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1. Uwaga do rozdziału „Wpływ emisji przemysłowych na stan wód” 

ze stron 25-27. Jednym z najistotniejszych emitentów zanieczyszczeń do wód 

powierzchniowych jest górnictwo. Kopalnie węgla kamiennego Górnośląskiego 

Zagłębia Węglowego odprowadzają ponadnormatywne ilości soli (siarczanów i 

chlorków), którymi degradują stan chemiczny wód Odry i Wisły wiele kilometrów 

poniżej kopalń tego zagłębia. Ponadto, niektóre kopalnie węgla brunatnego (na 

przykład Tomisławice, Jóźwin IIB) są emitentami metali ciężkich, takich jak rtęć, ołów, 

kadm, arsen do wód powierzchniowych. Ponadto, emisje metali ciężkich oraz soli 

wiążą się z przeróbką kopalin. Elektrownie węglowe mogą emitować więcej metali 

ciężkich niż kopalnie, na przykład Elektrownia Turów spalająca węgiel brunatny 

wydobywany w KBW Turów lub Składowisko Żelazny Most (KGHM – górnictwo miedzi). 

2. Uwaga do podrozdziału „6) Pozostałe - wg aPGW 59 JCWP 

rzecznych” na stronie 35. W najbliższych kilku latach planowane są liczne inwestycje w 

zakresie budowy nowych kopalń podziemnych i odkrywkowych oraz kontynuacją 

obecnie funkcjonujących. Poszerzanie istniejących odkrywek lub zakładanie nowych 

oznacza przełożenie koryt rzek, a eksploatacja złóż metodą podziemną powstawanie 

niecek obniżeniowych, w obrębie których zmodyfikowane zostaną koryta istniejących 

cieków. Zatem stwierdzenie „Potencjalnie istotne oddziaływanie mogłyby mieć w tej 

grupie prace związane z dostosowaniem koryt rzecznych do wymagań związanych z 

wydobyciem kopalin, odprowadzaniem wód kopalnianych itp., jednak prac tych nie 

przewidziano do realizacji w bliższej perspektywie obejmującej kolejny cykl 

planistyczny, stąd uznano je za mało znaczące.” jest niezrozumiałe. 

3. Uwaga do rozdziału „Wpływ zmian klimatu na stan wód oraz 



ochrona przed suszą” na stronach 43-46. W ramach działań zapobiegawczych 

zaproponowano między innymi: wzrost pojemności obiektów małej retencji, oraz 

poprawa klasy i stabilności warunków żeglugowych na śródlądowych drogach 

wodnych. Jest to o tyle zaskakujące, że stoi w sprzeczności z pozostałymi działaniami. 

Rozwój małej retencji powinien polegać przede wszystkim na zwiększeniu zasobów 

wodnych zretencjonowanych w gruncie oraz zwiększenie liczby niewielkich zbiorników 

i mokradeł odpowiednio rozmieszczonych tak, aby łącznie zwiększały one zasoby 

wodne równomiernie rozmieszczone na terenie kraju. Poprawa warunków 

żeglowności wiąże się między innymi z utrzymywaniem prostych koryt rzek oraz ich 

pogłębianiem, a te procesy drenują zasoby wodne i prowadzą do ich zmniejszenia. 

4. Uwaga do rozdziału „Wpływ nadmiernego poboru wód 

powierzchniowych i podziemnych na ich stan” na stronach 46-49. Drenaż wód 

podziemnych przez górnictwo powinien zostać opisany w osobnym podrozdziale ze 

względu na skalę oraz specyficzne oddziaływania. Mylące jest podawanie leja depresji 

Kalisza jako przykładu, a pominięcie znacznie głębszego i rozleglejszego leja depresji 

KWB Bełchatów (około 300 m głębokości i do 700 km2 powierzchni). Ponadto, według 

Państwowej Służby Hydrogeologicznej, jedynie w rejonie Bełchatowa, Konina oraz 

części GZW pobór wód przekracza zasoby wód dostępnych do zagospodarowania. 

Górnictwo jest główną przyczyną tego stanu. 

5. Uwaga do rozdziału „Powstanie lejów depresji w głównych 

użytkowych poziomach wód podziemnych o zasięgu regionalnym.” ze strony 74. 

Należy tutaj wyszczególnić rolę drenażu wód przez górnictwo na Górnym Śląsku. Jak 

dotąd przyczyniło się ono do wykreślenia z listy Głównych Zbiorników Wód 

Podziemnych nr: 456 – Będzin, 457 – Tychy-Siersza, 449 - Dolina rzeki Wisła, (bez 

numeru) – Bełk. Ponadto zbiornik nr 345 – Rybnik został przemianowany na lokalny 

zbiornik wód podziemnych. Eksploatacja górnicza stwarza zagrożenie dla istniejących 

jeszcze GZWP, na przykład nr 452 – Chrzanów. W rozdziale „Pobór wód oraz 

odwodnienia obszarów górniczych.” na stronie 78 zagadnienia te nie zostały wzięte 

pod uwagę. 



6. Poważne zastrzeżenia budzi podział Polski na Jednolite Części 

Wód Podziemnych. Nie nawiązuje on do lokalnych stosunków hydrogeologicznych i 

przecina lokalne jednostki hydrogeologiczne w dowolny sposób i nie nawiązuje do ich 

granic. Granice JCWPd nie nawiązują do granic jednostek hydrogeologicznych 

wyznaczonych na Mapie hydrogeologicznej Polski zarówno w pierwszym jak i w 

głównym użytkowym poziomie wodonośnym. Ponadto, w roku 2016 przy uchwalaniu 

obecnie obowiązującego planu gospodarowania wodami zmieniono w znaczącym 

stopniu granice poszczególnych JCWPd. Przykładowo, w rejonie Rybnika, na obszarze 

złoża węgla kamiennego Paruszowiec po zmianach granic i nazw JCWPd uzyskano 

okazało się, że nowe JCWPd mają dobry stan ilościowy. W ten sposób uzyskano 

„poprawę” stanu wód podziemnych jedynie w dokumentach, ponieważ rzeczywisty 

stan ilościowy wód podziemnych nie zmienił się w tym okresie. Należy zapobiegać 

takim praktykom przy uchwalaniu obecnego planu gospodarowania wodami. 


