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Tabela 2. Struktura użytkowania gruntów w otoczeniu obiektów małej retencji oraz zmiany 
antropogeniczne rzeźby dolin i hydrogeomorfologii koryt cieków. 
Tabela 3. Wykaz obiektów małej retencji, dla których wymagane jest sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko. 
Tabela 4. Wykaz obiektów małej retencji, które mogą wymagać sporządzenie raportu 
oddziaływania na środowisko. 
Tabela 6. Wykaz zbiorników usuniętych z Programu małej retencji dla województwa 
śląskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

Suchy zbiornik 
retencyjny 
"Strzody" m. 
Rydułtowy 

wody 
opadowe Nacyna łąki, tereny 

antropogeniczne
przepuszczalność słaba 

(gliny i pyły)

ciek uregulowany, obszar 
przekształceń 

antropogenicznych

2.
Polder na rzece 
Sumina,               
gm. Lyski 

Sumina Ruda
łąki, tereny 

zalewowe, tereny 
antropogeniczne

przepuszczalność zmienna 
(grunty organiczne)

ciek uregulowany, tereny 
zdrenowane w dolinie

3.

Polder "Kuźnia 
Raciborska" w 
km 6+300 w m. 
Kuźnia 
Raciborska 

Ruda Odra
lasy, teren 

zalewowy, teren 
podmokły

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione), słaba (gliny i
pyły)

ciek nieuregulowany, 
zaburzenia reżimu 

hydrologicznego, tereny 
zdrenowane w dolinie

4.
Suchy zbiornik 
"Krzanowice",     
gm. Krzanowice 

Biała Woda Psina łąki, tereny 
antropogeniczne

przepuszczalność bardzo 
słaba (skały lite słabo 

uszczelinione i iły)
ciek uregulowany

5.
Suchy zbiornik 

Ostropka w 
Gliwicach 

Ostropka Kłodnica tereny 
antropogeniczne

przepuszczalność 
zróżnicowana (grunty 

antropogeniczne)
ciek uregulowany

6.
Suchy zbiornik 

Doa           
w Gliwicach

Rów Doa Ostropka nieużytki, teren 
antropogeniczny

przepuszczalność zmienna 
(grunty organiczne) ciek uregulowany

7.
Suchy zbiornik 
"Psina",               
gm. Krzanowice 

Psina Odra
łąki z siecią rowów 

melioracyjnych, 
teren zalewowy

przepuszczalność bardzo 
słaba (skały lite słabo 

uszczelinione i iły), zmienna 
(grunty organiczne)

ciek uregulowany, tereny 
zdrenowane w dolinie

9. Rudnik Mały, 
gm. Starcza Kamieniczka Warta

łaki, tereny 
zalewowe, tereny 
antropogeniczne

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione)
ciek uregulowany

Zlewnia rzeki Odry

Zlewnia rzeki Warty

8.

Suche zbiorniki 
retencyjne  w 
Zawierciu - 
Kromołów w 
tzw. Dołach 
Żerkowskich i 
przy ul. Żelaznej 

woda 
deszczowa Warta łąki, nieużytki zbiorniki suche poza doliną 

rzeczną

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia Zagrożenia

Tab. 2. Struktura użytkowania gruntów w otoczeniu obiektów małej retencji oraz zmiany antropogeniczne rzeźby dolin      
i hydrogeomorfologii koryt cieków

I. Suche zbiorniki i poldery - nowe 

Podłoże Zmiany antropogeniczne

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione)



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

10. Własna , gm. 
Starcza

rów 
melioracyjny Kamienicz-ka tereny podmokłe

przepuszczalnośc średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione)

ciek nieuregulowany, tereny 
zdrenowane

11.
Zawada,              
gm. Kamienica 
Polska

Kamieniczka Warta łąki, tereny 
zabudowane

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione), sąsiedztwo 
gruntów antropogenicznych 

(przepuszczalność 
zróżnicowana)

ciek uregulowany

12 Istebna, gm. 
Istebna Olza Olza zadrzewienia bardzo słabo przepuszczalne 

; teren podmokły

korekcja progowa; teren 
dawnego zbiornika - 

zaawansowana sukcesja lasu

obszar predysponowany do 
powstawania osuwisk; 

likwidacja siedlisk 
hydrofilnych

Zlewnia rzeki Odry
II. Zbiorniki - nowe obiekty



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

13.

