo bogatych zasobów wodnych.  

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie brzeskim 

JCWPd 149 
Szczurowa, Borzęcin, Brzesko (miasto), Brzesko (obszar wiejski), Dębno, Gnojnik, 

Iwkowa, Czchów (gm. miejsko-wiejska) 

JCWPd 150 Gnojnik, Dębno, Czchów (miasto), Czchów (obszar wiejski), Iwkowa 

                                                           
11 Wieloletni plan na rzecz gospodarowania wodą w rolnictwie dla powiatów: bocheńskiego i brzeskiego - 

https://www.modr.pl/strona/lokalne-partnerstwo-dswody-lpw-w-malopolsce  
12 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Na obszarze powiatu brzeskiego występują także niewielkie fragmenty dwóch GZWP 

w holoceńskich formacjach wodonośnych, są to: GZWP nr 435 – Dolina Rzeki Dunajec 

(Zakliczyn) o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 8 400 m3/d oraz GZWP nr 436 – 

Zbiornik warstw Istebna (Ciężkowice). Jest to zbiornik porowo-szczelinowy o szacunkowych 

zasobach dyspozycyjnych 10 272 m3/d. Wydajność pojedynczych ujęć wód podziemnych waha 

się w przedziale od kilku do kilkunastu m3/h.  

 

Powiat chrzanowski  

Powiat chrzanowski leży w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz 

Śląskiej. Gleby występujące na obszarze powiatu chrzanowskiego to rędziny brunatne, gleby 

brunatne wietrzeniowe, gleby brunatne właściwe i wyługowane, pseudo-bielicowe oraz czarne 

ziemie. Miejscami występują również gleby lessowe, glejowe, torfowe oraz murszowe. Gleby 

na terenie powiatu chrzanowskiego cechują się wysokim stopniem zanieczyszczenia. 

Odpowiada za to wysoce rozwinięty przemysł (górnictwo, hutnictwo, energetyka, przemysł 

chemiczny) na terenie powiatu lub w jego sąsiedztwie. Podwyższona zawartość metali ciężkich 

w glebie, na niektórych obszarach, ogranicza rozwój produkcji żywnościowej.13  

Użytki rolne powiatu chrzanowskiego stanowią 10,76% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują łąki trwałe – 53,15% oraz grunty orne – 

27,92%. Pastwiska zajmują 2,10%, a uprawy trwałe (w tym sady) 2,42% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 37,40%.14 

W granicach powiatu chrzanowskiego znajdują się fragmenty JCWPd 130, JCWPd 131, 

JCWPd 146, JCWPd 147, JCWPd 158 oraz JCWPd 159. Największy obszar względem 

całkowitej powierzchni powiatu zajmuje JCWPd 147. Powiat chrzanowski jest obszarem  

o dużych zasobach wód podziemnych. Woda podziemna ujmowana jest z czterech pięter 

wodonośnych: karbońskiego, triasowego, jurajskiego i czwartorzędowego. Piętra te są w dużej 

mierze odizolowane od siebie, a  wymiana wód pomiędzy piętrami następuje jedynie w strefach 

silnie zaangażowanych tektonicznie poprzez strefy uskokowe oraz w miejscach gdzie brak jest 

warstwy izolującej.  

 
 
 
 
 

                                                           
13 Program Ochrony Środowiska dla powiatu chrzanowskiego na lata 2011-2014 (aktualizacja) 

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1351997  
14 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie chrzanowskim 

JCWPd 130 Chrzanów (obszar wiejski), Trzebinia (miasto), Trzebinia (obszar wiejski) 

JCWPd 131 Trzebinia (obszar wiejski) 

JCWPd 146 Chrzanów, Libiąż 

JCWPd 147 

Trzebinia - miasto, Trzebinia - obszar wiejski Chrzanów (miasto) , Chrzanów (obszar 

wiejski), Libiąż (miasto), Libiąż (obszar wiejski), Babice, Alwernia (miasto), Alwernia 

(obszar wiejski) 

 

Maksymalna wydajność studni eksploatowanych z poziomu karbońskiego wynosi do  

30 m3/h. Wody tego piętra zasilane są poprzez infiltracje na wychodniach piaskowców oraz 

poprzez wody młodszych pięter wodonośnych. Odwadnianie odbywa się w wyniku działalności 

kopalni węgla kamiennego oraz studni eksploatujących ten poziom wodonośny.  

Wydajności studni ujmujących wody podziemne z poziomu triasowego sięgają  

220 m3/h. Zasilanie tego poziomu następuje poprzez infiltracje w rejonach wychodni wód 

opadowych oraz wód powierzchniowych. Z kolei odwadnianie następuje poprzez kopalnie rud 

cynku i ołowiu: Trzebionka, Matylda, Galmany oraz kopalnie węgla kamiennego: Janina, 

Jaworzno i Siersza. Dla piętra triasowego na terenie powiatu chrzanowskiego wyróżnia się dwa 

GZWP  o charakterze szczelinowo - krasowym i numerach 452 i 454. GZWP 452 Chrzanów 

ma szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszące 29 611 m3/d a GZWP nr 454 Olkusz-

Zawiercie ma szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszące  360 00 m3/d. 

Wody podziemne piętra jurajskiego zasilane są poprzez wychodnie skał jurajskich, 

natomiast drenowanie obywa się poprzez studnie gospodarskie, cieki powierzchniowe i źródła. 

Piętro to nie posiada znaczenia użytkowego na terenie powiatu chrzanowskiego. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne o swobodnym zwierciadle znajdującym się na 

głębokościach od 0 do 20 m p.p.t. zasilane jest bezpośrednio przez opady, a za jego drenowanie 

odpowiadają rzeki. Powiat chrzanowski obejmuje niewielki fragment GZWP nr 449 

(Oświęcim) dla tego piętra wodonośnego o zasobach dyspozycyjnych wynoszących 6 m3/d. 

 

Powiat dąbrowski  

Powiat dąbrowski położony jest  w obrębie dwóch krain geograficznych - Płaskowyżu 

Tarnowskiego i Kotliny Sandomierskiej, zwanej Niziną Nadwiślańską. Teren powiatu 

dąbrowskiego znajduje się w północnej części zapadliska przedkarpackiego wypełnionego 

utworami trzeciorzędowymi i czwartorzędowymi.  

W Nizinie Nadwiślańskiej w pasie przylegającym do koryta rzeki znajdują się gleby 

takie jak: mady brunatne, czarnoziemne i mady początkowego stadium rozwoju. Mady ciężkie 

w większości zagospodarowane są jako trwałe użytki zielone. W dalszej odległości od rzeki 

znajduje się stara terasa Wisły zbudowana z utworów pylastych lub gliniastych, często  
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z wkładkami utworów piaszczystych. W powiecie przeważają gleby brunatne i pseudo-

bielicowe. Północna część Płaskowyżu Tarnowskiego zbudowana jest głównie z piasków 

tworzących gleby bielicowe oraz brunatne. W południowej części tej jednostki większe 

znaczenie glebotwórcze mają gliny. Dużą część Kotliny Sandomierskiej stanowią siedliska 

leśne na glebach piaszczystych.15 

Użytki rolne powiatu dąbrowskiego stanowią 55,13% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne – 79,26% oraz łąki trwałe – 

13,37%. Pastwiska zajmują 1,21%, a uprawy trwałe (w tym sady) 2,48% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 11,40%.16 

Na terenie powiatu dąbrowskiego występują 3 obszary JCWPd o numerach 100, 133, 

134. Największy udział w całkowitej powierzchni powiatu dąbrowskiego ma JCWPd nr 133. 

Na obszarze powiatu nie wyznaczono GZWP. Wydajność pojedynczych ujęć wód 

podziemnych wynosi zwykle od kilku do kilkunastu m3/h. 

