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1. Wstęp 

 
Od kilku lat w Polsce daje się zauważyć zmniejszająca się ilość opadów 

atmosferycznych, ich większa gwałtowność i nieregularność. Gorące lata, ciepłe i bezśnieżne 

zimy – wszystko to ma nie bagatelny wpływ na zasobność i dostępność wody  na danym 

terenie. Bez wody nie ma życia, potrzebujemy jej w każdej dziedzinie życia i gałęzi przemysłu, 

a także, a może przede wszystkim w rolnictwie. 

Wychodząc naprzeciw powyższemu problemowi w lipcu 2020 r. został utworzony na 

terenie województwa śląskiego pilotażowy projekt Lokalnego Partnerstwa Do Spraw Wody w 

powiecie cieszyńskim przez Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Jest to 

zadanie będące częścią ogólnopolskiego projektu mającego na celu utworzenie Lokalnych 

Partnerstw do spraw Wody w każdym województwie, monitorowany i wspierany przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz 

ekspertów. 

Lokalne Partnerstwo do spraw Wody w powiecie cieszyńskim utworzone zostało przez 

Katarzynę Dziedzic, koordynatora ds. wody oraz Sylwię Jackowską doradcę ds. wody Śląskiego 

Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie. Jako teren pilotażowego LPW został wybrany 

w województwie śląskim powiat cieszyński, ze względu na duże zapotrzebowanie na wodę, 

obecność spółek wodnych w każdej gminie oraz znaczne zróżnicowanie terenu. Południowa 

część województwa śląskiego, a tym samym również Polski, za sprawą ukształtowania terenu 

(tereny górzyste), umiejscowienie (początkowy bieg rzek zlewni Bałtyku) powoduje, że jest to 

obszar zasobniejszy w wodę od pozostałych części kraju, ale też jest bazą retencyjną, z której 

czerpie północna jej część.  

 
1.1. Skład Instytucjonalny 

 
Do współpracy w Lokalnym Partnerstwie do spraw Wody powiatu cieszyńskiego 

zaproszone zostały instytucje mające wpływ na gospodarowanie wodami, ale również 

korzystające z zasobów wodnych tego terenu. Instytucje te to Starostwo Powiatowe w 
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Cieszynie, wszystkie urzędy gmin powiatu cieszyńskiego, reprezentanci Śląskiej Izby Rolniczej 

z powiatu cieszyńskiego, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w 

Cieszynie i Nadzór Wodny w Skoczowie, Lasy Państwowe Nadleśnictwo w Ustroniu, Spółki 

Wodne z terenu powiatu cieszyńskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Zakład 

Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej  PAN w Gołyszu, Stowarzyszenie Rybackie "Żabi Kraj", 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Cieszynie, doradcy 

rolniczy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Cieszynie, rolnicy, rybacy i osoby 

prywatne zainteresowane tematyką gospodarowania i oszczędzania wody. 

Na nasze zaproszenie odpowiedziało pozytywnie i pojawiło się na pierwszym i 

kolejnych spotkaniach tylko cześć z powyższych instytucji. Ostatecznie członkostwo w 

Lokalnym Partnerstwie do spraw wody zadeklarowały instytucje:  

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Terenów Wiejskich 

(Robert Karpeta) 

- Starostwo Powiatowe w Cieszynie (Dorota Werner) 

- Urząd Miasta Cieszyn (Aleksander Dorda) 

- Urząd Gminy Goleszów (Jerzy Sikora) 

- Urząd Gminy Istebna (Henryk Marekwica)                                                                     

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Cieszynie (Beata 

Bieniek) 

- Związek Spółek Wodnych w Cieszynie (Ireneusz Mikler, Małgorzata Ściskała, Sabina 

Fułat-Wisełka) 

- Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej  PAN w Gołyszu (dr. Patrycja Jurecka, dr 

hab. inż. Andrzej Pilarczyk prof. PAN) 

- reprezentanci Śląskiej Izby Rolniczej, rolnicy z terenu powiatu cieszyńskiego (Krystian 

Kamieniorz, Marcin Sikora) 

- Stowarzyszenie Rybackie "Żabi Kraj" (Dorota Żywczok)                                           

- Lasy Państwowe Nadleśnictwo Ustroń (Jarosław Gabryś) 
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- doradcy rolniczy (Katarzyna Dziedzic, Sylwia Jackowska, Elżbieta Borejza)                                                                                   

- Osoby prywatne zainteresowane tematyką gospodarowania i oszczędzania wody, 

rybacy (Henryk Białowąs, Piotr Hansel) 

 
1.2. Zakres kompetencji instytucji mających wpływ na gospodarkę wodną 

 
Kompetencje  Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Śląskiego 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie „nowa ustawa” — Prawo wodne (Ustawa Prawo 

wodne z dnia 20 lipca 2017 r., Dz.U. 2017 poz. 1566. Zgodnie z art. 526 z dniem wejścia w życie 

ustawy nowy podmiot — PGW Wody Polskie wykonują zadania marszałków województw 

związane z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia Skarbu Państwa związanego z 

gospodarką wodną, a także inwestycjami w gospodarce wodnej. 

Obecnie Departament Terenów Wiejskich realizuje zadania, z godnie z ustawą z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1161), 
która umożliwia uzyskanie dofinansowania na budowę  i renowację zbiorników wodnych 
służących małej retencji. Środki na dofinansowanie inwestycji pochodzą z uiszczanych opłat z 
tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji. 
Działania, które może podjąć samorząd województwa. 

- Zwiększenie stawek dofinansowania na zadania związane z budową czy renowacją 

zbiorników małej retencji w ramach pozyskania środków budżetowych na podstawie ustawy 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych, 

- Dodatkowe punkty w ramach Marszałkowskiego Konkursu ,,Inicjatywa Sołecka” na działania 

mające na celu retencjonowanie wody w sołectwach, 

- Wprowadzenie odpowiednich zapisów do Strategii Województwa daje obecnie praktycznie 

jedyną szansę dla uruchomienia przez samorząd województwa działań dla zapobiegania i 

zwalczania suszy poza działaniami Wód Polskich, 

- Kampania informacyjna dotycząca ,,oszczędzania” wody. 

Kompetencje Starostwa Powiatowego w Cieszynie 
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- nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych i związków wałowych, w tym 

zatwierdzanie ich statutów oraz: 

a) stwierdzanie nieważności uchwał organów spółki wodnej i związku wałowego, 

b) rozwiązywanie, w drodze decyzji, zarządu spółki wodnej i związku wałowego oraz 

wyznaczanie osoby pełniącej jej obowiązki,  

c) ustanawianie, w drodze decyzji, zarządu komisarycznego spółki wodnej i związku 

wałowego 

- ustalanie wysokości i rodzaju świadczeń w związku z odnoszeniem korzyści z urządzeń 

spółki wodnej i związku wałowego 

- wszczęcie i przeprowadzenie procedury przetargowej na zbycie gruntów pod śródlądowymi 

wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa na podstawie pełnomocnictwa 

ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej 

- zbywanie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu 

Państwa na podstawie odrębnego pełnomocnictwa ministra właściwego do spraw 

gospodarki wodnej 

-wykonywanie prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży gruntów pod śródlądowymi 

wodami stojącymi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej 

- gospodarowanie innym mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność 

Skarbu Państwa. 