Zbiornik 
retencyjny 
"Chechło", gm. 
Rudziniec 

Chechelski Kłodnica łąki, tereny 
zalesione

przepuszczalność słaba 
(gliny i pyły) oraz grunty 

organiczne
ciek uregulowany

14. Prądy, gm. 
Koszęcin Leśnica Mała Panew las, łąki

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione)

ciek uregulowany, 
oczyszczalnie ścieków w 

pobliżu, punkty zrzutu ścieków 
w tym jeden na dopływie do 

zbiornika

zanieczyszczenie wód 
związane ze zrzutem 

ścieków

15. Brusiek (ALP*)  
gm. Koszęcin rów leśny L Mała Panew las przepuszczalność średnia umiejscowiony na rowie 

melioracyjnym

16. Rusinowice,        
gm. Koszęcin Boronowski Mała Panew łąka, las, tereny 

podmokłe
przepuszczalność zmienna 

(grunty organiczne)
ciek uregulowany, obszary 

zdrenowane w dolinie
posadowienie zbiornika na 

gruntach organicznych

17. Piasek (ALP*),   
gm. Woźniki ciek leśny B Mała Panew łaka, las

przeuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione)
ciek nieuregulowany

18. Wilkowice, gm. 
Wilkowice Wilkówka Biała pola uprawne glina ciężka pylasta słabo 

przepuszczalna

zabudowa mieszkaniowa w 
dolinie poniżej - zagrożenie 

falą awaryjną

19.
Zbiornik wodny 
"Kaniów", gm. 
Bestwina 

wody 
gruntowe z 

warstwy 
wodnośnej

Wisła żwirownia

glina ciężka pylasta bardzo 
słabo przepuszczalna; w 
wyrobisku grunt dobrze 

przepuszczalny

wyrobisko poeksploatacyjne 
wypełnione wodą

20.

Zbiornik 
retencyjny 
"Bijasowice"       
w Bieruniu 
Nowym 

Bijasowicki Wisła użytki zielone, 
woda

mady ciężkie i średnie słabo 
i bardzo słabo 
przepuszczalne

21. Biała, gm. 
Wilkowice Biała Biała

zadrzewienia, 
istniejąca zapora 

przeciwrumowisko
wa

mady ciężkie i średnie słabo 
przepuszczalne zapora przeciwrumowiskowa

22.
Wisła - 
Gościejów I,        
gm. Wisła

Gościejów Wisła

las, istniejąca 
zapora 

przeciwrumowisko
wa

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

zabudowa techniczna lewego 
brzegu koryta ; zapora 
przeciwrumowiskowa

obszar predysponowany do 
powstawania osuwisk

23.
Wisła - 
Gościejów II,      
gm. Wisła

Gościejów Wisła

las, istniejąca 
zapora 

przeciwrumowisko
wa

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

zabudowa techniczna lewego 
brzegu koryta ; zapora 

przeciwrumowiskowa, korekcja
progowa powyżej

obszar predysponowany do 
powstawania osuwisk

24. Wisła - Łabajów,
gm. Wisła Łabajów Wisła

las, istniejąca 
zapora 

przeciwrumowisko
wa

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

zabudowa techniczna lewego 
brzegu koryta ; ok. 200 m 

powyżej zbiornik istniejący

25. Jaworze, gm. 
Jaworze

Jasionka 
(Jasienicki) Iłownica lasy, zadrzewienia

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

korekcja progowa poniżej
zabudowa mieszkaniowa w 
dolinie poniżej - zagrożenie 

falą awaryjną

Zlewnia rzeki Wisły

Zlewnia rzeki Mała Panew



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

26.
Olszówka,           
gm. Bielsko - 
Biała

Olszówka Biała

las, istniejąca 
zapora 

przeciwrumowisko
wa

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

zapora przeciwrumowiskowa

27. Bukowy, gm. 
Brenna Bukowy Brennica las, zabudowa niska

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

zapora przeciwrumowiskowa

zabudowa mieszkaniowa 
powyżej zbiornika - brak 

danych nt. gospodarki 
ściekowej ; zabudowa 

mieszkaniowa przy korycie 
poniżej - zagrożenie falą 

awaryjną



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

28. Wschodnica, gm.
Brenna Wschodnica Brennica użytki zielone

słabo i bardzo słabo 
przepuszczalne, głiniasto- 

ilaste; bezpośredniow 
korycie rumosz skalny 

przepuszczalny

zapora przeciwrumowiskowa

29. Ustroń - Dobka,  
gm. Ustroń Dobka Wisła

las, istniejąca 
zapora 

przeciwrumowisko
wa

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

obustronna zabudowa 
techniczna brzegu koryta ; 100 -

400 m powyżej zapory 
przeciwrumowiskowe i progi 

korekcyjne

obszar predysponowany do 
powstawania osuwisk

30.
Ustroń - 
Jaszowiec,           
gm. Ustroń

Jaszowiec Wisła

las, istniejąca 
zapora 

przeciwrumowisko
wa

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

zapora przeciwrumowiskowa

31.
Bystra 
Krakowska,         
gm. Wilkowice

Białka Biała lasy, zadrzewienia

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

zabudowa mieszkaniowa w 
dolinie poniżej - zagrożenie 

falą awaryjną

32.

