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WYKRYWANIE WYCIEKÓW W SIECI 
WODOCIĄGOWEJ OBSZARÓW 
WIEJSKICH NA PRZYKŁADACH

Wiejskie systemy wodociągowe powstawały 
najczęściej jako sieci wodociągowe w układzie 
rozgałęzionym. Mogły być zasilane z jednego, 
dwóch lub kilku źródeł. Źródło wody w systemie 
wodociągowym stanowi sieć wodociągowa obszaru 
miejskiego o budowie najczęściej pierścieniowej 
lub pierścieniowo-rozgałęzionej lub osobne ujęcia 
w danej miejscowości. Rozbudowa systemu 
wodociągowego mogła przebiegać... [str. 20]
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Rejon działania Wodociągów Chrzanowskich 
obecnie obejmuje trzy gminy: Chrzanów, Trze-
binia i Libiąż. Obszar ten charakteryzuje się 
skomplikowaną budową geologiczną, gdzie 
w wyniku zachodzących procesów geologicz-
nych doszło do powstania cennych złóż – cynku 
i ołowiu, węgla kamiennego, dolomitów, wapie-
nia i piasku.

Kluczowe znaczenie dla rejonu chrzanow-
skiego miały triasowe złoża cynku i ołowiu, któ-
rych początki eksploatacji datuje się na XIII w. 
Najpierw złoża te wydobywano na wychodniach 
warstw powyżej zwierciadła wody [Szuwarzyń-
ski 2009]. W miarę rozwoju technologii gór-
nictwa i zwiększenia zapotrzebowania na ołów 
rozpoczęto eksploatację poniżej zwierciadła 
wody przy zastosowaniu odwodnienia poprzez 
budowę sztolni lub przy wykorzystaniu pro-
stych urządzeń odwodnienia mechanicznego.

W drugiej połowie XIX w., za sprawą wyko-
rzystania odwodnienia górotworu przy pomocy 
maszyny parowej, możliwe było udostępnienie 
złóż cynku i ołowiu zalegających na znacznej 
głębokości poniżej zwierciadła wody. Na tym 
obszarze na skalę wielkoprzemysłową wydoby-
cie prowadziły kopalnie: „Matylda” (1855-1972), 
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Korzyści i problemy 
eksploatacji 
ujęć wód podziemnych 
w obszarach aktywności 
górniczej na przykładzie 
Wodociągów Chrzanowskich

Przez dziesięciolecia polityka surowcowa kraju była stawiana na pierwszym miejscu, daleko przed 
bezpieczeństwem zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Przedsiębiorstwa wo-

dociągowe chcąc sprostać temu zadaniu musiały nauczyć się współpracować z zakładami górniczymi. 
W takich warunkach 85 lat temu swoją działalność rozpoczęły Wodociągi Chrzanowskie* – w czasach 
gdy górnictwo miało kluczowe znaczenie dla gospodarki kraju, a wpływ eksploatacji górniczej na środo-
wisko gruntowo-wodne był marginalizowany.

Kopalnia Galmanu „Trzebionka” (1880’-1906) 
oraz kopalnia „Trzebionka” (1950-2010), two-
rzące Zakłady Górnicze „Trzebionka” [Motyka 
i in. 2018].

Trias chrzanowski, poza tym, że reprezen-
tuje dolomity kruszconośne, charakteryzuje 
się bardzo wysokim zawodnieniem, stanowiąc 
w warunkach naturalnych dobre zaopatrze-
nie w wodę do spożycia. Naturalne wody wy-
stępujące w węglanowych skałach triasowych 
rejonu chrzanowskiego, charakteryzują się 
bardzo dobrą jakością. Ich mineralizacja wy-
nosi od 450 do 600 mg/l, przeważnie są typu 
Ca-Mg-HCO3 lub Ca-Mg-HCO3-SO4. Stężenie 
siarczanów w wodach niepoddanych antropo-
presji mieści się w przedziale od 60 do 80 mg/l. 
Od eksploatacji wody z tych warstw swoją dzia-
łalność rozpoczęły Wodociągi Chrzanowskie, 
wiercąc w latach 1933-1935 dwie studnie głę-
binowe (studnie miejskie – rys. 1) o wydajno-
ści 90 m3/h każda (Bogusz, 2020). Miało to 
miejsce w czasie, gdy tymczasowo zaprzestano 
eksploatacji kopalń cynku i ołowiu, co spowo-
dowało odbudowę zwierciadła wody.