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie dąbrowskim 

JCWPd 100 Bolesław, Gręboszów 

JCWPd 133 

Bolesław, Dąbrowa Tarnowska (miasto), Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski), 

Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Radgoszcz, Szczucin (miasto), Szczucin (obszar 

wiejski) 

JCWPd 134 Dąbrowa Tarnowska (obszar wiejski), Radgoszcz 

 
 

Powiat gorlicki  

Północna część powiatu położona jest w mezoregionach Pogórze Ciężkowickie  

i Obniżenie Gorlickie, a południowa leży w obrębie mezoregionu Beskid Niski. W skład 

Obniżenia Gorlickiego wchodzą Kotlina Łużnej oraz Kotlina Libuszy. W powiecie gorlickim 

dominują gleby brunatne kwaśne. Niewielkie powierzchnie zajmują gleby bielicowe. Grunty 

orne lokalizowane są głównie na glebach wytworzonych z glin średnich i ciężkich pylastych 

oraz z utworów pyłowych. Na północy powiatu można spotkać również gleby lessowe oraz 

mady, z kolei w południowej części, gdzie dominują lasy znajdują się gleby gliniasto-

kamieniste oraz piaszczysto kamieniste, rzadziej gliniaste.17  

Użytki rolne powiatu gorlickiego stanowią 37,94% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują łąki trwałe – 61,65% oraz grunty orne – 

                                                           
15 Program Ochrony Środowiska dla powiatu dąbrowskiego na lata 2017-2020 

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1552046  
16 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
17 Program Ochrony Środowiska dla powiatu gorlickiego na lata 2018-2021 

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=1920647  
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24,34%. Pastwiska zajmują 8,97%, a uprawy trwałe (w tym sady) 0,68% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 43,30% 18. 

Na terenie powiatu gorlickiego występują 3 obszary JCWPd o numerach 150, 151, 167. 

Największy udział w całkowitej powierzchni powiatu gorlickiego ma JCWPd nr 151. Zasoby 

wód podziemnych powiatu są niewielkie.  

Zbiorniki wód podziemnych o znaczeniu użytkowym występują w utworach 

czwartorzędowych (duże zasoby, mały zasięg), trzeciorzędowych oraz kredowych. 

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie gorlickim 

JCWPd 150 
Bobowa (miasto), Bobowa (obszar wiejski), Łużna, Moszczenica, Biecz (obszar wiejski 

cz. 1), Gorlice, Ropa, Uście Gorlickie 

JCWPd 151 
Biecz (miasto), Biecz (obszar wiejski), Moszczenica, Łużna, Gorlice (gm. miejska), 

Gorlice, Lipinki, Sękowa, Ropa, Uście Gorlickie 

JCWPd 167 Uście Gorlickie 

 

Na obszarze powiatu gorlickiego znajdują się fragmenty dwóch GZWP o numerach 433 

i 434. GZWP nr 433 (Dolina rzeki Wisłoka) to zbiornik czwartorzędowy o szacunkowych 

zasobach dyspozycyjnych 59 800 m3/d. Głębokość występowania głównego poziomu 

wodonośnego wynosi najczęściej 2–5 m. GZWP nr 434 (Dolina rzeki Biała Tarnowska) to 

zbiornik porowy, czwartorzędowy. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą  

22 407 m3/d, a średnia głębokość ujęć 5 m. Wydajność pojedynczych ujęć wód podziemnych 

waha się od kilku do kilkunastu m3/h, przy czym ujęcia wód na obszarze powiatu leżącego  

w Karpatach mają niskie wydajności rzędu 0,5 l/s, a głębokość zwierciadła wody przekracza 

tam 20 m. 

 

Powiat krakowski  

Obszar powiatu krakowskiego charakteryzuje obecność rozległej zabudowy miejskiej 

(miasta: Kraków, Krzeszowice, Skała, Skawina, Słomniki, Świątniki Górne). Na terenie 

powiatu krakowskiego występują obszary Natura 2000. Ponadto powiat charakteryzuje się 

niskim stopniem zalesienia, unikatowymi walorami chronionej przyrody, obecnością dużych 

zakładów przemysłowych oraz przebiegiem ważnych ciągów komunikacyjnych. W powiecie 

krakowskim występuje duże zróżnicowanie rodzajów i typów gleb, z przewagą gleb lessowych. 

Na terenach wyżynnych występują gleby brunatne, gliniaste, ilaste, pyłowe i lessowe. Na 

równinach obecne są niezbyt rozległe powierzchnie czarnoziemu tzw. stepowego.19  

                                                           
18 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
19 Program Ochrony Środowiska dla powiatu krakowskiego na lata 2018-2021 https://powiat.krakow.pl/wp-

content/uploads/2018/08/POS_Powiat_Krakowski.pdf  
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Użytki rolne powiatu krakowskiego stanowią 44,55% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne – 75,84% oraz łąki trwałe – 

16,01%. Pastwiska zajmują 1,32%, a uprawy trwałe (w tym sady) 2,18% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 12,00%.20 

Powiat krakowski swoim zasięgiem obejmuje obszar aż 7 JCWPd, z czego największy 

udział w całkowitej powierzchni powiatu ma JCWPd 131. 

Powiat krakowski jest jednym z najzasobniejszych w wody podziemne w całej 

Małopolsce. 

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie krakowskim 

JCWPd 130 Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice (obszar wiejski), Sułoszowa 

JCWPd 131 

Sułoszowa, Skała (miasto), Skała (obszar wiejski), Iwanowice, Słomniki (obszar wiejski),  

Jerzmanowice-Przeginia, Krzeszowice (miasto), Krzeszowice (obszar wiejski), Wielka 

Wieś, Zabierzów, Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca 

JCWPd 132 
Iwanowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Słomniki (miasto), Słomniki (obszar 

wiejski), Igołomia-Wawrzeńczyce (gm. wiejska) 

JCWPd 147 
Krzeszowice (obszar wiejski), Zabierzów, Liszki, Czernichów, Skawina (miasto), Skawina 

(obszar wiejski) 

JCWPd 148 
Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Skawina (miasto), Mogilany,  

Świątniki Górne (miasto),  Świątniki Górne (obszar wiejski) 

JCWPd 159 Czernichów, Skawina (obszar wiejski) 

JCWPd 160 Czernichów, Liszki, Skawina (miasto),  Skawina (obszar wiejski), Mogilany, Świątniki 

Górne (obszar wiejski), Świątniki Górne (miasto) 

 

Decydują o tym zasobne w wodę formacje skalne górnej jury oraz kredy i związane  

z nimi główne zbiorniki wód podziemnych. GZWP nr 326 (Częstochowa (E)) – zbiornik 

szczelinowo-krasowy związany z utworami jury górnej. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

wynoszą 667 000 m3/d. Zbiornik ten zajmuje największą powierzchnię w granicach powiatu 

krakowskiego. GZWP nr 409 (Niecka Miechowska (SE)) – zbiornik porowo-szczelinowy 

związany z utworami kredy górnej. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą 

252 228 m3/d. GZWP nr 450 (Dolina Rzeki Wisła (Kraków)) – czwartorzędowy zbiornik 

dolinny o charakterze porowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 24 040 m3/d. 

GZWP nr 452 (Zbiornik Chrzanów) - zbiornik związany z triasowym poziomem wodonośnym, 

o charakterze krasowo-szczelinowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą  

82 469 m3/d. GZWP nr 454 (Olkusz Zawiercie) - zbiornik tworzy porowo-szczelinowy poziom 

triasowy. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 360 000 m3/d. 

Wody GZWP na terenie powiatu krakowskiego cechują się wysoką jakością. Są one 

jednak zagrożone zanieczyszczeniem. Najbardziej zagrożony jest zbiornik jurajski nr 326 ze 

względu na występujący w rejonie Olkusza lej depresyjny o zasięgu regionalnym. Na terenie 

                                                           
20 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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powiatu krakowskiego występują również wody lecznicze (siarczkowe) oraz wody termalne. 

Te pierwsze znajdują się w okolicach Krzeszowic, a drugie w okolicach Słomnik i Racławic. 

Wody podziemne na terenie powiatu krakowskiego charakteryzują się dużą ilością źródeł. 

Największe z nich, o wydajności 60 l/s występują w Jerzmanowicach, Czubrowicach i Łazach 

– zlewnia Rudawy. Wydajność pozostałych źródeł waha się w zakresie 1,5 – 15 l/s. W ostatnim 

czasie notuje się jednak zjawisko zaniku źródeł lub spadek ich wydajności. 