Szczekociny 
(AGROFIR-
MA),                   
gm. Szczekociny

Pilica Wisła

łaka z siecią rówów
melioracyjnych, 

tereny 
antropogeniczne

przepuszczalność zmienna 
(grunty organiczne)

ciek uregulowany, lewostonnie 
obwałowany - zbiornik 

projektowany za zawalu; 
oczyszczalnie ścieków

posadowienie zbiornika na 
gruntach organicznych

33.
Zbiornik wodny 
na rzece 
Uniejówce 

Uniejówka Pilica

łaki, teren 
podmokły, sieć 

rówów 
melioracyjnych

przepuszczalność zmienna 
(grunty organiczne) ciek uregulowany

posadowienie zbiornika na 
gruntach organicznych, 

eutrofizacja

34. Danków gm. 
Lipie Liswarta Warta tereny zalewowe, 

łąki, pola
przepuszczalność zmienna 

(grunty organiczne) ciek uregulowany posadowienie zboirnika na 
gruntach organicznych

35. Siodłoki, gm. 
Boronów Liswarta Warta łąki, lasy

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 
uszczelinione), zmienna 

(grunty organiczne)

ciek uregulowany posadowienie zboirnika na 
gruntach organicznych

36. Rzeki Wielkie, 
gm. Kłomice Warta Warta łąki, tereny 

zalewowe
przepuszczalność słaba 

(gliny i pyły) ciek nieuregulowany

37. Piasek, gm. 
Boronów Liswarta Warta

łąki, las, teren 
podmokły, teren 

zabudowany, linia 
kolejowa

przepuszczalność zmienna 
(grunty organiczne), średnia 

(piaski i skały lite silnie 
uszczelinione)

ciek uregulowany, tereny 
zdrenowane w dolinie, 

oczyszczalnia ścieków na 
obszarze odwadnianym przez 

zbiornik

posadowienie zbiornika na 
gruntach organicznych

38. Starokrzepice,     
gm. Krzepice Liswarta Warta łąki, teren 

zalewowy
przepuszczalnośc zmienna ( 

grunty organiczne) ciek uregulowany posadowienie zboirnika na 
gruntach organicznych

Zlewnia rzeli Pilicy

Zlewnia rzeki Warty



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

39.
Pacanów 
(Cyganka),          
gm. Panki

Pankówka Liswarta lasy, łąki

przepuszczalność głównie 
zmienna zmienna (grunty 
organiczne) ale miejscami 
bardzo słaba (skały lite, 
słabo uszczelinione i iły)

ciek nieuregulowany, sieć 
rowów melioracyjnych

posadowienie zbiornika na 
gruntach organicznych

40.
Koszarawa  - 
Tajch,                  
gm. Koszarawa

Koszarawa Soła zadrzewienia

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

obszar dawnego zbiornika 
częściowo zasypany rumoszem

41.
Loraniec,             
gm. Węgierska 
Górka

Loraniec Cięcinka użytki zielone

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

korekcja progowa

42.
Żabnica,              
gm. Węgierska 
Górka

Żabniczanka Soła woda

rumosz skalny - 
przepuszczalny; głębiej skały

osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

wg mapy topograficznej 1: 50 
000 - zbiornik istniejący

zabudowa mieszkaniowa 
bezpośrednio powyżej 

zbiornika - brak danych nt. 
gospodarki ściekowej

Zlewnia rzeki Soły



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

43.
Kozy - 
Kamieniołom,     
gm. Kozy

Pisarzówka woda, nieużytki skały osadowe zwięzłe - 
słaboprzepuszczalne

dno kamieniołomu - 
powierzchnia antropogeniczna

44.
Staw w 

Wojskach,      
gm. Tworóg 

Świniowicki Mała Panew łąki przepuszczalność słaba 
(gliny i pyły)