 

Kompetencje Urzędów Gmin i Miasta 

Gminy są wspólnotą samorządową osób mieszkających w jej granicach 

administracyjnych, wykonują zadania publiczne w imieniu własnym i na własną 

odpowiedzialność. Do zakresu działania gmin należą zadania publiczne o znaczeniu lokalnym 

nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Gminy wykonują zadania własne, 

służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz zlecone z zakresu 

administracji rządowej lub samorządowej na mocy obowiązujących ustaw oraz powierzone 

na podstawie porozumień z organami tej administracji. 
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Kompetencje Kierownika nadzoru wodnego Wód Polskich m.in. 

- przyjmowanie zgłoszeń wodnoprawnych oraz wszelkich wniosków kierowanych 

 do organów Wód Polskich 

- wydawanie decyzji zwalniająca od ustawowego zakazu grodzenia nieruchomości 

przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych w odległości mniejszej  

niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten 

obszar;  

- wydawanie decyzji określająca obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zamiast 

zgłoszenia wodnoprawnego, w przypadkach przedsięwzięć skutkujących przekroczenie 

parametrów określonych dla zgłoszenia wodnoprawnego; 

- możliwość ustalenia, w drodze decyzji, wymagań w zakresie gospodarowania wodami 

dotyczących warunków wykonania urządzeń wodnych lub innych działań wymagających 

zgłoszenia, o ile jest to uzasadnione koniecznością ochrony wód lub środowiska;  

- wniesienie sprzeciwu co do zgłoszenia wodnoprawnego, w przypadkach przewidzianych w 

ustawie Prawo wodne.  

 

Kompetencje Spółek Wodnych 

Spółki wodne są niepublicznymi formami organizacyjnymi, które nie działają w celu 

osiągnięcia zysku, zrzeszają osoby fizyczne lub prawne na zasadzie dobrowolności i mają na 

celu zaspokajanie wskazanych przepisami ustawy potrzeb w zakresie gospodarowania 

wodami.  

Spółki wodne, zapewniając zaspokojenie potrzeb zrzeszonych w nich osób w zakresie 

gospodarowania wodami, mogą podejmować prowadzenie działalności umożliwiającej 

osiągnięcie zysku netto, który przeznacza się wyłącznie na cele statutowe spółki wodnej. 

 

Kompetencje Zakładu Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu 

ZIiGR w Gołyszu jest placówką naukową Polskiej Akademii Nauk zajmującą się od 

ponad sześćdziesięciu lat badaniami związanymi z rybacką gospodarką stawową. Podstawą 
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funkcjonowania gospodarstw rybackich są dostępne zasoby wodne oraz umiejętność 

gospodarowania nimi. Stawy mają jednocześnie istotny wpływ na możliwość retencji wody. 

Kwestie te stanowią ważny element działań pracowników Placówki. Funkcje retencyjne 

stawów są przedmiotem badań i analiz. Placówka włącza się też aktywnie w projekty 

informacyjne dotyczące retencyjnej roli stawów w środowisku. 

 

Kompetencje Lasów Państwowych 

Lasy Państwowe jako państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej reprezentują Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia. Nadleśniczy prowadzi 

samodzielnie gospodarkę leśną w nadleśnictwie na podstawie planu urządzenia lasu oraz 

odpowiada za stan lasu. Na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Ustroń znajdują się 

źródliska potoków, potoki, rowy melioracyjne, zbiorniki wodne (stawy). Lasy Państwowe 

realizują od wielu lat projekty , które poprzez przeciwdziałanie niekorzystnym procesom, 

adaptują lasy do zachodzących zmian klimatycznych. Jednym z takich zadań, realizowanych 

przez Nadleśnictwo Ustroń, jest przedsięwzięcie „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i 

leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach 

górskich” 

 

Kompetencje Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” 

Stowarzyszenie Rybackie „Żabi Kraj” zrzesza rybaków, podmioty gospodarcze, 

instytucje oraz jednostki naukowe związane z sektorem rybackim z terenu 8 gmin (6 gmin z 

powiatu cieszyńskiego – Chybie, Dębowiec, Hażlach, Skoczów, Strumień i Zebrzydowice, 2 z 

powiatu pszczyńskiego – Goczałkowice-Zdrój, Pawłowice). 

Udział Stowarzyszenia Rybackiego „Żabi Kraj” w pracach Lokalnego Partnerstwa ds. Wody 

powinien ułatwić identyfikację problemów związanych z gospodarką wodą oraz pomóc w ich 

rozwiązywaniu. 

Stowarzyszenie prowadzi już obecnie działania informacyjne oraz promocyjne m.in. z zakresu 

racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, pozaprodukcyjnej roli stawów oraz w 
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szczególności ich funkcji retencyjnych. Działania te mogą być w przyszłości zintegrowane z 

przedsięwzięciami podejmowanymi przez Lokalne Partnerstwo ds. Wody.  

 

Rybacy, rolnicy, mieszkańcy powiatu cieszyńskiego 

Rybacy, rolnicy i pozostali mieszkańcy powiatu cieszyńskiego są głównymi odbiorcami 

wody. To do nich kierowane będą przyszłe działania informacyjno-promocyjne dotyczące 

racjonalnego korzystania z wodami i dla nich tworzone jest LPW. Jednak oprócz korzystania z 

wody do celów utrzymania gospodarstwa domowego, produkcji roślinnej czy zwierzęcej, 

mają również inną funkcję w gospodarowaniu zasobami wodnymi. Mogą w różnej skali i na 

różne sposoby oszczędzać i retencjonować wodę. 

 

2. Analiza hydrologiczna powiatu cieszyńskiego  

 

2.1. Charakterystyka powiatu cieszyńskiego 

 

Lokalizacja  

Przedmiotem opracowania był obszar powiatu cieszyńskiego  

Województwo: śląskie 

Powiat: cieszyński 

Gminy: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, 

Ustroń, Wisła, Zebrzydowice.  

 

Przynależność do zlewni rzek 

Powiat cieszyński stanowi centralną część Śląska Cieszyńskiego, obejmującą tereny położone 

nad Olzą i w górnym biegu Wisły. Na obszarze powiatu początek biorą rzeki Wisła i Olza. 67,1% 

wschodniej części powiatu cieszyńskiego należy do dorzecza Wisły, natomiast część zachodnia 

oraz spory fragment południowej, obejmujące razem 2264 km², stanowiąc 32,2 % powiatu 

należy do rzeki Olzy. 