 

Powiat  limanowski  

Powiat limanowski leży na obszarze Karpat Zachodnich. Swoją powierzchnią obejmuje 

dwie krainy geograficzne: Gorce oraz Beskid Wyspowy. Na terenie powiatu limanowskiego 

występują gleby brunatne wyługowane, wytworzone z piasków, glin, pyłów, iłów oraz utworów 

lessowych, gleby brunatne kwaśne utworzone z lekkich utworów pochodzenia wodno-

lodowcowego, zwałowego i rzecznego, gleby brunatne deluwialne utworzone z osadów po 

procesach erozyjnych, gleby bielicowe powstałe głównie z piasków, gleby pseudo-bielicowe 

powstałe z glin i piasków, a także mady.21 Użytki rolne powiatu limanowskiego stanowią  

35,83% całkowitej jego powierzchni. Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują łąki 

trwałe – 68,57% oraz grunty orne – 15,31%. Pastwiska zajmują 4,05%, a uprawy trwałe (w tym 

sady) 8,48% całkowitej powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 38,70%.22 

Powiat limanowski swoim zasięgiem obejmuje obszar 5 JCWPd, z czego największy 

udział w całkowitej powierzchni powiatu mają JCWPd 150, JCWPd 166 oraz JCWPd 161. 

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie limanowskim 

JCWPd 149 Laskowa 

JCWPd 150 
Jodłownik, Limanowa (gm. miejska), Limanowa, Laskowa, Mszana Dolna, Dobra, 

Tymbark, Słopnice, Kamienica, Łukowica 

JCWPd 161 
Mszana Dolna, Mszana Dolna (gm. miejska), Niedźwiedź, Dobra, Jodłownik, Limanowa, 

Laskowa 

JCWPd 165 Niedźwiedź, Kamienica 

JCWPd 166 Laskowa, Limanowa, Słopnice, Łukowica, Kamienica, Dobra, Mszana Dolna, Niedźwiedź 

 

Powiat limanowski położony jest na terenie tzw. karpackiego regionu 

hydrogeologicznego, którego zasoby eksploatacyjne szacowane są na 195 tys. m3/d,  

a jednostkowe zasoby eksploatacyjne wynoszą 11 m3/na dobę na km2. W związku z tym powiat 

ten uznawany jest za bardzo mało zasobny w wody podziemne. Na terenie powiatu znajdują się 

fragmenty dwóch GZWP oraz jednego LZWP. GZWP nr 437 (Dolina rzeki Dunajec (Nowy 

                                                           
21 Program Ochrony Środowiska dla powiatu limanowskiego na lata 2010-2013 https://powiat.limanowski.pl/program-

ochrony-srodowiska/  
22 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Sącz)) to zbiornik czwartorzędowy, porowy, związany z aluwiami dolin rzek Dunajca, Popradu 

i Kamienicy. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 30 780,5 m3/d. GZWP nr 439 

(Zbiornik warstw Magura (Gorce)) to zbiornik związany z poziomem fliszowym występującym 

w utworach paleogeńskich. Jest to zbiornik o charakterze porowo-szczelinowym  

i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych w wysokości 43 300 m3/d. LZWP nr 445 (Zbiornik 

warstw Magura (Babia Góra)) jest poziomem zbiornikowym związanym z utworami 

paleogeńsko-kredowymi tworzącymi flisz karpacki. Zbiornik ma charakter porowo-

szczelinowy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 146 200 m3/d. 

Największe znaczenie użytkowe ma zbiornik w utworach czwartorzędowych. Stanowi 

on główne źródło zaopatrzenia w wodę do spożycia, która ujmowana jest ze studni kopanych. 

Zbiornik zasilany jest bezpośrednio przez opady atmosferyczne, a także drogą spływu 

podziemnego z wyższych poziomów wodonośnych, lokalnie drogą infiltracji wód rzecznych. 

Miąższość warstw wodonośnych w tym zbiorniku wynosi od 2 do 5 m. W powiecie 

limanowskim znajdują się również źródła wód mineralnych (miejscowość Szczawa) oraz wody 

termalne (miejscowość Poręba Wielka). 

 

Powiat miechowski  

Według podziału fizycznogeograficznego powiat miechowski położony jest w obrębie 

mezoregionu Wyżyna Miechowska, będącego fragmentem Wyżyny Małopolskiej. Wyżyna 

Miechowska charakteryzuje się występowaniem utworów lessowych, leżących na utworach 

wapiennych. Z tych utworów wykształciły się następujące rodzaje gleb: gleby pseudo-

bielicowe, gleby brunatne, czarnoziemy i czarne ziemie, rędziny, mady, torfy, gleby mułowo-

torfowe i glejowe.23 

 Użytki rolne powiatu miechowskiego stanowią 69,30% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne – 93,49% oraz łąki trwałe – 

3,75%. Pastwiska zajmują 0,99%, a uprawy trwałe (w tym sady) 0,61% całkowitej powierzchni 

użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 12,00% .24 

Powiat miechowski swoim zasięgiem obejmuje obszar 6 JCWPd, z czego największy 

udział w całkowitej powierzchni powiatu mają JCWPd 114 oraz JCWPd 132.  

 
 
 
 
 

                                                           
23 Program Ochrony Środowiska dla powiatu miechowskiego na lata 2004-2015 https://bip.malopolska.pl/pobierz/23167.html  
24 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie miechowskim 

JCWPd 84 Charsznica, Gołcza, Kozłów,  Miechów (obszar wiejski) 

JCWPd 100 Kozłów, Książ Wielki 

JCWPd 114 
Charsznica, Kozłów, Książ Wielki, Miechów (miasto), Miechów (obszar wiejski), 

Racławice, Słaboszów 

JCWPd 130 Gołcza (gm. wiejska) 

JCWPd 131 Gołcza 

JCWPd 132 
Charsznica, Gołcza, Kozłów, Książ Wielki,  Miechów (miasto), Miechów (obszar 

wiejski), Racławice, Słaboszów 

 

Na terenie powiatu wody podziemne występują w utworach czwartorzędu i kredy. 

Większość obszaru powiatu miechowskiego leży w obrębie GZWP nr 409 (Niecka 

Miechowska (część SE)). Jest to zbiornik porowo-szczelinowy, wykształcony w osadach kredy 

górnej. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą 252 228 m3/d. Na terenie 

powiatu znajdują się również fragmenty dwóch innych zbiorników. GZWP nr 326 (Zbiornik 

Częstochowa (E)) - zbiornik szczelinowo krasowy związany z utworami jury górnej. Jego 

szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 667 000 m3/d. GZWP nr 408 (Niecka Miechowska 

(część NW)) z górnokredowymi utworami szczelinowymi. Zasoby dyspozycyjne tego 

zbiornika oszacowano w wysokości 466 000 m3/d. Wydajność studni wierconych ujmujących 

poziom kredowy wynosi od 1,7 m3/h do 400 m3/h. Zwierciadło wody w studniach znajduje się 

na głębokości od 45 m do 100 m. Ujmowana woda jest dobrej jakości i nadaje się do celów 

spożywczych. Jednak zagrożeniem dla jej jakości jest niewłaściwie prowadzona gospodarka 

wodno-ściekowa. 