Po ponownym uruchomieniu odwodnie-
nia na potrzeby eksploatacji złóż, poziom wody 

* Na przestrzeni lat podmiot zajmujący się dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w rejonie chrzanowskim 
wielokrotnie zmieniał nazwę. Na potrzeby niniejszego artykułu autorzy posługują się obowiązującą obecnie nazwą – 
Wodociągi Chrzanowskie Sp. z o.o.
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w triasowym piętrze wodonośnym 
uległ obniżeniu, tym samym zmniej-
szając zasoby studni użytkowanych 
przez Wodociągi Chrzanowskie, 
a w 1960 r., na skutek naruszenia 
uskoku izolującego [Szuwarzyński 
2000], doszło do całkowitego osusze-
nia studni. Doświadczenia z wpływu 
górnictwa na szeroko rozumiane śro-
dowisko naturalne, w tym także na 
wody podziemne, zaowocowały zapi-
sem w art. 81 Dekretu z 6 maja 1953 r. 
Prawo górnicze, w yróżniającym 
szkody górnicze o szczególnie dużym 
zasięgu lub rozmiarze, zwłaszcza 
w postaci istotnego przeobrażenia te-
renu lub zaniku wody na znacznym 
terenie”. Kwalifikacja konkretne-
go przypadku do tej kategorii, wraz 
z określeniem sposobu naprawienia 
szkody i pokrycia kosztów napra-
wy, pozostawała właściwością Rady 
Ministrów. W przypadku górnictwa 
rudnego dokonano tego w uchwale 
Rady Ministrów nr 83/63 z 21 lute-
go 1963 r. w sprawie zabezpieczenia 
dostaw wody dla potrzeb ludności 
miast i wsi, przemysłu i rolnictwa 
oraz przygotowania prac dokumen-
tacyjnych w tym zakresie dla rejonu 
Chrzanów–Trzebinia i rejonu olku-
skiego w związku z zanikiem wody 
wskutek robót górniczych. Material-
nie, uchwała nakazywała zaprojekto-
wanie i wybudowanie odpowiedniej 
infrastruktury wodociągowej, zobo-
wiązując równocześnie zakłady gór-
nicze do zapewnienia dostaw wody 
w odpowiedniej ilości. W 1963 r. uru-
chomiono Stację Uzdatniania Wody 
przy szybie „Józef”. Zdolność produk-
cyjna wynosiła wówczas 720 m3/h.

Mniej więcej w tym samym cza-
sie swoją działalność prowadziły 
wodociągi w Trzebini i Libiążu, do 
1956 działające jako osobne przed-
siębiorstwa. W Trzebini woda po-
bierana była z dwóch szybów: „An-
drzej” i „Zbyszek” (rys. 1). Łączna 
ilość pobieranej wody wynosiła około 
80 m3/h.

Wodociągi w Libiążu również ba-
zowały na eksploatacji wód odwodnie-
niowych. Ten obszar, w przeciwień-
stwie do Chrzanowa czy Trzebini, 
charakteryzuje się występowaniem 
złóż węgla kamiennego i do dziś swoją 

działalność prowadzą Zakłady Gór-
nicze Janina TAURON Wydobycie 
S.A. W latach 40. na potrzeby komu-
nalne woda dostarczana była z szybu 
Janina V Ruch I – obecnie zatopiony.

I tak w latach 50. XX w. zaopa-
trzenie ludności w wodę do spożycia 
bazowało przede wszystkim na wo-
dach pochodzących z funkcjonują-
cych ówczesnych kopalń. Miało to 
swoje zalety i wady. Przede wszyst-
kim, woda dostarczana była bezpłat-
nie, co eliminowało koszty związa-
ne z pompowaniem ujęcia, z drugiej 
jednak strony wody pochodzące 
z odwadniania wymagały uzdatnia-
nia. Istniało większe ryzyko zmiany 
składu chemicznego wody w wyni-
ku przedostania się zanieczyszczeń 
z wyrobisk, wdarcia się wody z innych 
poziomów wodonośnych czy wzboga-
cenia wody w składniki pochodzące 
z rozpuszczania wtórnych minera-
łów. W tym czasie również nie brano 
zbytnio pod uwagę faktu, że kiedyś 
eksploatacja się zakończy i jakie będą 
tego konsekwencje.