ciek uregulowany, tereny 
zdrenowane w dolinie

45.
Staw w 
Świniowicach,    
gm. Tworóg 

Świniowicki Mała Panew łąki przepuszczalność zmienna 
(grunty organiczne)

ciek uregulowany, tereny 
zdrenowane w dolinie

posadowienie zbiornika na 
gruntach organicznych

46. Staw "Rybny 3", 
gm. Pilchowice Rów R-C Bierawka łaki, tereny 

antropogeniczne
przepuszczalność zmienna 

(grunty organiczne)
ciek uregulowany, tereny 

zdrenowane w dolinie
posadowienie zboirnika na 

gruntach organicznych

47.
Staw rybny w 
Imielinie przy ul.
Imielińskiej 

rów Cisowiec Imielinka użytki zielone

przepuszczalność zmienna; 
znaczący udział gruntów 
mineralno - organicznych; 
teren częsciowo podmokły

obustronna zabudowa 
techniczna brzegów koryta 

Imielinki

48.
staw Dolny i 
Górny,                 
gm. Kozy

Kozówka Kozówka użytki rolne glina ciężka pylasta słabo 
przepuszczalna

49.

Suchy zbiornik 
"Nacyna B" w 
rejonie ul. 
Strzody w m. 
Rydułtowy 

wody 
opadowe Nacyna łaki, tereny 

antropogeniczne
przepuszczalność słaba 

(gliny i pyły)
 obszar przekształceń 
antropogenicznych

50.
Wierzbie I, III, 
IV, V,                 
gm. Koszęcin

ciek bez 
nazwy

Bartosie,      
Mała Panew

ląka, las, tereny 
podmokłe w dolinie

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 
uszczelinione), zmienna 

(grunty organiczne)

ciek nieuregulowany posadowienie zboirnika na 
gruntach organicznych

51.
Kośmidry 
(ALP*) ,              
gm. Pawonków

rów leśny Mała Panew las, teren podmokły
przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione)
rowy okresowe

52.

Zbiornik 
rtencyjny 
"Machnik" w 
rejonie                 
ul. Strzelców 
Bytomskich         
m. Rydułtowy 

rów 
melioracyj-ny Nacyna nieużytki, teren 

antropogeniczny

przepuszczalność 
zróżnicowana (grunty 

antropogeniczne)

ciek uregulowany, obszar 
przekształceń 

antropogenicznych

Zlewnia rzeki Mała Panew

Zlewnia rzeki Odry

Zlewnia rzeki Soły

IV. Suche zbiorniki i poldery - 
Zlewnia rzeki Odry

V. Zbiorniki - modernizacja obiektów 

III. Stawy - nowe obiekty
Zlewnia rzeki Mała Panew

Zlewnia rzeki Odry

Zlewnia rzeki Wisły



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

53.

Zbiornik 
retencyjny 
"Zawalisko" w 
rejonie 
skrzyżowania 
ulic Wodnej i 
Gajowej 

wody 
opadowe Nacyna nieużytki, teren 

antropogeniczny
przepuszczalność słaba 

(gliny i pyły)
obszar przekształceń 
antropogenicznych



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

54.

Zbiornik 
retencyjny 

"Nacyna A" przy
ul. Strzody na 

granicy z 
miastem Pszów 

wody 
opadowe Nacyna

las, obszar 
źródliskowy w 
poblizu, tereny 

antropogeniczne

przepuszczalność słaba 
(gliny i pyły)

obszar przekształceń 
antropogenicznych

55. Zaborze, gm. 
Żarki

źródła 
Ordonki Warta las, obszar 

źródliskowy

przepuszczalność średnia 
(piski i skały lite silnie 

uszczelinione)
obszar źródliskowy posadowienie zbiornika na 

obszarze źródliskowym

56. Olszyna, gm. 
Herby Olszynka Liswarta lasy, łąki, tereny 

zabudowane

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione)

ciek uregulowany, tereny 
zdrenowane w dolinie

57. Amerykan, gm. 
Janów Wiercica Warta łąka, las

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione)
ciek uregulowany

58. Parzymiechy, 
gm. Lipie źródła Garbarka tereny 

antropogeniczne

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały silnie 

uszczelinione), słaba(gliny i 
pyły) oraz zróznicowana 

związana z gruntami 
antropogenicznymi

tereny zdrenowane w dolinie 
poniżej zbiorników, zbiorniki 
położone w rejonie obszarów 

antropogenicznych

59. Wrzosowa,          
gm. Poczesna

źródliska 8 ÷ 
10 Warta

lasy, tereny 
podmokłe, tereny 
zabudowane w 

dolinie

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione)