 

Powiat myślenicki  

Powiat myślenicki w większości znajduje się w obszarze hydrograficznym II rzędu rzeki 

Raby, który stanowi prawostronny dopływ Wisły. Na Rabie między Myślenicami  

a Dobczycami znajduje się Zbiornik Dobczycki, stanowiący podstawowe źródło wody do 

spożycia dla Krakowa. Zachodnia część powiatu odwadniana jest przez II-rzędową rzekę 

Skawinkę wpadającą do Wisły w okolicy Skawiny. W górnym odcinku na terenie gminy 

Sułkowice rzeka nosi nazwę Harbutówka. Na obszarze powiatu myślenickiego przeważają 

gleby bielicowe względnie brunatne.  Są to gleby gliniasto-kamieniste, piaszczyste, kamieniste 

oraz aluwialne o niewielkim potencjalne rolniczym. W dolinach rzek można spotkać 

piaszczyste mady, a w północnej części powiatu rozciąga się obszar gleb lessowych.25  

Użytki rolne powiatu myślenickiego stanowią 24,88% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują łąki trwałe – 57,91% oraz grunty orne – 

                                                           
25 Program Ochrony Środowiska dla powiatu myślenickiego na lata 2017-2020 

https://www.myslenicki.pl/dokumenty/programy/pos_2017_2020.pdf  
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24,84%. Pastwiska zajmują 2,68%, a uprawy trwałe (w tym sady) 6,03% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 35,60%.26 

Powiat myślenicki swoim zasięgiem obejmuje obszar 4 JCWPd, z czego największy 

udział w całkowitej powierzchni powiatu ma JCWPd 161. 

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie myślenickim 

JCWPd 148 Siepraw 

JCWPd 159 Sułkowice (obszar wiejski), Pcim, Tokarnia, Lubień 

JCWPd 160 
Myślenice (miasto), Myślenice (obszar wiejski), Sułkowice (miasto), Sułkowice (obszar 

wiejski), Pcim, Siepraw 

JCWPd 161 

Raciechowice, Siepraw,  Myślenice (miasto),  Myślenice (obszar wiejski), Pcim, Tokarnia, 

Sułkowice (obszar wiejski), Wiśniowa, Dobczyce (miasto), Dobczyce (obszar wiejski), 

Lubień 

 

Wody podziemne powiatu myślenickiego występują w utworach fliszowych  

i pokrywach czwartorzędowych. Wodonośność skał fliszowych jest generalnie niska i bardzo 

zróżnicowana przestrzennie. Głębokość występowania zwierciadła wody wynosi od 2 do  

75 m ppt. Zwierciadło nawiercone na głębokości do 30 m jest najczęściej swobodne, poniżej 

ma charakter naporowy. Jego wahania wynoszą od ok. 150 cm na stokach łagodnie 

nachylonych do ponad 800 cm w strefach wododziałowych. Średnia wydajność zasobów 

dyspozycyjnych dla wód utworów fliszowych wynosi od 2,8 - 3,21 l/s/km2. 

Głębokość występowania zwierciadła wody w utworach czwartorzędowych wynosi 

średnio 2-6 m p.p.t. Zwierciadło ma zwykle charakter swobodny. Zasilanie wód tego poziomu 

odbywa się poprzez bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych oraz w mniejszym 

stopniu poprzez spływ wód ze zboczy i odpływ z wyżej morfologicznie położonych utworów 

fliszowych. Ujęcia wód tego poziomu osiągają wydajność ok. 5 m3/h, a w górnych odcinkach 

potoków <2 m3/h. Najwyższe wydajności osiągają studnie wiercone w dolinie Raby poniżej 

Myślenic - do 20 m3/h.  

Na terenie powiatu myślenickiego znajdują się fragmenty dwóch GZWP o numerach 

443 i 445. GZWP nr 443 (Raba) to zbiornik czwartorzędowy, dolinny, o szacunkowych 

zasobach dyspozycyjnych w wysokości 2 830 m3/d. GZWP nr 445 (Zbiornik warstw Magura 

(Babia Góra)) to zbiornik związany z utworami paleogeńsko-kredowymi tworzącymi flisz 

karpacki. Zbiornik ma charakter porowo-szczelinowy. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

wynoszą 146 200 m3/d. 

 

                                                           
26 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Powiat nowosądecki  

Obszar powiatu położony jest w regionie Karpackim, stąd większą część powierzchni 

zajmują tereny górskie i wyżynne, a także doliny rzeczne Dunajca. Cechą charakterystyczną 

dla pokrywy glebowej Sądecczyzny jest powszechne występowanie gleb bielicowych  

o charakterze lessowym i gleb brunatnych kwaśnych. Ze względu na pochodzenie, w powiecie 

nowosądeckim, przeważają gleby górskie i podgórskie. Są to gleby brunatne kwaśne oraz 

wyługowane, jak również słabo wykształcone gleby szkieletowe. W dolinach rzecznych  

z naniesionych materiałów aluwialnych wykształciły się mady.27  

Użytki rolne powiatu nowosądeckiego stanowią 27,47% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują łąki trwałe – 59,73% oraz grunty orne – 

22,90%. Pastwiska zajmują 7,38%, a uprawy trwałe (w tym sady) 8,52% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 44,20%. 28 

Powiat nowosądecki swoim zasięgiem obejmuje obszar 4 JCWPd, z czego największy 

udział w całkowitej powierzchni powiatu mają JCWPd 166, JCWPd 167 oraz JCWPd 150. 

Region Zewnętrznych Karpat Zachodnich, w którym położony jest powiat nowosądecki, 

charakteryzuje się nierównomiernym rozmieszczeniem zasobów wód podziemnych oraz ich 

znacznym deficytem. 

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie nowosądeckim 

JCWPd 150 
Łososina Dolna, Gródek nad Dunajcem, Chełmiec, Korzenna, Grybów (gm. miejska), 

Grybów, Kamionka Wielka, Łabowa, Krynica-Zdrój (obszar wiejski) 

JCWPd 151 Grybów (gm. miejska), Grybów 

JCWPd 166 

Łososina Dolna, Chełmiec, Korzenna, Grybów, Kamionka Wielka, Podegrodzie, Łącko, 

Stary Sącz (miasto), Stary Sącz (obszar wiejski), Nawojowa, Łabowa, Krynica-Zdrój 

(miasto), Krynica-Zdrój (obszar wiejski), Piwniczna -Zdrój (miasto), Piwniczna -Zdrój 

(obszar wiejski), Rytro 

JCWPd 167 

Stary Sącz (miasto), Stary Sącz (obszar wiejski), Nawojowa, Łabowa, Krynica-Zdrój 

(miasto), Krynica-Zdrój (obszar wiejski), Rytro, Szczawnica (obszar wiejski), Piwniczna -

Zdrój (miasto), Piwniczna -Zdrój (obszar wiejski), Muszyna (miasto), Muszyna (obszar 

wiejski), Podegrodzie (gm. wiejska) 

 

Zasoby wód podziemnych na terenie powiatu nowosądeckiego znajdują się głównie  

w utworach czwartorzędowych, a także w piętrach z okresu paleogenu i kredy. Z czego piętra 

paleogenu-kredy są oceniane jako słabe pod względem ilościowym i bardzo dobre pod 

względem jakościowym.  

Na terenie powiatu nowosądeckiego znajdują się fragmenty 4 GZWP oraz jednego 

LZWP. GZWP nr 434 (Dolina rzeki Biała Tarnowska) - zbiornik związany z doliną rzeki Biała 

                                                           
27 Program Ochrony Środowiska dla powiatu nowosądeckiego na lata 2017-2020 

https://www.bip.nowosadecki.pl/ochrona_srodowiska/projektprogramu_ochrony_srodowi/  
28 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Tarnowska, wyodrębniony w osadach czwartorzędowych, porowych. Jego szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne wynoszą 22 407,4 m3/d. LZWP nr 436 (Zbiornik warstw Istebna (Ciężkowice)) 

to zbiornik lokalny, porowo-szczelinowy. Wydzielony został w paleogeńsko-kredowych 

utworach fliszowych. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 10 272 m3/d.  

GZWP nr 437 (Dolina rzeki Dunajec (Nowy Sącz)) jest zbiornikiem czwartorzędowym, 

porowym, związanym z aluwiami dolin rzek Dunajca, Popradu i Kamienicy. Jego szacunkowe 

zasoby dyspozycyjne wynoszą 30 780,5 m3/d. GZWP nr 438 (Zbiornik warstw Magura (Nowy 

Sącz)) to zbiornik związany z występowaniem poziomu wodonośnego w utworach 

paleogeńskich. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne dla tego zbiornika wynoszą 40 560 m3/d. 