Z biegiem lat zapotrzebowanie 
na wodę w Wodociągach Chrzanow-
skich wzrastało i konieczne było 
znalezienie kolejnych źródeł wody. 
W 1960 r. rozpoczęto budowę Stacji 
Uzdatniania Wody „Trzebionka”, do 
której woda miała być dostarczana 

z szybu „Włodzimierz” w kopalni Za-
kłady Górnicze „Trzebionka”. Z tego 
ujęcia pobierano ok. 300 m3/h. Uję-
cie „Włodzimierz” funkcjonowało do 
roku 2010.

W latach 1964-1965 zapoczątko-
wano roboty udostępniające, mają-
ce na celu udostępnienie struktury 
górniczej w zachodniej części złoża 
węgla kamiennego Siersza, gdzie 
planowano wydobywanie pokładów 
grupy 200 (warstwy łaziskie) [Wątor 
i in. 2020]. Jest to obszar znajdujący 
się w Trzebini–Sierszy. Roboty udo-
stępniające były prowadzone w bar-
dzo trudnych warunkach hydroge-
ologicznych, w celu zgłębienia dwóch 
szybów Lech 1 i Lech 2 wykonano 6 
studni o głębokości 145 m, pełnią-
cych funkcję bariery ograniczającej 
dopływ wody do szybów podczas ich 
budowy. Pomimo wykonania stud-
ni, nie udało się pokonać trudności 
związanych z napływem wody, prace 
udostępniające zaniechano. W 1975 r. 
Wodociągi Chrzanowskie uruchomi-
ły jedną ze studni na potrzeby za-
spokojenia potrzeb komunalnych, 
a w 1985 r. rozszerzono eksploatację 
o kolejne studnie. Eksploatacja uję-
cia prowadzona była z wydajnością 
384 m3/h. Dziś Ujęcie Lech jest jed-
nym z najzasobniejszych ujęć Wodo-
ciągów Chrzanowskich, jego zasoby 

Rys. 1. Lokalizacja ujęć wody związanych z eksploatacją górniczą na tle granic wybranych 
złóż w gminie Chrzanów, Trzebinia, Libiąż
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wynoszą 270 m3/h, co stanowi pra-
wie 30% całości dostarczanej wody 
przez Wodociągi. Zmniejszenie za-
sobów wynika przede wszystkim 
z eksploatacji w najbliższym sąsiedz-
twie kopalni piasku podsadzkowego 
„Szczakowa” i koniecznością utrzy-
mania leja depresji na poziomie nie-
zagrażającym pobliskiemu rezerwa-
towi przyrody „Dolina Żabnika”.

W tym przypadku Wodociągi 
Chrzanowskie skorzystały na nieuda-
nych próbach eksploatacji złóż węgla 
kamiennego. Część studni odwod-
nieniowych jest wciąż eksploatowana 
i mimo wieku, dalej spełniają swoją 
funkcję. Część z nich została wyłączo-
na z eksploatacji, a w zamian zostały 
odwiercone nowe. W związku z zasob-
nością warstwy wodonośnej oraz za-
kończeniem eksploatacji w pobliskiej 
kopalni piasku podsadzkowego, pla-
nowana jest rozbudowa ujęcia. Woda 
ta obecnie nie wymaga uzdatniania.

Kolejnym ujęciem należącym do 
Wodociągów Chrzanowskich, a ściśle 
związanym z górnictwem, jest tria-
sowe ujęcie „Żelatowa”. Pierwotnie 
inwestorem projektowanego ujęcia 
miał być planowany z wielkim roz-
machem Kombinat Geologiczno-
-Przetwórczy Węgla Kamiennego 
„Janina” w Libiążu [Kawalec 1984]. 
Jednak koncepcja budowy zakła-
du upadła, budową ujęcia zaintere-
sowały się ówczesne wodociągi. Co 
ciekawe, ujęcie znajduje się w bezpo-
średnim sąsiedztwie kamieniołomu 
dolomitu „Żelatowa”, a rozpoznanie 
warstwy wodonośnej było możliwe 
dzięki pracom wiertniczym prowa-
dzonym na etapie udostępniania zło-
ża. Pierwotnie złoże to również miało 
być odwadniane, co na dalszym eta-
pie zostało zaniechane. Ujęcie wraz 
ze Stacją Uzdatniania Wody zostało 
uruchomione w 1985 r. i jest eksplo-
atowane do dziś, zabezpieczając 25% 
całości dostarczanej wody przez Wo-
dociągi Chrzanowskie.