rowy leśne, tereny zdrenowane 
w dolinie

60. Świtezianka,  
gm. Ciasna

rów 
melioracyjny 

D-7
Liswarta łąka, las, tereny 

podmokłe

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelinione), słaba (gliny i
pyły)

ciek uregulowany

61. Kostrzyna, gm. 
Pankówka Pankówka Liswarta

tereny 
podmokłe.łąki, 

lasy, tereny 
zabudowane w 

pobliżu

przepuszczalność zmienna 
(grunty organiczne)

ciek nieuregulowany, sieć 
rowów melioracyjnych, grunty 

zdrenowane w dolinie

62. Hadra II, gm. 
Herby Liswarta Warta

łąki, las, teren 
podmokły, 

istniejący zbiornik 
wodny

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 

uszczelnione
ciek uregulowany

63. Kawki,  gm. 
Panki Pankówka Liswarta łąki, lasy, w pobliżu

teren zabudowany

przepuszczalność średnia 
(piaski i skały lite silnie 
uszczelinione), zmienna 
(grunty organiczne) oraz 

zróżnicowana (grunty 
antropogeniczne)

ciek nieuregulowany

64. Kuźnica  Stara, 
gm. Panki Pankówka Liswarta lasy, łąki przepuszczalność zmienna 

(grunty organiczne) ciek uregulowany posadowienie zbiornika na 
gruntach organicznych

Zlewnia rzeki Warty

Zlewnia rzeki Pilicy



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

65. Dzibice, gm. 
Kroczyce Białka Błotna Krztynia łąki, lasy, tereny 

antropogeniczne

przepuszczalność zmienna 
(grunty organiczne), średnia 

(piaski i skały lite silnie 
uszczelinione)

ciek częściowo uregulowany 
ponizej zbiornika

66.
Szczekociny,       
gm. Szczekociny 
- Tartaczna

Pilica Wisła łąki przepuszczalność zmienna 
(grunty organiczne)

ciek uregulowany, tereny 
zdrenowane w dolinie

posadowienie zbiornika na 
gruntach organicznych

67. Dąbrowno, gm. 
Niegowa źródliska  Białka 

Lelowska
łąka, teren 

antropogeniczny
przepuszczalność słaba 

(gliny i pyły)

68.

Staw rybny 
"Dylowaniec" w 
Pawłowicach,      
gm. Pawłowice 

rów 
melioracyjny 

nr 5
Hynek

wody 
powierzchniowe - 

stawy
lessy słabo przepuszczalne groble ; sztucznie formowane 

misy stawów

69.

Staw rybny 
"Myślonka" w 
Pawłowicach,      
gm. Pawłowice 

rów 
melioracyjny 

nr 5
Hynek

wody 
powierzchniowe - 

stawy
lessy słabo przepuszczalne groble ; sztucznie formowane 

misy stawów

70.

Kompleks 4 
stawów 
Zimochów, Pod 
Brychcym, 
Środkowy, Pod 
Gibasem, gm. 
Jasienica

Jasienicki Jasienicki
wody 

powierzchniowe - 
stawy

mady cieżkie (iły) bardzo 
słabo przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

71.
Kompleks 7 
stawów,               
gm. Jasienica

Jasienicki Jasienicki
wody 

powierzchniowe - 
stawy

lessy słabo przepuszczalne
groble stawowe; koryta cieków 

zasilających przełożone pod 
krawędź dna dolin

72.

kompleks 5 
stawów Chwist, 
Kubok, Mikler 
Długi,  Szporan,  
gm. Jasienica

Jasienicki Jasienicki
wody 

powierzchniowe - 
stawy

lessy słabo przepuszczalne; 
mady cieżkie (iły) bardzo 

słabo przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

73.
Kompleks 
stawów Nr 2 i 5,  
gm. Jasienica       

Jasienicki Jasienicki
użytki zielone, 

niska zieleń 
niurządzona

mady cieżkie (iły) bardzo 
słabo przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

74.
Kompleks 8 
stawów,               
gm. Jasienica

Iłownica Iłownica
wody 

powierzchniowe - 
stawy

mady cieżkie (iły) bardzo 
słabo przepuszczalne ; 
grunty organiczne o 

zmiennej przepuszczalności

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin
zrzuty ścieków

VI. Stawy - modernizacja obiektów
Zlewnia rzeki Wisły



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

75.
Kompleks 2 
stawów,               
gm. Jasienica

Iłownica Iłownica
wody 

powierzchniowe - 
stawy

mady cieżkie (iły) bardzo 
słabo przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