GZWP nr 439 (Zbiornik warstw Magura (Gorce)) jest zbiornikiem związanym z poziomem 

fliszowym występującym w utworach paleogeńskich. Jest to zbiornik o charakterze porowo – 

szczelinowym i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych w wysokości 43 300 m3/d. 

Największe znaczenie użytkowe dla powiatu nowosądeckiego ze względu na zasobność,  

a przede wszystkim ich udział w powierzchni powiatu i wielkość poboru wód ma zbiornik: 

GZWP nr 437. Pozostałe zbiorniki mają mniejsze znaczenie głównie ze względu na ich 

położenie częściowo poza granicami powiatu. 

 

Powiat nowotarski  

Zgodnie z podziałem fizycznogeograficznym Polski obszar powiatu nowotarskiego 

należy do prowincji Karpat i Podkarpacia. Zdecydowana większość gleb na terenie powiatu 

nowotarskiego to gleby płytkie, silnie szkieletowe, narażone na procesy erozyjne. Do głównym 

gleb powiatu zalicza się: litosole, regosole, gleby bielicowe, gleby brunatne kwaśne, mady  

i gleby deluwialne, mineralne gleby glejowe oraz organiczne gleby torfowe i murszowe. Powiat 

nowotarski pod względem użytkowania terenu jest obszarem rolniczym.29 

 Użytki rolne powiatu nowotarskiego stanowią 30,26% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują łąki trwałe – 79,44% oraz pastwiska – 

10,25%. Grunty orne zajmują 5,45%, a uprawy trwałe (w tym sady) 0,65% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 37,50%.30 

Powiat nowotarski swoim zasięgiem obejmuje obszar 5 JCWPd, z czego największy 

udział w całkowitej powierzchni powiatu ma JCWPd 165.  

 

 

                                                           
29 Program Ochrony Środowiska dla powiatu nowotarskiego na lata 2004-2015 

https://www.nowotarski.pl/_plik/w_N45gNfRxXF0B2VUpMVdz.html  
30 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie nowotarskim 

JCWPd 159 Lipnica Wielka, Jabłonka, Spytkowice, Raba Wyżna, Rabka-Zdrój (miasto) 

JCWPd 161 
Rabka-Zdrój – miasto, Spytkowice, Raba Wyżna, Czarny Dunajec, Rabka-Zdrój - obszar 

wiejski, Nowy Targ 

JCWPd 164 Lipnica Wielka, Jabłonka, Spytkowice, Raba Wyżna, Czarny Dunajec 

JCWPd 165 

Czarny Dunajec, Raba Wyżna, Nowy Targ, Rabka-Zdrój (obszar wiejski), Szaflary, 

Nowy Targ (gm. miejska), Łapsze Niżne, Czorsztyn, Ochotnica Dolna, Krościenko nad 

Dunajcem 

JCWPd 166 
Ochotnica Dolna, Nowy Targ, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica 

(miasto), Szczawnica (obszar wiejski) 

 

Średni współczynnik retencji strefy aktywnej wymiany dla powiatu nowotarskiego 

szacuje się na 3–4%. Tempo odnawialności wód określa się na 5–10 lat. Wpływa to na niezbyt 

wysoką wydajność złóż wód podziemnych, a tym samym klasyfikuje powiat do obszarów  

o średnich zasobach wód podziemnych. Za najważniejsze obszary wodonośne w powiecie 

nowotarskim uznaje się 4 GZWP oraz 1 LZWP. GZWP nr 438 (Zbiornik warstw Magura 

(Nowy Sącz)) - zbiornik związany z występowaniem poziomu wodonośnego w utworach 

paleogeńskich. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne dla tego zbiornika wynoszą 40 560 m3/d. 

GZWP nr 439 (Zbiornik warstw Magura (Gorce)) to zbiornik związany z poziomem fliszowym 

występującym w utworach paleogeńskich. Jest to zbiornik o charakterze porowo-szczelinowym 

i szacunkowych zasobach dyspozycyjnych w wysokości 43 300 m3/d. GZWP nr 440 (Dolina 

kopalna Nowy Targ) jest zbiornikiem czwartorzędowym o charakterze porowym. Jego 

szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 38 409,2 m3/d. GZWP nr 441 (Zbiornik Zakopane) 

to zbiornik mający charakter krasowo-szczelinowy i związany jest z poziomem paleogeńsko-

mezozoicznym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 9 476 m3/d. LZWP nr 445 

(Zbiornik warstw Magura (Babia Góra)) jest zbiornikiem związanym  z utworami paleogeńsko-

kredowymi tworzącymi flisz karpacki. Zbiornik ma charakter porowo-szczelinowy. 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 146 200 m3/d. 

Oprócz wód podziemnych przeznaczonych do spożycia dla ludzi w powiecie 

nowotarskim występują złoża wód leczniczych oraz geotermalnych (m.in. Szczawnica, 

Krościenko nad Dunajcem, Niedzica i Rabka). 

 

Powiat olkuski  

Zachodnia i środkowa cześć powiatu olkuskiego leży w obrębie Monokliny Śląsko-

Krakowskiej, natomiast wschodnia część w obrębie Niecki Miechowskiej. Na terenie powiatu 

olkuskiego występują gleby bielicowe, brunatne (brunatno-kwaśne, brunatno-wyługowane), 

czarnoziemy i rędziny. Gleby na terenie powiatu olkuskiego narażone są na zanieczyszczenia 

związane z eksploatacją złóż kopalnych, głównie rud cynku i ołowiu. Do największych 
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zakładów eksploatujących kopaliny na terenie powiatu olkuskiego należy zaliczyć Zakłady 

Górniczo – Hutnicze „Bolesław” S.A.31 

Użytki rolne powiatu olkuskiego stanowią 33,07% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne – 74,07% oraz łąki trwałe – 

17,17%. Pastwiska zajmują 1,67%, a uprawy trwałe (w tym sady) 0,92% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 36,30%.32 

Powiat olkuski swoim zasięgiem obejmuje obszar 5 JCWPd, jednak niemal cały powiat 

znajduje się w zasięgu JCWPd 130.  

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie olkuskim 

JCWPd 84 Wolbrom (obszar wiejski) 

JCWPd 112 Klucze 

JCWPd 130 
Bolesław, Bukowno, Klucze, Olkusz (miasto), Olkusz (obszar wiejski), Trzyciąż, 

Wolbrom (miasto), Wolbrom (obszar wiejski) 

JCWPd 131 Wolbrom (obszar wiejski), Trzyciąż, Olkusz (obszar wiejski) 

JCWPd 132 Wolbrom (miasto), Wolbrom (obszar wiejski) 

 

Zasoby wód podziemnych powiatu olkuskiego są zależne głównie od 5 GZWP, których 

fragmenty znajdują się w granicach powiatu. GZWP nr 326 (Zbiornik Częstochowa (E)) to 

zbiornik szczelinowo-krasowy związany z utworami jury górnej. Jego szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne wynoszą 667 000 m3/d. GZWP nr 408 (Niecka Miechowska (część NW)) jest 

poziomem zbiornikowym z górnokredowymi utworami szczelinowymi. Zasoby dyspozycyjne 

tego zbiornika oszacowano w wysokości 466 000 m3/d. GZWP nr 409 (Niecka Miechowska 

(część SE)) to zbiornik porowo-szczelinowy, wykształcony w osadach kredy górnej. 

Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego zbiornika wynoszą 252 228 m3/d. GZWP nr 453 

(Zbiornik Biskupi Bór) to zbiornik związany z osadami czwartorzędowymi wypełniającymi 

głęboką kopalną dolinę Białej Przemszy. Zbiornik ma charakter porowy. Jego szacowane 

zasoby dyspozycyjne wynoszą 29 611 m3/d. GZWP nr 454 (Zbiornik Olkusz – Zawiercie) jest  

zbiornikiem triasowym, porowo-szczelinowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

wynoszą 360 000 m3/d. 

Wody podziemne w tych zbiornikach związane są z utworami czwartorzędowymi, 

triasowymi, kredowymi i jurajskimi. Największy udział w kształtowaniu zasobów wód 

podziemnych powiatu olkuskiego ma GZWP nr 454 oraz GZWP 326. Wydajność ujęć wodnych 

w tych zbiornikach waha się w zakresie od kilku do kilkunastu m3/h. 