 

10 

 

 

Warunki glebowe 

Warunki glebowe scharakteryzowano na podstawie aktualnej mapy glebowo-rolmniczej w 

skali 1:25 000, znajdującej się w systemie przestrzennej informacji IUNG-PIB. Pokrywa 

glebowa powiatu cieszyńskiego jest mocno zróżnicowana (Rys. 1). Analizując występowanie 

poszczególnych typów gleb, związanych z procesem ich powstawania, gdzie dominujący 

wpływ miały rodzaj skały macierzystej i warunki tworzenia gleby, w północnej części powiatu 

dominują gleby bielicowe i pseudobielicowe. Spory udział całkowitej powierzchni (ponad 18%) 

stanowią mady, które wytworzyły się na skutek zalewowego oddziaływania rzek. Z kolei w 

południowej części powiatu zdecydowanie najbardziej powszechne są gleby brunatne 

wyługowane i brunatne kwaśne. Gleby te stanowią prawie 44% gruntów w całym powiecie 

(Tab. 1). W centralnej części powiatu dość powszechnie występują rędziny brunatne, co jest 

związane z występowaniem skał o charakterze wapiennym. Gleby pochodzenia organicznego, 

o dużym potencjale retencji wody, występują rzadko, głównie w północnej części powiatu, 

stanowiąc poniżej 1% wszystkich gleb.   
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Rysunek 1. Mapa typów gleb powiatu cieszyńskiego  
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Tabela 1. Udział procentowy typów gleb w powiecie cieszyńskim na gruntach użytkowanych rolniczo 

Typ gleby Udział procentowy 

A - gleby bielicowe właściwe i pseudobielicowe 20,42 

B - gleby brunatne właściwe 4,22 

Bw - gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne 43,79 

Dz - czarne ziemie zdegradowane  3,66 

E - gleby mułowo-torfowe 0,45 

F - mady 18,47 

FG - mady glejowe 0,00 

G - gleby glejowe 0,02 

R - rędziny o niewykształconym profilu 0,25 

Rb - rędziny brunatne 8,02 

Rc - rędziny próchnicze 0,48 

T - gleby torfowe i murszowo-torfowe 0,21 

Suma 100,00 

 

Pod względem uziarnienia gleb, pokrywa glebowa jest również mocno zróżnicowana (Rys. 2, 

Tab. 2). Znaczny udział stanowią gleby ciężkie z dużym udziałem drobnych części spławialnych 

(<0,02 mm) a w niektórych przypadkach również frakcji pylastej o dużej podatności na 

wymywanie. Iły pylaste stanowią ok. 24% pokrywy a pyły ilaste ok. 12%. Gleby te mają jednak 

również znaczny potencjał retencji wód. Występują w największym stopniu w centralnej części 

powiatu. W gminach Zebrzydowice i Strumień powszechnie występują lessy, szczególnie 

podatne na erozję. W południowej części powiatu najbardziej powszechne są gliny średnie z 

przewaga glin średnich pylastych (23% wszystkich gleb w powiecie). Rędziny ciężkie stanowią 

prawie 9% powierzchni, występując najczęściej w gminie Goleszów.  
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Rysunek 2. Mapa uziarnienia gleb użytkowanych rolniczo w powiecie cieszyńskim 
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Tabela 2. Udział procentowy gatunków gleb użytkowanych rolniczo w powiecie cieszyńskim 

Gatunek gleby Udział procentowy 

C – rędziny ciężkie 8,76 

gc – gliny ciężkie 3,54 

gcp – gliny ciężkie pylaste 7,32 

gl – gliny lekkie 0,87 

glp – gliny lekkie pylaste 7,57 

gs – gliny średnie 0,66 

gsp – gliny średnie pylaste 22,65 

I - iły 1,01 

Ip – iły pylaste 24,24 

li - lessy i utwory lessowate ilaste 9,14 

mt – mułowo-torfowe 0,36 

n – torfy niskie 0,20 

pgl – piaski gliniaste lekkie 0,16 

pglp – piaski gliniaste lekkie pylaste  0,20 

pgm – piaski gliniaste lekkie 0,44 

pgmp – piaski gliniaste mocne pylaste 0,09 

pli – pyły ilaste 12,17 

plz – pyły zwykłe 0,41 

ps – piaski słabogliniaste 0,09 

zg – żwiry gliniaste 0,11 

Suma 100,00 

 

Kompleksy przydatności rolniczej to skupiska gleb o zbliżonej przydatności do produkcji 

rolniczej. Charakteryzują warunki produkcji rolniczej pod względem siedliskowym. Ich 

wydzielenie nastąpiło w oparciu o właściwości gleb, warunki klimatyczne i wodne oraz rzeźbę 

terenu. Ich zmienność w powiecie cieszyńskim zatem w dużym stopniu odzwierciedla 

zmienność pokrywy glebowej oraz zmienność rzeźby terenu.  Lasy stanowią ponad 39% 

powierzchni powiatu, szczególnie dominując w południowej części (Rys. 3, Tab. 3). Kompleksy 

użytków zielonych stanowią prawie 7% powierzchni a wśród nich dominuje kompleks średni 

2z. Spośród kompleksów gruntów ornych najczęściej występuje kompleks 2 - pszenny dobry, 

głównie w północno-zachodniej części powiatu, stanowiąc jednak tylko niecałe 10% całej 

powierzchni.  Są to gleby dość urodzajne, zwięźlejsze i cięższe do uprawy niż kompleks 1. Na 

tych glebach udają się wszystkie rośliny uprawne, choć jest to zależne od pogody i poziomu 
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agrotechniki. Znaczny udział stanowią również kompleksy 10 (pszenny górski) oraz kompleks 

8 (zbożowo-pastewny mocny). Kompleks 10 obejmuje gleby górskie, które na podstawie ich 

budowy i właściwości można uznać za korzystne do uprawy pszenicy. Do kompleksu 8 zalicza 

się gleby średnio zwięzłe i ciężkie, czasem, potencjalnie żyzne, ale często nadmiernie 

uwilgotnione. Udają się na nim najczęściej kukurydza, słonecznik, mieszanki pastewne roślin 

jednorocznych i wieloletnich oraz owies.  

 

Rysunek 3. Mapa kompleksów przydatności rolniczej w powiecie cieszyńskim  
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Tabela 3. Udział procentowy kompleksów przydatności rolniczej gruntów użytkowanych rolniczo oraz 

innych form użytkowania terenu 

Kompleks przydatności rolniczej Powierzchnia (ha) 
Udział 

procentowy 

Grunty orne 

2 - kompleks pszenny dobry 7176 9,84 

3 - kompleks pszenny wadliwy 681 0,93 

4 kompleks żytni bardzo dobry 61 0,08 

5 - kompleks żytni dobry 207 0,28 

6 - kompleks żytni słaby 80 0,11 

8 – kompleks zbożowo-pastewny mocny 3586 4,92 

9 - kompleks zbożowo-pastewny słaby 18 0,02 

10 – kompleks pszenny górski 4900 6,72 

11 – kompleks zbożowy górski 2301 3,16 

12 – kompleks owsiano-ziemniaczany górski 2509 3,44 

13 – kompleks owsiano-pastewny górski 1959 2,69 

Użytki zielone 

1z – kompleks bardzo dobry i dobry  5 0,01 

2z – kompleks średni 4864 6,67 

3z – kompleks słaby i bardzo słaby 2187 3,00 

Inne formy użytkowania 

Ls - lasy 28695 39,35 

N – nieużytki rolnicze 410 0,56 

RN – gleby rolniczo nieprzydatne 43 0,06 

Tz – tereny zabudowane 11368 15,59 

W - wody 1777 2,44 

WN – wody nieużytki 98 0,13 

Suma 72925 100 

 

Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WRPP) odzwierciedla potencjał 

rolniczej przestrzeni produkcyjnej wynikający z warunków naturalnych. Został on opracowany 

w IUNG-PIB w latach siedemdziesiątych, w ramach badań dotyczących metodologii oceny 

jakości gruntów rolnych w Polsce. Głównym celem badań było stworzenie wskaźników 

pozwalających na ilościową i przestrzenną ocenę czynników naturalnych, decydujących o 

potencjalnej wydajności plonów na poziomie lokalnym. WWRPP jest wskaźnikiem 

zintegrowanym bazującym na ocenie wskaźników poszczególnych elementów siedliska takich 
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jak: jakość i przydatność gleb, stosunki wodne gleb, rzeźba terenu oraz agroklimat. Obecnie 

wskaźnik WRPP jest określany w rozdzielczości do obrębu ewidencyjnego. Waloryzację 

warunków przyrodniczych opracowano na podstawie ilościowych zależności pomiędzy 

plonem, a jakością siedliska i klimatem. 

We wszystkich południowych obrębach powiatu wskaźnik WRPP jest bardzo niski: < 52. W 

gminie Chybie oraz północnych częściach gmin Brenna i Ustroń, kształtuje się na poziomie 

zbliżonym do średniej krajowej, która wynosi 66. Większość obrębów północnych posiada 

wskaźnik waloryzacji wyższy od średniej krajowej, a szczególnie w gminach Strumień, 

Zebrzydowice i Hażlach waloryzacja gruntów rolnych jest wysoka, co charakteryzuje dobre 

warunki produkcji roślin (Rys. 4).   

 

Rysunek 4. Wskaźnik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (WRPP) w powiecie cieszyńskim 
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Dane o strukturze zasiewów zostały pozyskane z baz danych GUS. Struktura zasiewów 

odzwierciedla w znacznym stopniu układ warunków glebowych i rzeźby terenu. Na terenach 

południowych dominowała uprawa ziemniaków i owsa, choć w gminie Wisła znaczny udział 

miały tez uprawy pszenicy. Północne obszary o wysokiej waloryzacji były wykorzystywane w 

znacznym stopniu do produkcji pszenicy, jęczmienia i rzepaku. W kilku gminach uprawiano 

również kukurydzę (Rys. 5).  

Jeśli chodzi o produkcję zwierzęcą w powiecie cieszyńskim dominuje hodowla bydła 

mlecznego . W gminach górskich tj.  Brenna, Wisła, Istebna, część gminy Goleszów rozwinięta 

jest hodowla owiec oraz bydła opasowego typu górskiego. W systemie zagrodowym 

hodowane są kozy, strusie, kury nioski i brojlery kurze. Dane dotyczące produkcji zwierzęcej 

pozyskane są od doradców rolniczych z powiatu cieszyńskiego. 
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Rysunek 5. Struktura zasiewów w poszczególnych gminach powiatu cieszyńskiego 

 

Dane o wysokości opadów 

Dane o wysokości opadów pozyskano z baz danych IMGW (Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej). Na obszarze powiatu cieszyńskiego występują wyraźna strefowość wysokości 

opadów. Południowa część charakteryzują opady poz. 1200 mm w skali roku. Gmina Goleszów 

oraz północna cześć gmin Ustroń i Brenna to opady w wysokości 1000 – 1200 mm. Środkowa 

część powiatu to strefa opadów na poziomie 900 – 1000 mm. Z kolei północne gminy posiadaja 

opady w zakresie 800 – 900 mm rocznie (Rys. 6).  
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Rysunek 6. Średnia roczna wysokość opadów w ostatnich 3 latach w powiecie cieszyńskim 

 

Informacja o występowaniu suszy rolniczej  

W Systemie Monitoringu Suszy, prowadzonym przez IUNG-PIB, warunki meteorologiczne 

powodujące suszę są określane za pomocą klimatycznego bilansu wodnego (KBW). KBW 

wyraża różnicę pomiędzy opadem atmosferycznym a ewapotranspiracją potencjalną. Opad 

atmosferyczny jest mierzony na stacjach meteorologicznych natomiast wartość 

ewapotranspiracji potencjalnej (wyrażającej w przybliżeniu zdolność wyparowania wody z 
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dobrze uwilgotnionego trawnika) oblicza się wykorzystując metodę Penmana. Wartość tę z 

wystarczającą precyzją można również wyznaczyć korzystając z wzorów uproszczonych, które 

uwzględniają elementy meteorologiczne mierzone standardowo na stacjach 

meteorologicznych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). 

W wyznaczaniu obszarów dotkniętych suszą, oprócz wartości klimatycznego bilansu wodnego, 

są brane pod uwagę właściwości retencyjne gleb, ustalone według kategorii glebowych, 

wydzielonych na podstawie map glebowo-rolniczych (Rys. 7). W ten sposób uwzględnia się 

fakt silnego zróżnicowania podatności pokrywy glebowej Polski na skutki niedoboru wody. 

Kategoria I - Bardzo podatna na suszę  

Kategoria II - Podatna na suszę  

Kategoria III - Średnio podatna na suszę  

Kategoria IV - Mało podatna na suszę. 

Na obszarze powiatu cieszyńskiego dominują gleby mało podatne na susze, co jest związane z 

ich uziarnieniem i znacznym potencjałem retencji wody.  
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Rysunek 7. Mapa kategorii podatności gleb na suszę w powiecie cieszyńskim 

 

Wartości krytyczne klimatycznego bilansu wodnego oznaczające wystąpienie suszy 

zróżnicowano dla gatunków roślin lub grup roślin uprawnych oraz kategorii gleb i okresów 

rozwojowych. Do wyznaczenia progów klimatycznego bilansu wodnego wykorzystano 

statystyczno-empiryczne modele prognoz i model symulacyjny plonów opracowane w 

Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowym Instytucie Badawczym w 
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Puławach. Średni Klimatyczny Bilans Wodny dla powiatu cieszyńskiego jest dodatni, na co 

wpływ mają dość wysokie opady. W północnej części znajdowała się w zakresie 0 -100 a w 

pozostałych częściach głównie w zakresie  100 – 600 (Rys. 8).  

 

Rysunek 8. Średni klimatyczny bilans wodny (KBW) w okresie ostatnich 10 lat w powiecie cieszyńskim 

 

W związku z powyższym zjawiska suszy rolniczej w powiecie były w ostatnich 10 latach rzadkie. 

Na Rys. 9- 14 przedstawiono częstość występowania suszy dla określonych roślin na poziomie 

obrębu ewidencyjnego. Dla większości roślin susza występowała w pojedynczych obrębach, z 
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reguły 1 lub 2 razy w ciągu 10 lat. Dwukrotnie (tzn. w 2 latach) zarejestrowano suszę dla 

krzewów i roślin strączkowych, przy czym powierzchnia tych upraw nie była znaczna.   