Jak już wcześniej wspomniano, 
SUW „Żelatowa” znajduje się w bez-
pośrednim sąsiedztwie kamienio-
łomu, w jego obszarze górniczym. 
Przez lata eksploatacji ujęcia wody 
nie odnotowano negatywnego wpły-
wu wydobycia dolomitu na jakość 

i ilość pompowanej wody. Wodociągi 
Chrzanowskie są w stałym kontakcie 
z władzami Kopalni i Prażalni Dolo-
mitu „Żelatowa”, monitorowana jest 
jakość wody na obszarze kopalni.

Rok 2010 był przełomowy dla 
funkcjonowania Wodociągów Chrza-
nowskich. W tym czasie zakończo-
no eksploatację rud cynku i ołowiu 
z ZG „Trzebionka” i rozpoczęto osta-
tecznie zatapianie kopalni. W latach 
wcześniejszych dwukrotnie przepro-
wadzano częściowe zatapianie wy-
branych poziomów kopalni, a obser-
wowane w tym czasie zmiany składu 
chemicznego pobieranej wody, po-
zwalały przypuszczać, że po całko-
witym zatopieniu kopalni dojdzie do 
znacznego pogorszenia jakości wody, 
tym samym skutecznie uniemoż-
liwiając dalszą eksploatację ujęcia 
z szybu „Józef”.

Po zatopieniu kopalni, pod ko-
niec 2014 r., ze względu na stale 
rosnącą twardość wody, stężenie 
manganu i wzrost zawartości siarcza-
nów, podjęto decyzję o zaprzestaniu 
eksploatacji ujęcia „Józef”. Zmiana 
składu chemicznego wody, była na-
stępstwem wymywania produktów 
wietrzenia z zatapianych wyrobisk, 
głównie siarczków żelaza, łatwo roz-

puszczalnych hydroksysiarczanów 
z otaczających skał. Po wyłączeniu 
pomp ujęcia, jakość wody gwałtow-
nie pogorszyła się [Motyka i in. 2018].

Mając do dyspozycji opinie eks-
pertów o możliwości pogorszenia ja-
kości wody i konieczności wyłączenia 
ujęcia [Motyka i in. 2000], które sta-
nowiło główne zaopatrzenie rejonu 
w wodę przeznaczoną do spożycia, 
ówczesne władze Wodociągów pod-
jęły decyzję o konieczności wybudo-
wania magistrali dostarczającej wodę 
z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągowego. W 2004 r. m.in. 
na ten cel Wodociągi Chrzanowskie 
otrzymały dofinansowanie z Europej-
skiego Funduszu Spójności. Realiza-
cja projektu zakończyła się w 2009 r.

Obecnie Wodociągi Chrzanowskie 
eksploatują ujęcia własne oraz impor-
tują wodę z Górnośląskiego Przedsię-
biorstwa Wodociągowego. W dalszym 
ciągu planowane są nowe inwestycje 
mające na celu dywersyfikację źró-
deł wody dla zabezpieczenia ciągłości 
dostaw oraz zmniejszenie importu. 
Niewątpliwie, eksploatacja górnicza 
prowadzona w rejonie działalności 
Wodociągów Chrzanowskich w minio-
nych latach przyczyniła się do rozwo-
ju sieci wodociągowej. Obecnie dwa 
najzasobniejsze ujęcia, „Lech” i „Żela-
towa”, powstały w konsekwencji chy-
bionych inwestycji górniczych. Przez 
lata prowadzono pobór wody z odwod-
nienia kopalń, były to ujęcia w Libią-
żu, „Józef”, „Włodzimierz”, „Zbyszek” 
i „Andrzej”, skupiając koszty na inwe-
stycję w rozbudowę sieci bez koniecz-
ności pokrywania wysokich kosztów 
eksploatacji wód głębinowych.