 

                                                           
31 Program Ochrony Środowiska dla powiatu olkuskiego na lata 2016-2019 https://docplayer.pl/35278403-Program-ochrony-

srodowiska-dla-powiatu-olkuskiego-na-lata-z-uwzglednieniem-perspektywy-do-roku-2023.html  
32 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Powiat oświęcimski  

Obszar powiatu oświęcimskiego pokryty jest głównie utworami czwartorzędowymi, na 

których wykształciły się gleby bielicowe, pseudo-bielicowe, brunatne, czarne ziemie, gleby 

bagienne i mady. Miejscami występują także rędziny wykształcone na skałach wapiennych. 

Największą powierzchnię powiatu zajmują gleby bielicowe (ok. 95%). Znaczna część gleb 

powiatu oświęcimskiego charakteryzuje się niską podatnością na suszę.33 Użytki rolne powiatu 

oświęcimskiego stanowią 39,28% całkowitej jego powierzchni. Największą powierzchnię 

użytków rolnych zajmują grunty orne – 83,95% oraz łąki trwałe – 11,63%. Pastwiska zajmują 

1,16%, a uprawy trwałe (w tym sady) 0,55% całkowitej powierzchni użytków rolnych. 

Lesistość powiatu wynosi 9,80%.34 

Powiat oświęcimski swoim zasięgiem obejmuje obszar 5 JCWPd, jednak większość 

powiatu znajduje się w zasięgu JCWPd 158.  

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie oświęcimskim 

JCWPd 146 Chełmek, Oświęcim (gm. Wiejska) 

JCWPd 147 
Chełmek – miasto, Chełmek – obszar wiejski, Oświęcim (gm. Miejska), Oświęcim, 

Przeciszów, Zator (obszar wiejski) 

JCWPd 157 
Chełmek – obszar wiejski, Oświęcim (gm. Miejska), Oświęcim, Brzeszcze – miasto, 

Brzeszcze – obszar wiejski, Kęty – obszar wiejski 

JCWPd 158 

Chełmek (obszar wiejski), Oświęcim (gm. Miejska), Oświęcim, Brzeszcze (obszar 

wiejski), Przeciszów, Zator (obszar wiejski), Polanka Wielka, Osiek, Kęty (obszar 

wiejski), Kęty (miasto) 

JCWPd 159 Przeciszów, Zator (miasto), Zator (obszar wiejski), Osiek 

 

Na obszarze powiatu oświęcimskiego poziomy wodonośne występują w utworach 

czwartorzędowych, trzeciorzędowych, triasowych i karbońskich.  

Głównym poziomem użytkowym jest poziom czwartorzędowy, który tworzą utwory 

piaszczysto-żwirowe, o zmiennej miąższości dochodzącej do 60 m. Zwierciadło wód 

podziemnych w utworach czwartorzędowych znajduje się na głębokościach około 3 m 

(zwierciadło swobodne) oraz w przedziałach 5-10 m i 20-30 m (zwierciadło napięte).  

Trzeciorzędowe i triasowe poziomy wodonośne na obszarze powiatu oświęcimskiego 

nie mają większego znaczenia użytkowego, a wydajność studni lokalizowanych w tych 

utworach nie przekracza kilkunastu m3/h.  

Cechą charakterystyczną karbońskiego piętra wodonośnego jest pionowa strefowość 

hydrochemiczna wyrażająca się wzrostem mineralizacji wody wraz z głębokością. W tym 

                                                           
33 Program Ochrony Środowiska dla powiatu oświęcimskiego na lata 2021-2024 https://bip.malopolska.pl/api/files/2648973  
34 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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piętrze wodonośnym zasoby użytkowe wód podziemnych występują w tzw. krakowskiej serii 

piaskowcowej i mają charakter porowo-szczelinowy.  

Powiat oświęcimski leży w zasięgu dwóch GZWP oraz jednego LZWP, które decydują 

o zasobach wód podziemnych regionu. GZWP nr 444 (Dolina rzeki Skawa) - zbiornik 

czwartorzędowy, związany z osadami aluwialnymi rzeki Skawy. Zbiornik porowy,  

o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych w wysokości 8 128 m3/d. LZWP nr 447 (Zbiornik 

warstw Godula (Beskid Mały)) to zbiornik typu porowo-szczelinowego, wydzielony w obrębie 

utworów fliszowych kredy. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 13 822 m3/d. 

GZWP nr 452 (Zbiornik Chrzanów) jest zbiornikiem związanym z triasowym poziomem 

wodonośnym o charakterze krasowo-szczelinowym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

wynoszą 82 469 m3/d. 

 

Powiat proszowicki  

Pod względem morfologicznym teren powiatu proszowickiego położony jest na 

Wyżynie Małopolskiej na pograniczu mezoregionów Wyżyna Miechowska i Płaskowyż 

Proszowicki. Podłoże geologiczne powiatu powoduje, iż struktura gleb tego obszaru 

charakteryzuje się mozaikowatością. Wśród gleb znajdujących się na terenie powiatu 

proszowickiego wyróżnić można: rędziny, gleby lessowe, czarnoziemy, mady oraz gleby 

deluwialne.35 

Użytki rolne powiatu proszowickiego stanowią 83,65% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne – 92,57% oraz łąki trwałe – 

5,50%. Pastwiska zajmują 0,15%, a uprawy trwałe (w tym sady) 0,34% całkowitej powierzchni 

użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 1,50%.36 

Powiat proszowicki swoim zasięgiem obejmuje obszar 4 JCWPd, jednak większość 

powiatu znajduje się w zasięgu JCWPd 132. 

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie proszowickim 

JCWPd 114 Koszyce, Pałecznica, Proszowice (obszar wiejski), Radziemice 

JCWPd 132 
Koniusza, Koszyce, Nowe Brzesko (miasto), Nowe Brzesko (obszar wiejski), Pałecznica, 

Proszowice (miasto), Proszowice (obszar wiejski), Radziemice 

JCWPd 148 
Koniusza, Proszowice (obszar wiejski), Nowe Brzesko (miasto), Nowe Brzesko (obszar 

wiejski), Koszyce 

JCWPd 149 Koszyce 

 

                                                           
35 Program Ochrony Środowiska dla powiatu proszowickiego na lata 2020-2023 

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=2419462  
36 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Większość obszaru powiatu proszowickiego leży w obrębie Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych - GZWP nr 409 (Niecka Miechowska – SE). Jest to zbiornik porowo-

szczelinowy, wykształcony w osadach kredy górnej. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne tego 

zbiornika wynoszą 252 228 m3/d. Wydajność pojedynczych ujęć wód podziemnych z tego 

piętra wodonośnego wynosi od kilku do kilkunastu m3/h. Zbiornik zlokalizowany jest  

w zachodniej części powiatu. 

 

Powiat suski  

Powiat położony jest w obrębie pasm Beskidów: Żywieckiego, Makowskiego 

Średniego i Małego. Całość terenu powiatu suskiego leży w obrębie zewnętrznych Karpat 

fliszowych. Podstawowymi gatunkami gleb występującymi w powiecie są gleby gliniaste, 

ilaste i pyłowe. Wśród gleb powiatu suskiego wyróżnić można gleby brunatne kwaśne, glejowe, 

bielicowe oraz mady górskie słabo wykształcone.37 

 Użytki rolne powiatu suskiego stanowią 16,26% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują łąki trwałe – 72,52% oraz grunty orne – 

12,39%. Pastwiska zajmują 2,81%, a uprawy trwałe (w tym sady) 0,50% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 48,1%.38 

Powiat suski swoim zasięgiem obejmuje obszar 5 JCWPd, jednak niemal cały powiat 

znajduje się w zasięgu JCWPd 159.  