76. Staw Antoni,       
gm. Wilamowice Dankówka Dankówka

wody 
powierzchniowe - 

stawy
lessy słabo przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

77. Staw Młyński,     
gm. Wilamowice Dankówka Dankówka

wody 
powierzchniowe - 

stawy

lessy i mady lekkie słabo 
przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

zrzut ścieków powyżej 
stawu

78.
Staw Staronowy 
I, II, III,               
gm. Wilamowice

Dankówka Dankówka
wody 

powierzchniowe - 
stawy

mady lekkie i ciężkie słabo 
przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

79.

Kompleks 6 
stawów 
Dankowskich, 
Foksowiec,          
gm. Wilamowice

Młynówka z 
pot. Łękawka Łękawka

wody 
powierzchniowe - 

stawy

lessy słabo przepuszczalne; 
mady cieżkie (iły) bardzo 

słabo przepuszczalne; grunty
organiczne o zmiennej 

przepuszczalności

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

80.

Kompleks 2 
stawów,               
gm. Bielsko - 
Biała

Kromparek Kromparek
wody 

powierzchniowe - 
stawy

mady ciężkie słabo i bardzo 
słabo przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

81.
Kompleks 17 
stawów,               
gm. Dębowiec

Knajka Knajka 
wody 

powierzchniowe - 
stawy

mady ciężkie słabo i bardzo 
słabo przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

82.

Staw "Dulnik 
Mały"                  
m. Góra - 
Zapadź,               
gm. Miedźna 

rów 
melioracyjny Wisła

wody 
powierzchniowe - 

stawy

mady ciężkie bardzo słabo 
przepuszczalne; torfy o 

zmiennej przepuszczalności

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone



1. 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Użytkowanie 
terenuL.p. Nazwa zbiornka

/lokalizacja
rzeka / ciek / 

potok Zlewnia ZagrożeniaPodłoże Zmiany antropogeniczne

83.
Kompleks 7 
stawów Leżeje, 
gm. Wilamowice

rów 
melioracyjny Wisła

wody 
powierzchniowe - 

stawy
lessy słabo przepuszczalne groble stawowe; koryta cieków 

zasilających przełożone

84.

Kompleks 
stawów 
Wrotnów, gm. 
Wilamowice

rów 
melioracyjny 

Bobrek
Wisła 

wody 
powierzchniowe - 
stawy, niska zieleń 

nieurządzona

lessy słabo przepuszczalne groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone

85.
Staw Marianek 
Dolny,                
gm. Wilamowice

Pisarzówka Pisarzówka

wody 
powierzchniowe - 

stawy, pola 
uprawne

mady lekkie średnio 
przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

86. Staw Nr 7,           
gm. Wilamowice Słonica Słonica

wody 
powierzchniowe - 

stawy

mady ciężkie słabo i bardzo 
słabo przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

87.

Kompleks 2 
stawów,               
gm. Bielsko - 
Biała

Słonica Słonica
wody 

powierzchniowe - 
stawy

lessy słabo przepuszczalne
groble stawowe; koryta cieków 

zasilających przełożone pod 
krawędź dna dolin

88.
Staw A,B,C,        
gm. Bielsko - 
Biała

Słonica Słonica użytki zielone lessy słabo przepuszczalne
groble stawowe; koryta cieków 

zasilających przełożone pod 
krawędź dna dolin

89.

Kompleks 16 
stawów 
Kwaśniak, 
Marian, 
Łabetnik, 
Podgrobel, 
Karol, Nowy, 
Micherdowski 
Górny i Dolny 
oraz 8 bez 
nazwy, gm. 
Porąbka

Soła Soła

wody 
powierzchniowe - 
stawy, niska zieleń 

nieurządzona

mady ciężkie słabo 
przepuszczalne

groble stawowe; koryta cieków 
zasilających przełożone pod 

krawędź dna dolin

90.