 
 
Rysunek 9. Liczba lat ze zjawiskiem suszy rolniczej dla zbóż jarych w okresie ostatnich 10 lat w 
powiecie cieszyńskim  
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Rysunek 10. Liczba lat ze zjawiskiem suszy rolniczej dla kukurydzy w okresie ostatnich 10 lat w 
powiecie cieszyńskim 

 

 

 

 
Rysunek 11. Liczba lat ze zjawiskiem suszy rolniczej dla ziemniaków w okresie ostatnich 10 lat w 
powiecie cieszyńskim  
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Rysunek 12. Liczba lat ze zjawiskiem suszy rolniczej dla krzewów w okresie ostatnich 10 lat w 
powiecie cieszyńskim 
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Rysunek 13. Liczba lat ze zjawiskiem suszy rolniczej dla warzyw gruntowych w okresie ostatnich 10 lat 
w powiecie cieszyńskim  
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Rysunek 14. Liczba lat ze zjawiskiem suszy rolniczej dla roślin strączkowych w okresie ostatnich 10 lat 
w powiecie cieszyńskim strączkowe 

 

3. Zasoby i stan infrastruktury wodnej 

 
Na podstawie dostępnych danych przestrzennych oszacowano powierzchnie poszczególnych 

typów wód powierzchniowych.  

Powierzchnia jezior i zbiorników wodnych:  1300,9 ha 

Długość rzek: 

Rzeki o szerokości > 30m: do 47 km,  

Rzeki o szerokości 5 - 30 m: 64km  

Rzeki o szerokości < 5m: 478km 

Cieki stałe i okresowe: 997 km.  

Z uwagi na brak dostępu wiarygodnych i aktualnych danych oraz ograniczenia w 

efektywności metod zdalnych, nie było możliwym w ramach realizacji zamówienia 

oszacowanie danych na temat aktualnego stanu rowów melioracyjnych oraz ich  
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3.1. Określenie  wartości podstawowych wskaźników charakteryzujących zasoby 

wodne i poziom ich aktualnej eksploatacji w skali powiatu 

 
3.1.1. Wprowadzenie 

 
Zasoby wód podziemnych określane są w ramach specjalnie ustalanych jednostek 

terytorialnych (jednostki hydrogeologiczne, główne zbiorniki wód podziemnych, obszary 

bilansowe, jednolite części wód podziemnych), których granice nie pokrywają się z granicami 

podziału administracyjnego kraju. Wszelkie próby szacowania zasobów wód podziemnych 

powinny być wykonywane z uwzględnieniem odpowiednich wydzieleń hydrogeologicznych. W 

granicach administracyjnych można określać jedynie elementy bilansu klimatycznego, którego 

składowe stanowią wektory o kierunku pionowym. Tylko nieliczne parametry 

charakteryzujące wody podziemne mogą być wykorzystane do charakterystyki zasobów tych 

wód w granicach administracyjnych i to po stosunkowo pracochłonnych przekształceniach. Na 

podstawie przeglądu dostępnych danych oraz biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające 

z potrzeby dokonania szacunków dla obszarów w granicach powiatów, przyjęto, że wody 

podziemne scharakteryzowane zostaną na podstawie parametru, WPSWGPU, jakim jest 

wydajność potencjalna studni wierconej głównego poziomu użytkowego – Q, m3 h-1.  
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3.1.2. Zbiorniki wód podziemnych 

 
Na Rys. 15 przedstawiono i w tabeli 4 scharakteryzowano zbiorniki wód podziemnych w 

obrębie powiatu cieszyńskiego. 

 
Rysunek 15. Występowanie zbiorników wód podziemnych w obrębie powiatu cieszyńskiego 

 

Tabela 4. Główne zbiorniki wód podziemnych na obszarze powiatu cieszyńskiego 

Zbiornik wód 
podziemnych 

Status 
zbiornika 

Pow. 
ogólna 

Pow. W 
powiecie 

typ Głebokość 
min 

Głębokość 
max 

Głębokość 
średnia 15 

348 zbiornik 
warstw 
Godula 
(Beskid Śląski) 

LZWP 374,8km2 295 Porowo -
szczelinowy 

1 30  

347 Dolina 
rzeki Górna 
Wisła 

GZWOP 52,9 49,5 porowy 3 30 8 
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3.1.3. Jednolite części wód podziemnych 

 
Państwowa Służba Hydrogeologiczna opracowuje charakterystyki geologiczne 

i hydrogeologiczne JCWPd. Analizuje presje i oddziaływania na wody podziemne – w zakresie 

chemicznym i ilościowym. 

Osiągnięcie celów Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie ochrony i poprawy stanu wód 

podziemnych oraz ekosystemów bezpośrednio od nich zależnych i celów w zakresie 

zaopatrzenia ludności w dobrą wodę, mają zapewnić działania w jednostkowych obszarach, 

tzw. jednolitych częściach wód podziemnych (JCWPd) – groundwater bodies, dla których 

hydrogeolodzy zaproponowali nazwę hydrogeosomy. Są to jednocześnie jednostkowe obszary 

gospodarowania wodami podziemnymi. 

Zgodnie z definicją podaną w Ramowej Dyrektywie Wodnej, jednolite części wód 

podziemnych - (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. Były to pojęcia 

całkowicie nowe w hydrogeologii.  

Mapa na rysunku 16 przedstawia zasięgi jednolitych części wód podziemnych na obszarze 

powiatu cieszyńskiego i powiatów ościennych. W tabeli 5 przedstawiono parametry 

jakościowo-ilościowe JCWPd.  
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Rysunek 16. Jednolite części wód podziemnych w obrębie powiatu cieszyńskiego
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Tabela 5. Stan jednolitych  części wód podziemnych zlokalizowanych w obszarze powiatu cieszyńskiego 

JCWPd Kod EU 
powierzchnia 
[km2] Dorzecze Stan Ryzyko 

Stan 
chemiczny 

Stan 
ilościowy 

Stan 
ogólny 

Region 
wodny 

stratygrafia i typ ośrodka 
wodonośnego 

155 PLGW6000155 412,70 Odra dobry niezagrożona dobry dobry dobry region 
wodny 
Górnej Odry 

czwartorzęd (porowy); neogen 
(porowy); kreda-jura (szczelinowo-
porowy); karbon (szczelinowo-
porowy); 

158 PLGW2000158 1482,80 Wisła dobry niezagrożona dobry dobry dobry region 
wodny 
Górnej Wisły 

czwartorzęd (porowy); paleogen-
kreda (porowo-szczelinowy); karbon 
(porowo-szczelinowy); 

162 PLGW2000162 546,00 Wisła dobry niezagrożona dobry dobry dobry region 
wodny Małej 
Wisły 

czwartorzęd (porowy); paleogen-
kreda (porowo-szczelinowy); 

163 PLGW2000163 199,20 Wisła dobry niezagrożona dobry dobry dobry region 
wodny Małej 
Wisły 

czwartorzęd (porowy); paleogen-
kreda (porowo-szczelinowy); 

170 PLGW6000170 56,90 Odra dobry niezagrożona dobry dobry dobry region 
wodny 
Górnej Odry 

czwartorzęd (porowy); paleogen-
kreda (szczelinowo-porowy); kreda 
(szczelinowo-porowy); 

171 PLGW1000171 24,60 Dunaj dobry niezagrożona dobry dobry dobry region 
wodny 
Czadeczki 

czwartorzęd (porowy); paleogen-
kreda (szczelinowo-porowy); 
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3.1.4. Charakterystyka zasobów wód podziemnych na podstawie analizy wydajność  

potencjalnej  studni  wierconej głównego poziomu użytkowego WPSWGPU 

 
Zasoby wód podziemnych mogą być oszacowane i scharakteryzowane dla obszaru 

powiatu na podstawie analizy WPSWGPU, czyli kształtowania się wartości parametru Q. 