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie suskim 

JCWPd 158 Stryszawa, Zawoja 

JCWPd 159 
Stryszawa, Zembrzyce, Budzów, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański (miasto), Maków 

Podhalański (obszar wiejski), Zawoja, Jordanów,  Jordanów, Bystra-Sidzina 

JCWPd 160 Budzów 

JCWPd 161 Budzów, Maków Podhalański (obszar wiejski), Jordanów 

JCWPd 164 Zawoja, Bystra-Sidzina 

 

Wody podziemne powiatu występują w poziomach: trzeciorzędowym (fliszowym), 

czwartorzędowym (aluwialnym i zwietrzelinowym) oraz kredowym. Trzeciorzędowy poziom 

wodonośny występuje w piaskowcowo-łupkowych utworach fliszu karpackiego. Podstawowe 

znaczenie użytkowe ma płytszy czwartorzędowy poziom wodonośny. Duży obszar powiatu 

znajduje się także w zasięgu oddziaływania kredowych poziomów wodonośnych. Zalegają one 

jednak na dużych głębokościach.  

                                                           
37 Program Ochrony Środowiska dla powiatu suskiego na lata 2017-2020 

https://spsuchabeskidzka.bip.info.pl/plik.php?id=5093  
38 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Zasoby wód podziemnych powiatu suskiego w dużej mierze kształtują obecne 

fragmenty GZWP oraz LZWP. GZWP nr 444 (Dolina rzeki Skawa) to zbiornik 

czwartorzędowy, związany z osadami aluwialnymi rzeki Skawy. Zbiornik porowy,  

o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych w wysokości 8 128 m3/d. LZWP nr 445 (Zbiornik 

warstw Magura (Babia Góra)) to zbiornik związany z utworami paleogeńsko-kredowymi 

tworzącymi flisz karpacki. Zbiornik ma charakter porowo-szczelinowy. Szacunkowe zasoby 

dyspozycyjne wynoszą 146 200 m3/d. LZWP nr 447 (Zbiornik warstw Godula (Beskid Mały)) 

jest zbiornikiem typu porowo-szczelinowego, wydzielonym w obrębie utworów fliszowych 

kredy. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 13 822 m3/d. 

Większość zbiorników wód podziemnych powiatu suskiego cechuje niska i średnia 

odnawialność zasobów. Średni współczynnik retencji strefy aktywnej wymiany dla całego 

powiatu szacuje się na 4-6 %, natomiast tempo odnawialności wód podziemnych określa się na 

5-10 lat. 

 

Powiat tarnowski  

Powiat tarnowski leży na terenie Pogórza Ciężkowicko - Rożnowskiego oraz Kotliny 

Sandomierskiej. Obszary włączone w system ochrony przyrody i krajobrazu stanowią 71,2% 

obszaru powiatu.39 Najbardziej żyzne obszary powiatu tarnowskiego obejmują gleby lessowe 

oraz mady brunatne. Do gleb średnio urodzajnych zalicza się gleby brunatne i pseudo-bielicowe 

wytworzone z lessów i utworów lessowych. Na terenach leśnych można spotkać gleby mułowo-

błotne oraz torfowe.40 

Użytki rolne powiatu tarnowskiego stanowią 39,82% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne – 59,68% oraz łąki trwałe – 

28,86%. Pastwiska zajmują 3,10%, a uprawy trwałe (w tym sady) 1,83% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 21,70%.41 

Powiat tarnowski swoim zasięgiem obejmuje obszar 6 JCWPd, jednak większość 

powiatu znajduje się w zasięgu JCWPd 150. Powiat tarnowski charakteryzuje się niewielkimi 

zasobami wód podziemnych. 

 
 
 
 

                                                           
39 Program Ochrony Środowiska dla powiatu tarnowskiego na lata 2003-2006 

https://bip.malopolska.pl/e,pobierz,get.html?id=82342  
40 Projekt „Szlakami Ziemi Tarnowskiej” r. 2008 https://docplayer.pl/9012672-Ziemia-tarnowska-polozenie-i-rzezba-

terenu.html  
41 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie tarnowskim 

JCWPd 114 Wietrzychowice (gm. wiejska) 

JCWPd 133 Lisia Góra, Żabno (miasto), Żabno (obszar wiejski), Wietrzychowice (gm. wiejska) 

JCWPd 134 Lisia Góra, Skrzyszów, Tarnów 

JCWPd 149 
Wietrzychowice, Radłów (miasto), Radłów (obszar wiejski), Wojnicz (miasto), Wojnicz 

(obszar wiejski), Zakliczyn (obszar wiejski) 

JCWPd 150 

Wietrzychowice, Żabno (miasto), Żabno (obszar wiejski), Radłów (miasto), Radłów 

(obszar wiejski), Wierzchosławice, Tarnów, Skrzyszów, Wojnicz (miasto), Wojnicz 

(obszar wiejski), Pleśna, Tuchów (miasto), Tuchów (obszar wiejski), Ryglice (miasto), 

Ryglice (obszar wiejski) Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski, Zakliczyn (miasto), 

Zakliczyn (obszar wiejski), Ciężkowice (miasto), Ciężkowice (obszar wiejski), Gromnik 

JCWPd 151 
Skrzyszów, Ryglice - miasto, Ryglice - obszar wiejski, Tuchów - obszar wiejski, 

Szerzyny, Rzepiennik Strzyżewski 

 

Główne zasoby skupione są na obszarze występowania fragmentów dwóch niewielkich 

GZWP oraz jednego LZWP. GZWP nr 434 (Dolina rzeki Biała Tarnowska) to zbiornik 

związany z doliną rzeki Biała Tarnowska, wyodrębniony w osadach czwartorzędowych, 

porowych. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 22 407,4 m3/d. GZWP nr 435 

(Dolina rzeki Dunajec (Zakliczyn)) to zbiornik związany z poziomem czwartorzędowym, 

porowy o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych wynoszących 8 400 m3/d. LZWP nr 436 

(Zbiornik warstw Istebna (Ciężkowice)) to zbiornik lokalny, porowo-szczelinowy. Wydzielony 

został w paleogeńsko-kredowych utworach fliszowych. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

wynoszą 10 272 m3/d. 

Wody podziemne w powiecie tarnowskim narażone są na zanieczyszczenia 

antropogeniczne, z uwagi na płytki system krążenia oraz szczelinowo-porowy charakter 

utworów wodonośnych. Perspektywy zagospodarowania wód podziemnych są bardzo 

ograniczone, z możliwością lokalizowania jedynie małych ujęć. 

 

Powiat tatrzański  

Powiat tatrzański zajmuje obszar zwany Skalnym Podhalem, będący subregionem 

Podhala. Leży w obszarze górskim Karpat (Tatry, Obniżenie Podtatrzańskie, Pogórze Spisko-

Gubałowskie). Według regionalizacji fizycznogeograficznej Polski powiat tatrzański należy do 

megaregionu – Region Karpacki, prowincji – Karpaty Zachodnie z Podkarpaciem Zachodnim 

i Północnym. Na terenie powiatu tatrzańskiego znaczenie rolnicze mają głównie gleby brunatne 

wyługowane, pochodzenia mineralnego, rdzawe, płowe i bielicowe. Są to przeważnie gleby  

o charakterze kwaśnym.42 

Użytki rolne powiatu tatrzańskiego stanowią 21,45% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują łąki trwałe – 85,02% oraz pastwiska – 

                                                           
42 Program Ochrony Środowiska dla powiatu tatrzańskiego na lata 2010-2013 

https://bip.malopolska.pl/spzakopane,e,pobierz,get.html?id=74143  
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11,58%. Grunty orne zajmują 1,59%, a uprawy trwałe (w tym sady) 0,23% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 43,40%.43 

Powiat tatrzański swoim zasięgiem obejmuje obszar jedynie 2 JCWPd, z których 

większy udział na terenie należy do JCWPd 165. 

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie tatrzańskim 

JCWPd 165 Kościelisko, Zakopane, Poronin, Bukowina Tatrzańska, Biały Dunajec 

JCWPd 172 Kościelisko, Zakopane, Poronin, Bukowina Tatrzańska 

 

Na terenie powiatu tatrzańskiego występuje tylko jeden GZWP o stosunkowo małych 

zasobach dyspozycyjnych oraz dużej głębokości potencjalnych ujęć (800 m). Jest to  

GZWP nr 441 (Zbiornik Zakopane) - zbiornik ma charakter krasowo-szczelinowy i związany 

jest z poziomem paleogeńsko-mezozoicznym. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą  

9 476 m3/d. Zasoby wodne zbiornika odnawiane są bezpośrednio przez opady atmosferyczne, 

które są bardziej obfite niż w pozostałej części województwa oraz wodami roztopowymi. 

