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Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 

Państwowy Instytut Geologiczny- 

Państwowy Instytut Badawczy 

ZOŚ-4 
Zestawienie tabelaryczne  

monitoring zasobów eksploatacyjnych 

wód podziemnych, zasobów wód 

leczniczych, termalnych i solanek 

Główny Urząd Statystyczny 

Departament Badań Przestrzennych 

i Środowiska 

Numer indentyfikacyjny – REGON  
za rok 2021 

 Termin przekazania:  

do 28 maja 2022 r. 

 

Obowiązek przekazywania danych wynika z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 955). 

Zbierane na tym formularzu dane podlegają bezwzględnej ochronie zgodnie z zasadą tajemnicy statystycznej (art. 10 ustawy o statystyce publicznej). 

 

                                   
(e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Tabela 1. WYKAZ WÓD LECZNICZYCH TERMALNYCH I SOLANEK – W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM 

(wg stanu na 31.12.2021 r.) w m3/rok, m3/h 

Lp. 
Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie 

złoża nieudostępnionego 
Typ wody* 

Zasoby 

eksploatacyjne 

(m3/h) 

Pobór 

 (m3/rok) 
Powiat 

Złoża udokumentowane 

woj. DOLNOŚLĄSKIE 

      

      

      

woj. KUJAWSKO-POMORSKIE 

      

      

      

woj. LUBELSKIE 

      

      

      

woj. LUBUSKIE 

      

      

      

woj. ŁÓDZKIE 

      

      

      

woj. MAŁOPOLSKIE 

      

      

      

woj. MAZOWIECKIE 

      

      

      

woj. OPOLSKIE 

      

      

      

woj. PODKARPACKIE 

      

      

      

woj. PODLASKIE 

      

      

      

woj. POMORSKIE 

      

      

      

*C-solanki; Lz –wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/dm3); Ls – wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm3); T – wody 

termalne; ** – zasoby objęte koncesją na wydobywanie kopaliny ze złoża; b.d. – brak danych 



Tabela 1. WYKAZ WÓD LECZNICZYCH, TERMALNYCH I SOLANEK – W UKŁADZIE WOJEWÓDZKIM 

(wg stanu na 31.12.2021 r.) w m3/rok, m3/h (dokończenie) 

Lp. 
Nazwa złoża lub odwiertu w obrębie 

złoża nieudostępnionego 
Typ wody* 

Zasoby 

eksploatacyjne 

(m3/h) 

Pobór 

 (m3/rok) 
Powiat 

Złoża udokumentowane 

woj. ŚLĄSKIE 

      

      

      

woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE 

      

      

      

woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE 

      

      

      

woj. WIELKOPOLSKIE 

      

      

      

woj. ZACHODNIOPOMORSKIE 

      

      

      

*C-solanki; Lz –wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja ≥1 g/dm3); Ls – wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm3); T – wody 

termalne; ** – zasoby objęte koncesją na wydobywanie kopaliny ze złoża; b.d. – brak danych 

Tabela 2. ZESTAWIENIE USTALONYCH ZASOBÓW EKSPLOATACYJNYCH ZWYKŁYCH WÓD 

PODZIEMNYCH W POLSCE W 2021 R. 

Województwo 
Powierzchnia 

w km2 

Zasoby eksploatacyjne 

Ogółem w m3/h 
Moduł 

zasobów 

m3/h/km2 

Stan zasobów eksploatacyjnych w m3/h z utworów 

Stan na 

31.12.2021 r. 

Przyrost- 

-ubytek 

w 2021 r. 

czwarto-

rzędowych 

paleogeńsko -

neogeńskich 
kredowych starszych 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

OGÓŁEM 01         

dolnośląskie 02         

kujawsko-pomorskie 03         

lubelskie 04         

lubuskie 05         

łódzkie 06         

małopolskie 07         

mazowieckie 08         

opolskie 09         

podkarpackie 10         

podlaskie 11         

pomorskie 12         

śląskie 13         

świętokrzyskie 14         

warmińsko-mazurskie 15         

wielkopolskie 16         

zachodniopomorskie 17         

 

                                      

(e-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI) 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia 

formularza 
1 

 

Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza 2  

 

     

(telefon kontaktowy  
w zakresie sporządzonego sprawozdania) 

 (miejscowość, data) 

 