Możliwe jest np. określenie udziału αi, % sumarycznej powierzchni obszarów w danej klasie – 

i wartości, zdefiniowanej granicami zmienności tego parametru Qmini  Qmaxi w całkowitej 

powierzchni powiatu i na tej podstawie obliczenie średniej ważonej wydajności potencjalnej 

studni - Qśr.  Wielkość tą można traktować jako wskaźnik o wartości skupionej potencjalnych 

zasobów wód podziemnych dla obszaru powiatu.   

Poniżej przedstawiono analizę potencjalnej wydajności głównego poziomu 

wodonośnego dla obszaru powiatu cieszyńskiego w rozbiciu na 6 klas. Klasy te odpowiadają 

przedziałom wartości uwzględnionym na mapie hydrogeologicznej Polski:  

• brak głównego poziomu użytkowego wód podziemnych (Brak GUPW),  

• Q < 10,  

• 10 < Q < 30,  

• 30 < Q < 50,  

• 50 < Q < 70, 

•  70 < Q [m3h-1] 

Na rysunkach od 17 do 22 pokazano kolejno obszary o danej klasie parametru Q, a w tabelach 

od 3 do 11 zestawiono odczytane z map wielkości obszarów należących do kolejnych klas. 
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Rysunek 17. Mapa zasięgów braku  wód podziemnych głównego piętra/poziomu wodonośnego 
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Tabela 6. Podsumowanie obszarów z brakiem głównego użytkowego poziomu wodonośnego 

Numer poligonu  Powierzchnia [ha] 

0 10 

1 5 

2 16 

3 80 

4 2679 

5 15 

6 1123 

7 160 

8 61 

9 259 

10 5 

11 125 

12 13 

13 12519 

14 9 

15 9 

16 16 

17 1521 

18 103 

19 1426 

20 2009 

21 1 

22 366 

23 726 

Łącznie 23256 
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Rysunek 18. Mapa zasięgów obszarów o potencjalnej wydajności głównego poziomu wodonośnego  
0-10 m3/h 
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Tabela 7. Podsumowanie obszarów o wydajności potencjalnej 0-10 m3/h 

Numer poligonu  Powierzchnia [ha] 

0 3191 

1 598 

2 30533 

3 35 

4 28 

5 391 

6 296 

7 846 

8 153 

9 883 

10 132 

Łącznie 37086 

 
Tabela 8. Podsumowanie obszarów o wydajności potencjalnej 10-30 m3/h 

Numer poligonu  Powierzchnia [ha] 

0 8694 

1 37 

2 616 

3 31 

4 72 

Łącznie 9450 
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Rysunek 19. Mapa zasięgów obszarów o potencjalnej wydajności głównego poziomu wodonośnego  
10-30 m3/h 
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Rysunek 20. Mapa zasięgów obszarów o potencjalnej wydajności głównego poziomu wodonośnego  
30-50 m3/h 
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Tabela 9. Podsumowanie obszarów o wydajności potencjalnej 30-50 m3/h 

Numer poligonu  Powierzchnia [ha] 

0 2393 

1 123 

Łącznie 2516 

 
 
Tabela 10. Podsumowanie obszarów o wydajności potencjalnej 50-70 m3/h 

Numer poligonu  Powierzchnia [ha] 

0 558 

1 43 

Łącznie 601 
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Rysunek 21. Mapa zasięgów obszarów o potencjalnej wydajności głównego poziomu wodonośnego  
50-70 m3/h 
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Rysunek 22. Mapa zasięgów obszarów o potencjalnej wydajności głównego poziomu wodonośnego  < 
70 m3/h 
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Tabela 11. Podsumowanie obszarów o wydajności potencjalnej powyżej 70 m3/h 

Numer poligonu  Powierzchnia [ha] 

0 111 

 
 

3.1.5 Podsumowanie 
 
Zestawienie wyników oceny potencjalnej wydajności studni wierconych w zasięgu głównego 

poziomu wodonośnego dla obszaru powiatu cieszyńskiego przedstawiono w tabeli 12 oraz 

wartość średniej ważonej wydajności potencjalnej studni na obszarze powiatu, m3 h-1., 

wyliczonej wg wzoru 

 

𝑄ś𝑟 =  
∑ 𝐴𝑖 𝑄𝑖

∑ 𝐴𝑖
⁄   ;        (1) 

gdzie:  Qi - środek przedziału zmienności w klasie i, m3 h-1.  

Ai - sumaryczne pole powierzchni obszarów w danej klasie wydajności, ha,  

 

Tabela 12. Charakterystyka zasobów wód podziemnych na obszarze powiatu Cieszyn na podstawie 
analizy wydajności potencjalnej studni wierconej ujmującej główny użytkowy poziom wód 
podziemnych. Źródło: Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 – PIG PIB, wersja elektroniczna 
http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/  

Klasa 
wydajności 

potencjalnej 
studni 

Zakres 
wartości 

wydajności 
potencjalnej  

Środek 
przedziału 
zmienności  

Liczba 
obszarów 

danej klasy 
w 

granicach 
powiatu 

Sumaryczne 
pole 

powierzchni 
obszarów w 
danej klasie 
wydajności 

Udział 
procentowy 

klasy 
wydajności w 

polu 
powierzchni 

powiatu  

Średnia 
ważona 

wydajności 
potencjalnej 

studni na 
obszarze 
powiatu 

  
Qmini ÷ 
Qmaxi,  

Qi,,  
(wg tabel 1 

do 6)  
Ai,  ai,  Qśr,  

i m3 h-1 m3 h-1 Ni ha % m3 h-1 

1 Brak GUWP 0 23 23256 31.8 

7,12 

2 0 ÷10 5 10 37086 50.8 

3 10 ÷30 20 4 9450 12.9 

4 30 ÷50 40 2 2516 3.4 

5 50 ÷70 60 2 601 0.8 

6 > 70 80 1 111 0.2 

Ʃ 42 73020 100.0 

 

http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
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Na rysunku 23 przedstawiono udział poszczególnych klas potencjalnej wydajności studni 
wierconych w powiecie. 