Zasoby wód podziemnych powiatu tatrzańskiego cechuje niska i średnia odnawialność. Średni 

współczynnik retencji strefy aktywnej wymiany dla całego powiatu szacuje się na 4-6%, 

natomiast tempo odnawialności wód podziemnych określa się na 5-10 lat. 

 

Powiat wadowicki  

Powiat wadowicki położony jest w zachodniej części województwa małopolskiego, na 

Pogórzu Karpackim. Obszar powiatu znajduje się na terenie płaszczowiny śląskiej i magurskiej. 

Na terenie powiatu powszechnie występującymi glebami są: gleby brunatne kwaśne oraz gleby 

pseudo-bielicowe, wytworzone z glin i iłów wietrzeniowych oraz utworów lessowatych. 

Fragmentarycznie mogą również występować mady górskie oraz mady pyłowe i gliniaste.44  

Użytki rolne powiatu wadowickiego stanowią 32,72% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne – 96,50% oraz łąki trwałe – 

33,01%. Pastwiska zajmują 2,41%, a uprawy trwałe (w tym sady) 1,29% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 23,80%.45 

Powiat wadowicki swoim zasięgiem obejmuje obszar 4 JCWPd, jednak niemal cały 

powiat leży w zasięgu JCWPd 159.  

                                                           
43 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
44 Program Ochrony Środowiska dla powiatu wadowickiego na lata 2016-2019 https://powiatwadowicki.pl/powiat/prawo-

lokalne/program-ochrony-srodowiska/  
45 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Obszar powiatu wadowickiego położony jest w zasięgu hydrogeologicznym Karpat, 

gdzie woda podziemna zalega w dwóch poziomach wodonośnych: w obrębie podłoża 

fliszowego, w obrębie utworów zwietrzelinowo – pokrywowych i aluwialnych. 

  

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie wadowickim 

JCWPd 147 Spytkowice, Brzeźnica 

JCWPd 158 Wieprz, Andrychów (miasto), Andrychów (obszar wiejski) 

JCWPd 159 

Spytkowice, Wieprz, Tomice, Brzeźnica, Wadowice (miasto), Wadowice (obszar wiejski), 

Andrychów (miasto), Andrychów (obszar wiejski), Mucharz, Stryszów, Kalwaria 

Zebrzydowska (miasto), Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski), Lanckorona 

JCWPd 160 
Brzeźnica, Wadowice (obszar wiejski), Stryszów, Kalwaria Zebrzydowska (miasto), 

Kalwaria Zebrzydowska (obszar wiejski), Lanckorona 

 

Głębokość zalegania zwierciadła w obrębie podłoża fliszowego wynosi od 3 do 20 m. 

W obrębie utworów zwietrzelinowych woda występuje na małych głębokościach, od 0,5 do 5 

m. Wody podziemne powiatu wadowickiego gromadzone są w jednym GZWP oraz jednym 

LZWP, których fragmenty znajdują się na terenie powiatu. GZWP nr 444 (Dolina rzeki Skawa) 

to zbiornik czwartorzędowy, związany z osadami aluwialnymi rzeki Skawy. Zbiornik porowy, 

o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych w wysokości 8 128 m3/d. LZWP nr 447 (Zbiornik 

warstw Godula (Beskid Mały)) to zbiornik typu porowo-szczelinowego, wydzielony w obrębie 

utworów fliszowych kredy. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 13 822 m3/d. 

Praktyczne znaczenie dla zaopatrzenia w wodę posiada czwartorzędowy poziom 

wodonośny związany z utworami aluwialnymi rzek. Potencjalna wydajność studni dla tego 

poziomu wodonośnego osiąga najczęściej 15 – 30 m3/h. 

 

Powiat wielicki  

Obszar powiatu wielickiego leży w obrębie dwóch różniących się budową regionów 

geologicznych: Zapadliska Przedkarpackiego - północna część powiatu, Karpat fliszowych - 

południowa część powiatu.46 Wśród gleb powiatu wielickiego można wyróżnić gleby płowe  

i brunatne wytworzone z lessów i utworów lessowych oraz mady występujące w dolinach rzek.  

Użytki rolne powiatu wielickiego stanowią 36,65% całkowitej jego powierzchni. 

Największą powierzchnię użytków rolnych zajmują grunty orne – 62,95% oraz łąki trwałe – 

30,49%. Pastwiska zajmują 1,33%, a uprawy trwałe (w tym sady) 2,27% całkowitej 

powierzchni użytków rolnych. Lesistość powiatu wynosi 15,80%.47 

                                                           
46 Program Ochrony Środowiska dla powiatu wielickiego na lata 2017-2020 

https://eurzad.powiatwielicki.pl/download/osr/pr.pdf  
47 GUS 2020 - Bank Danych Lokalnych - https://bdl.stat.gov.pl/bdl/start  
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Powiat wielicki swoim zasięgiem obejmuje obszar 3 JCWPd, a większość powiatu leży 

w zasięgu JCWPd 148 oraz JCWPd 161.  

 

Numer JCWPd Gminy należące do JCWPd w powiecie wielickiego 

JCWPd 148 
Biskupice, Kłaj, Gdów, Niepołomice (miasto), Niepołomice (obszar wiejski), Wieliczka (miasto), 

Wieliczka (obszar wiejski) 

JCWPd 160 Wieliczka (obszar wiejski) 

JCWPd 161 Wieliczka (obszar wiejski), Gdów, Niepołomice (obszar wiejski), Kłaj, Biskupice 

 

Wody podziemne powiatu wielickiego występują głównie w utworach czwartorzędowych. 

Jednak ze względu na słabą izolację od powierzchni, wodonośne poziomy czwartorzędowe 

narażone są na zanieczyszczenia antropogeniczne. Za zasoby wód podziemnych w powiecie 

wielickim odpowiadają fragmenty dwóch małych LZWP oraz jednego dużego GZWP, który  

w większości znajduje się w granicach powiatu. LZWP nr 442 (Stradomka) to zbiornik 

czwartorzędowy, związany z doliną Stradomki. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne 

wynoszą 1 360 m3/d. LZWP nr 443 (Raba) jest zbiornikiem czwartorzędowym, dolinnym,  

o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych w wysokości 2 830 m3/d. GZWP nr 451 

(Subzbiornik Bogucice) to zbiornik wyodrębniony w utworach neogenu, porowy. Jego 

szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 17 600 m3/d. 

Wody podziemne są zasilane głównie przez infiltrację opadów atmosferycznych oraz 

przez infiltrację wód powierzchniowych oraz dopływ z podłoża. Strefa aktywnej wymiany wód 

podziemnych na obszarze powiatu wielickiego może dochodzić do głębokości 80 m p.p.t. 

Wydajność pojedynczych ujęć wód podziemnych waha się w zakresie kilku do kilkunastu m3/h. 

 

Podsumowanie  

W województwie małopolskim tereny o korzystnych warunkach dla zagospodarowania 

wód podziemnych dla celów rolniczych zajmują niewielkie powierzchnie (cz. graficzna mapa 

nr 23). Występują w powiecie olkuskim, dąbrowskim i w południowej części powiatu 

krakowskiego. Jedynie w powiecie dąbrowskim tereny zasobne w wodę pokrywają się  

z obszarami o dobrych glebach dających możliwości intensywnej produkcji rolnej. 

Nie oznacza to jednak, że w pozostałych częściach województwa nie jest możliwe 

użytkowanie wód podziemnych. Pamiętać należy jednak, że w pierwszej kolejności wskazane 

jest korzystanie z wody zretencjonowanej lub z wód powierzchniowych. Są to uzasadnione 

rozwiązania zarówno ekonomicznie jak i środowiskowo.  
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