Kompleks 2 
stawów Nr 1 i 2, 
gm. 
Radziechowy - 
Wieprz

Wieśnik Mały Soła
wody 

powierzchniowe - 
stawy

słabo przepuszczalne
groble stawowe; koryto cieku 
zasilającego przełożone pod 

krawędź dna doliny Soły

91. Staw Nr 2, gm. 
Łodygowice Kalonka Soła

wody 
powierzchniowe - 

stawy

mady ciężkie słabo 
przepuszczalne

groble stawowe; koryto cieku 
zasilającego przełożone pod 

krawędź dna doliny

ujęcie wód 
powierzchniowych ok. 300 

m poniżej

92. Staw Nr 5 i 6, 
gm. Żywiec Moszczanka Soła

wody 
powierzchniowe - 
stawy, niska zieleń 

nieurządzona

słabo przepuszczalna glina 
pylasta

koryto cieku zasilającego 
przełożone teren dawnego osadnika

Zlewnia rzeki Soły



 
 
 

Tab. 3. Wykaz obiektów małej retencji, dla których wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko 
 
 
 

Dane techniczne 

 pojemność  średnia głębokość 
/ wysokość zapory 

 powierzchnia 
zalewu  

Wstępny 
koszt 

budowy L.p. Nazwa zbiornka 
/lokalizacja/ 

Numer 
zbiornika 

rzeka / ciek / 
potok zlewnia typ obiektu 

[tys. m3]  [m]   [ha]  [mln] 

cel budowy / funkcje  kolejność 
realizacji 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  7.   8.   9.  10. 11. 12. 

Zbiorniki - nowe obiekty 

Zlewnia rzeki Odry 

1 Istebna, gm. Istebna 14 Olza Olza zaporowy            18,00                    6,0                   0,3      

zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców Istebnej, 
ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego 

I 

Zlewnia rzeki Wisły 

2 Wilkowice, gm. Wilkowice 19 Wilkówka Biała zbiornik wodny - 
zaporowy            29,70                  10,0                   0,7      

zaopatrzenie w wodę, 
ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego,cele 
przeciwpożarowe 

I 

3 Zbiornik wodny "Kaniów", 
gm. Bestwina  20 

wody 
gruntowe z 

warstwy 
wodnośnej 

Wisła zabiornik wodny - 
zasilanie niezależne          323,00                    7,0                   5,7      

retencja, akweny zapasowe 
do nawodnień, dla celów 
przeciwpożarowych 

I 

4 Biała, gm. Wilkowice 23 Biała Biała zbiornik wodny - 
zaporowy              3,00                    5,6                   0,1      

wyrównanie przepływów w 
korycie, zbiornik wody na 
cele przeciwpożarowe, 
rekreacja 

II 



5 Wisła - Gościejów I,                
gm. Wisła 24 Gościejów Wisła zbiornik wodny - 

zaporowy              0,50                    2,2                   0,1      

zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców, ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego 

II 

6 Wisła - Gościejów II,               
gm. Wisła 25 Gościejów Wisła zbiornik wodny - 

zaporowy              1,10                    2,6                   0,1      

zaopatrzenie w wodę 
mieszkańców, ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego 

II 

7 Wisła - Łabajów, gm. Wisła 26 Łabjów Wisła zbiornik wodny - 
zaporowy              1,50                    8,0                   0,1      

ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego, rekreacja 

II 

8 Jaworze, gm. Jaworze 27 Jasionka 
(Jasienicki) Iłownica zbiornik wodny - 

zaporowy            82,80                  12,0                   1,9      

ujęcie wody dla 
mieszkańców, ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego, zbiornik 
wody na cele 
przeciwpożarowe 

II 

9 Olszówka,                                
gm. Bielsko - Biała 28 Olszówka Biała zbiornik wodny - 

zaporowy              3,20                    5,5                   0,1      

wyrównanie przepływów w 
korycie, zbiornik wody na 
cele przeciwpożarowe, 
zbiornik wody do 
naśnieżania, rekreacja 

III 

10 Ustroń - Dobka,                       
gm. Ustroń 31 Dobka Wisła zbiornik wodny - 

zaporowy              0,70                    2,2                   0,1      

ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego, zbiornik 
wody na cele 
przeciwpożarowe 

III 

11 Ustroń - Jaszowiec,                  
gm. Ustroń 32 Jaszowiec Wisła zbiornik wodny - 

zaporowy              2,60                    4,8                   0,1      

ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego, zbiornik 
wody na cele 
przeciwpożarowe 

III 

12 Bystra Krakowska,                  
gm. Wilkowice 33 Białka Biała zbiornik wodny - 

zaporowy            21,10                  11,0                   0,9      

wyrównanie odpływu dla 
planowanego ewentualnego 
ujęcia wody, zbiornik wody 
na celel przeciwpożarowe 