 
Rysunek 23. Udział poszczególnych klas potencjalnej wydajności studni wierconych w powiecie 
Cieszyn 

 

4. Przykłady rozwiązań mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensacje przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko 
będących rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, tj. raportu z 
działania Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody 

 
Precyzyjne zalecenia rozwiązań na tym etapie prac nie są możliwe. Jednakże, jako 

przykłady zrównoważonych i efektywnych praktyk w zakresie gospodarowani woda należy 

wymienić, że: mała retencja, dbałość o zrównoważone zużycie wody do nawodnień oraz 

zapobieganie zanieczyszczeniu jakość wód podziemnych stanowią główny kierunki działań. W 

niektórych wypadkach, podniesienie poziomu wód w zbiornikach lub w sieciach 

melioracyjnych może doprowadzić do podmakania pól. Należy uważnie obserwować to 

zjawisko i dopasować odpowiednio poziom zastawek. Należy się spodziewać wzrostu 

powierzchni nawadnianych. Wiąże się to z ryzykiem szybkiego wyczerpywania zasobów wód 

podziemnych, dlatego też należy monitorować pobór wód oraz zwiększać retencję 

powierzchniową by rolnicy mieli alternatywne źródła wód do nawodnień.  

Brak GUWP

0 ÷10

10 ÷30

30 ÷50

50 ÷70

> 70
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Poza dbałością o zwiększenie retencji oraz monitorowanie zużycia wód do dobrych 

praktyk służących zrównoważonemu wykorzystaniu wód w rolnictwie należą: 

1. Dbałość o glebę i zwiększanie jej zdolności retencyjnych; 

2. Właściwy dobór roślin, ich odmian i zabiegów agrotechnicznych; 

3. Precyzyjne nawadnianie; 

4. Oszczędne gospodarowanie wodą z wykorzystaniem także wód opadowych i drugiego 

obiegu wody; 

5. Wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, chroniących przed przesuszaniem, 

erozją wodną i wietrzną; 

6. Dbałość o urządzenia hydrotechniczne i utrzymywanie sieci melioracji w należytym stanie; 

7. Dbanie o stosunki wodne poprzez małą retencję, melioracje wodne i wykorzystanie 

potencjału trwałych użytków zielonych oraz stawów rybnych; 

8. Współdziałanie w społecznościach lokalnych w zakresie gospodarowania wodą. 

 
 

5. Wybrane przykłady gospodarstw na terenie powiatu cieszyńskiego 

 

5.1. Przykład 1 

 
Gospodarstwo rolne o powierzchni 5,41 ha położone jest w gminie Hażlach. 

Zajmujące się produkcją roślinną .  Rolnik użytkuje także grunty dzierżawione - 5,11 

ha.  Uprawia zboża, rośliny okopowe, oleiste. Rolnik skorzystał ze wsparcia PROW  

działanie 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju 

małych gospodarstw. Zobligowany jest do założenia plantacji wieloletniej borówki 

wysokiej. Plantacja wymaga nawodnienia. W tym celu rolnik zdecydował o 

przywróceniu do użytkowania starej studni o głębokości 21 metrów i zainstalowaniu 

systemów rozsączających wodę pobraną ze studni. Uzdatnianie wody i montaż 

systemów nawadniających  kosztowały rolnika 15 tys. zł.  Był zainteresowany 
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programem wspierającym inwestycje nawadniające, ale nie spełniał wymogów. 

Dlatego inwestycje przeprowadził na własny koszt. Zapotrzebowanie na wodę nie 

przekracza 5 m3 na dobę. 

 

5.2. Przykład 2 

 
Gospodarstwo  o pow. 14,10 ha położone w gminie Skoczów. Głównym profilem jest 

produkcja zwierzęca, bydło mięsne w ilości 25 szt. Oprócz produkcji zwierzęcej rolnik 

uprawia pszenicę ozimą, mieszankę zbożową jarą, kukurydzę na kiszonkę, posiada 

również TUZ. Rolnik nawadnia uprawę ziemniaka o powierzchni 1,05 ha. Korzysta z 

wody pozyskanej z własnej studni głębinowej i przewozi ją na pole uprawne 

beczkowozem gdzie rozprowadza ją poprzez sączki. System nawodnień stworzył sam, 

bez wsparcia finansowego z zewnątrz. Zapotrzebowanie na wodę nie przekracza 5m3 

na dobę. 

 

6. Funkcjonowanie spółek wodnych na obszarze powiatu. 

 

− Spółki wodne melioracyjne: 

➢ Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Cieszynie 

➢ Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Strumieniu 

➢  Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Ustroniu 

➢  Gminna Spółka Wodna w Brennej 

➢ Gminna Spółka Wodna w Goleszowie 

➢  Gminna Spółka Wodna w Chybiu 

➢  Gminna Spółka Wodna w Hażlachu 

➢  Gminna Spółka Wodna w Zebrzydowicach 

➢  Gminna Spółka Wodna w Dębowcu 

➢ Miejsko-Gminna Spółka Wodna w Skoczowie 

 

Spółki wodne zrzeszone  

w Związku Spółek Wodnych  

w Cieszynie 

ul. Dojazdowa 17, Cieszyn 

33 852 17 87 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=wi%C4%85zek+sp%C3%B3%C5%82ek+wodnych+w+cieszynie
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– Spółki wodne dla poboru i zaopatrywania w wodę: 

➢ Spółka Wodna Brenna-Chrobaczy-Centrum w Brennej 

➢ Spółka Wodna Bukowa w Brennej  

➢ Spółka Wodna Gazownik w Brennej  

➢ Spółka Wodna Borek w Brennej 

➢ Spółka Wodna Jasnowice w Istebnej 

➢ Spółka Wodna Tyniok w Koniakowie 

– Spółki wodne dla utrzymania młynówek: 

➢ Spółka Wodna Młynówki Ustrońskiej 

➢ Spółka Wodna dla utrzymania Młynówki Cieszyńskiej 

Spółki wodne mogą być tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz 

eksploatacji urządzeń służących do zapewnienia wody dla ludności, w tym uzdatniania i 

dostarczania wody  oraz ochrony wód przed zanieczyszczeniem, w tym odprowadzanie i 

oczyszczanie ścieków. Spółki wodne odpowiedzialne są za odprowadzanie wód, administrują 

urządzeniami melioracyjnymi (rowy, grunty zmeliorowane). Aktualnie rowy melioracyjne 

pełnią funkcję odprowadzającą wodę z sieci drenarskiej, infrastruktury drogowej oraz 

obszarów zurbanizowanych co wiąże się z przeprowadzaniem bieżących konserwacji rowów 

a w wielu przypadkach gruntownej odbudowy. Spółka wodna ma prawo do pobierania 

składek od swoich członków na swoje utrzymanie, w tym na utrzymanie urządzeń wodnych 

takich jak rowy melioracyjne, do których odprowadzane są m.in. ścieki i wody opadowe 

członków spółek wodnych i innych podmiotów niebędących członkami spółki wodnej. 
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7. Potrzeby związane z wiedzą i informacją na temat racjonalnej gospodarki 

wodą i doradztwem „wodnym” w celu zwiększenia świadomości i 

kompetencji rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, w tym dzieci i 

młodzieży. 

 
Podczas spotkań LPW powiatu cieszyńskiego podkreślone zostało duże zapotrzebowanie 

na usługi doradcze, informacje i promocje praktyk w zakresie gospodarowania wodami.  