Przedsiębiorstwa wodociągowe 
nie mogą wybrać miejsca prowa-
dzonej działalności, ponieważ uza-
leżnione są od warunków występu-
jących w danej gminie czy powiecie. 
Konieczne jest dostosowanie się do 
istniejących warunków – hydro-
logicznych i hydrogeologicznych. 
W przypadku Wodociągów Chrza-
nowskich przez lata funkcjonowano 
w otoczeniu wzmożonej eksploatacji 
górniczej. Bogactwo rejonu w złoża 
naturalne nie sprzyja ochronie jako-
ści i zasobów wód. Wodociągi nauczy-
ły się współistnieć z prowadzonym 

Fot. 1. Nieczynne ujęcie wody – szyb „Jó-
zef” [fot. A. Kasprzak 2020]
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przemysłem, wykorzystując możli-
wości pozyskania wody dla odbior-
ców, bazując na istniejących przed-
siębiorstwach górniczych.

Niewątpliwie eksploatacja górni-
cza może przyczynić się do zmniej-
szenia zasobów wody oraz pogorsze-
nia jej jakości. Gdy nie ma możliwości 
oddzielenia działalności górniczej 
od eksploatacji wód, konieczne jest 
prowadzenie stałego monitoringu za-
równo ilościowego jak i jakościowego 
warstwy wodonośnej. Wskazane jest 
sporządzanie prognoz określających 
wpływ prowadzonej działalności na 
lokalne źródła wody. Należy również 
przewidzieć konsekwencje zaprze-
stania eksploatacji górniczej na wody 
powierzchniowe i podziemne, oraz 
kontrolować kierunki rekultywacji 
terenu. Wodociągi Chrzanowskie, 
biorąc pod uwagę ekspertyzy wyko-
nywane przez naukowców, uniknę-
ły lokalnej katastrofy, jaką jest brak 
wody przeznaczonej do spożycia dla 
mieszkańców powiatu.

Wyzwaniem dla Spółki na kolej-
ne lata jest zapewnienie stabilnych 
dostaw wody pitnej dla mieszkańców, 
dalszą poprawę bezpieczeństwa za-
równo w obszarze ujęć wody, jak i jej 
dystrybucji. Planowanych jest szereg 
inwestycji, dzięki którym zapewnio-
ne będzie bezpieczeństwo dostaw 
wody na całym obszarze działalności 
Spółki. Poprzez wdrażanie pełnego 
monitoringu pracy zarówno ujęć, sta-
cji uzdatniania wody, a także monito-
ringu sieci wodociągowej, dąży się do 
racjonalnego i zrównoważonego wy-
korzystania własnych zasobów wod-

nych. Planowana jest w najbliższych 
latach modernizacja ujęć własnych, 
a także budowa nowych studni głębi-
nowych. Celem racjonalnej i wydajnej 
gospodarki wodnej jest prowadze-
nie procesu produkcji i dystrybucji 
wody w sposób umożliwiający mini-
malizację kosztów z tym związanych. 
Wykorzystanie własnych zasobów 
wodnych, doszczelnianie systemu 
dystrybucji, a także rozbudowa syste-
mów informatycznych modelowania 
i monitoringu sieci, daje możliwość 
ograniczania ilości wody importo-
wanej od zewnętrznych dostawców, 
a w efekcie skutkuje obniżaniem 
kosztów związanych z działalnością.

W Wodociągach Chrzanowskich 
sporym problemem jest stan sieci 
wodociągowej. Przeszło 40% urzą-
dzeń wodociągowych, w tym sieci 
magistralnych oraz rozdzielczych, 
jest przestarzała i wykonana ze słabej 
jakości materiału. Sieć wodociągowa 
narażona jest również na oddziały-
wania związane z prowadzoną dzia-
łalnością górniczą, co definitywnie 
wpływa na jej awaryjność. Obecnie 
eksploatowanych jest ok. 1200 km 
sieci wodociągowej, wciąż budowane 
są nowe odcinki. Wskaźnikiem efek-
tywności całego systemu dystrybucji 
są straty wody, które w naszym przed-
siębiorstwie, w związku z podjętymi 
działaniami inwestycyjnymi, obecnie 
kształtują się na poziomie 17%.

Stawiane przed Spółką wyzwa-
nia, to przede wszystkim zapewnie-
nie bezpieczeństwa dostaw wody dla 
mieszkańców, racjonalne jej wyko-
rzystanie, dbałość o własne ujęcia 

głębinowe oraz poprawa efektyw-
ności zarówno technologicznej, jak 
i ekonomicznej.
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Fot. 2. Dawna hala filtrów w SUW Trzebionka [fot. J. Gucik 2020]