Problemy z prawidłową gospodarką wodną pojawiają się na etapie wielu przedsięwzięć, w 

czasie inwestycji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy telekomunikacyjnych 

dochodzi do przerywania drenaży, a firmy które dokonują zniszczeń nie informują nikogo o 

usterkach. Należy również uświadamiać mieszkańców o obowiązkach prawnych każdego 

właściciela gruntu, wiele usterek nie może zostać naprawionych w wyniku zawiłości po 

sprzedaży gruntów. Na poziomie gospodarstwa ważna jest promocja urządzeń oraz nowych 

technologii oszczędzających wodę, prawidłowego nawożenia w celu ochrony wód przed ich 

zanieczyszczeniem. Doradztwo w zakresie gospodarowania wodami powinno mieć formę 

spotkań, szkoleń, webinariów, broszur, filmów. Istotne jest zaangażowanie wójtów, 

burmistrzów i formy informacji przystępne zarówno dla obecnych użytkowników wód jak i 

tych przyszłych. Należy wykorzystać już zebrane informacje, doświadczenia w edukacji dzieci i 

młodzieży we wszystkich typach szkół, nawet w przedszkolach. 

 
 

8. Struktura formalna LPW, funkcjonowanie w kolejnych latach, źródła 

finansowania  

 
LPW nie może wchodzić w kompetencje ani zastępować istniejące struktury państwowe 

czy samorządowe odpowiedzialne za utrzymanie zasobów wodnych, za gospodarkę wodami i 

ich ochronę. Natomiast widzimy istotną rolę dla LPW jako organu doradczego i 

„poprawiającego” dwukierunkowy przepływ informacji między „terenem” a instytucjami 
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zajmującymi się wodą. W ramach kolejnych spotkań LPW mogłoby konsultować oraz oceniać 

tworzone przez te instytucje strategie, programy oraz konkretne rozwiązania. LPW może też 

ułatwić sygnalizowanie problemów z zakresu gospodarki wodą występujące w terenie. 

Uczestniczyć powinno też w działaniach informacyjnych czy edukacyjnych o problematyce 

wody i zasadach nią gospodarowania, ponieważ istotnym problemem jest brak edukacji dzieci 

czy młodzieży w zakresie gospodarowania wodami.  

LPW powinno być organem „doradczym” starostwa powiatowego lub Państwowego 

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i poprzez tą instytucję powinno być dofinansowywane 

środkami budżetowymi, umocowane prawnie poprzez np. uchwały samorządów czy 

rozporządzenia. LPW jako zgromadzenie przedstawicieli instytucji mających wiedzę i wpływ na 

gospodarowanie wodami na terenie danego powiatu, mogłoby wspierać merytorycznie i 

logistycznie spółki wodne oraz inne podmioty chcące uzyskać dofinansowanie na realizacje 

inwestycji wodnych. Poprzez ścisłą współpracę, wymianę wiedzy, doświadczenia i koordynację 

prac w powiecie pomiędzy instytucjami, LPW mogłoby znaczenie usprawnić proces 

pozyskiwania dofinansowania. LPW jako grupa powinna mieć swoje stałe miejsce spotkań, 

kilka razy w roku powinny odbywać się zebrania poruszające ważne kwestie wymagające 

działań. Omawiane rozwiązania powinny być konsultowane ze specjalistami np. z uczelni 

wyższych dla wyłonienia najlepszych rozwiązań. Uczestniczyć w  spotkaniach partnerstw 

mogliby również mieszkańcy powiatu w celu przedstawienia problemów związanych z wodą, 

oraz wspólnego ich omówienia w obecności instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie 

wodami.  

 

9. Podsumowanie  

 
Pomysł utworzenia Lokalnych Partnerstw do spraw Wody spotkał się z dużym 

entuzjazmem i zainteresowaniem uczestników spotkania. Nie wszystkie instytucje które 

otrzymały zaproszenia od Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie pojawiły 

się na spotkaniach Lokalnego Partnerstwa do spraw Wody, również te bezpośrednio związane 
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z gospodarką wodną. W przyszłości funkcjonowania LPW nie wyobrażamy sobie bez udziału 

reprezentantów wszystkich gmin z terenu działania Partnerstwa, Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa, a także bez większego zaangażowania Spółek Wodnych. 

Przedstawiciele niektórych urzędów gmin nie widzą swojej roli w LPW twierdząc, że są 

pozbawione kompetencji dotyczących gospodarowania wodami.  Ze względu na wystarczające 

zasoby wodne w powiecie cieszyńskim, dużą ilość stawów i tereny podmokłe susze nie są 

częstym zjawiskiem, dlatego rolnicy nie widzą realnej potrzeby zabezpieczania dostępności 

wody poprzez budowanie zbiorników retencyjnych czy systemów nawodnieniowych. Na 

obszarze powiatu cieszyńskiego, z uwagi na ukształtowanie terenu oraz klasę gleb, głównym 

problemem jest sprawne odprowadzanie nadmiaru wód, które uniemożliwiają wykonywanie 

zabiegów agrotechnicznych. Ważnym zadaniem na przyszłość LPW będzie zwiększenie 

świadomości mieszkańców powiatu cieszyńskiego, że pomimo dość dobrej w skali kraju 

sytuacji hydrologicznej i braku kłopotów z dostępnością do wody, muszą korzystać z niej w 

sposób rozważny. Powiat cieszyński znajdując się w początkowych biegach rzek zlewni Morza 

Bałtyckiego odgrywa dużą rolę w kreowaniu stosunków wodnych w niżej położonych terenach 

kraju. 

Uczestnicy cyklu spotkań poruszali temat skomplikowanej dokumentacji niezbędnej do 

uzyskania pozwoleń wodnoprawnych, długiego okresu oczekiwania na decyzję i braku kontroli 

nad budowanymi studniami do 30m głębokości. Partnerzy LPW zainteresowani byli zmianami 

jakie zaszły na przestrzeni lat w funkcjonowaniu spółek wodnych. Dopytywano o różnice w 

zakresie obowiązków spółek wodnych i PGW WP. Poruszono problem dobrowolności 

przystąpienia do spółek wodnych, co blokuje często inwestycje na danym terenie. Problemem 

jest również brak odpowiednich narzędzi do ściągalności składek oraz skomplikowany system 

ich egzekucji. Problem stanowi również zmiana właścicieli gruntów, co uniemożliwia dostęp 

do obszarów zmeliorowanych, a tym samym ich konserwację. Spada również zainteresowanie 

działalnością spółek wodnych, widoczne to jest na walnych zgromadzeniach. W przyszłości 

może to uniemożliwić działanie spółek wodnych z powodów braku osób chętnych do pełnienia 
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funkcji społecznych jaką jest członkostwo w zarządzie. Kwestią do zastanowienia się jest 

podział zadań między spółkami a gminą.   

Członkowie LPW powiatu cieszyńskiego zgodnie uważają że, raport który wspólnie 

sporządziliśmy powinien mieć każdy powiat. Trzymając się analizy można uniknąć strat 

finansowych wynikających z nieprawidłowo czy wręcz niemądrze wykonywanych inwestycji. 

Kluczowe jest pogłębianie świadomości mieszkańców terenów wiejskich o ich realnym 

wpływie na jakość i poziom wód oraz kształtowanie stosunków wodnych w swoim najbliższym 

otoczeniu. 

 
 