III 



Zlewnia rzeki Soły 

13 Koszarawa  - Tajch,                 
gm. Koszarawa 42 Koszarawa Soła zbiornik wodny - 

zaporowy            32,00                    7,0                   1,0      

ochrona 
przeciwpowodziowa, 
rekreacja, zbiornik wody na 
cele przeciwpożarowe 

I 

14 Loraniec,                                  
gm. Węgierska Górka 43 Loraniec Cięcinka zbiornik wodny - 

zaporowy            12,60                    6,5                   0,4      
wyrównanie przepływów w 
korycie, rekreacja i 
wypoczynek 

II 

15 Żabnica,                                   
gm. Węgierska Górka 44 Żabniczanka Soła zbiornik wodny - 

zaporowy              2,40                    3,5                   0,2      

zbiornik wody na cele 
przeciwpożarowe, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego, ujęcie 
wody do naśnieżania, 
rekreacja 

II 

 Zbiorniki - modernizacja obiektów 

Zlewnia rzeki Warty 

16 Amerykan, gm. Janów 60 Wiercica Warta zbiornik wodny - 
zaporowy  50,0 ÷ 60,0   1,2 ÷ 1,4                 4,4      

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 

17 Wrzosowa,                               
gm. Poczesna 62 źródliska 8 ÷ 

10  Warta zbiornik wodny - 
zaporowy            20,00     8,0 ÷ 1,3                 1,2      

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 

Stawy - modernizacja obiektów 

Zlewnia rzeki Wisły 

18 

Kompleks 4 stawów 
Zimochów, Pod Brychcym, 
Środkowy, Pod Gibasem, gm. 
Jasienica 

74 Jasienicki Jasienicki staw ziemny - 
kopany            68,50                    1,3                   5,3      staw hodowlany I 

19 Kompleks 7 stawów,               
gm. Jasienica 75 Jasienicki Jasienicki staw ziemny - 

kopany          204,10                    1,2                 17,0      staw hodowlany I 

20 

Kompleks 5 stawów Chwist, 
Kubok, Mikler Długi,  
Szporan,                                   
gm. Jasienica 

76 Jasienicki Jasienicki staw ziemny - 
kopany          237,20                    1,2                 19,8      staw hodowlany I 

21 Kompleks stawów Nr 2 i 5,     
gm. Jasienica                   77 Jasienicki Jasienicki staw ziemny - 

kopany            81,60                    1,3                   6,3      staw hodowlany I 

22 Kompleks 8 stawów,               
gm. Jasienica 78 Iłownica Iłownica staw ziemny - 

kopany       1 820,60                    1,2               151,7      staw hodowlany I 



23 Kompleks 2 stawów,               
gm. Jasienica 79 Iłownica Iłownica staw ziemny - 

kopany          353,00                    1,3                 27,2      staw hodowlany I 

24 Kompleks 17 stawów,             
gm. Dębowiec 85 Knajka Knajka  staw ziemny - 

kopany          364,60                    1,2                 30,4      staw hodowlany I 

 



 
 

Tab. 4. Wykaz obiektów małej retencji, które mogą wymagać sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko 
 
 

Dane techniczne 

 pojemność  
 średnia 

głębokość / 
wysokość zapory 

 powierzchnia 
zalewu  

Wstępny 
koszt 

budowyL.p. Nazwa zbiornka 
/lokalizacja/ 

Numer 
zbiornika 

rzeka / ciek / 
potok zlewnia typ obiektu 

[tys. m3]  [m]   [ha]  [mln] 

cel budowy / funkcje  kolejność 
realizacji 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  7.   8.   9.  10. 11. 12. 

Suche zbiorniki i poldery - nowe obiekty 

Zlewnia rzeki Odry 

1. Suchy zbiornik retencyjny 
"Strzody" m. Rydułtowy  1 wody 

opadowe Nacyna suchy zbiornik 
zalewany okresowo             15,55                     1,5                    1,0      ochrona 

przeciwpowodziowa I 

2. Polder na rzece Sumina,          
gm. Lyski  2 Sumina Ruda suchy zbiornik 

zalewany okresowo             46,35                     1,5                    3,1      ochrona 
przeciwpowodziowa I 

3. 
Polder "Kuźnia Raciborska" 
w km 6+300w m. Kuźnia 
Raciborska  

3 Ruda Odra suchy zbiornik 
zalewany okresowo        3 000,00                     1,5                188,0    2,0 ochrona 

przeciwpowodziowa I 

4. 
Suchy zbiornik 
"Krzanowice",                         
gm. Krzanowice  

4 Biała Woda Psina suchy zbiornik 
zalewany okresowo           190,00                     1,5                  12,3    2,5 zbiornik magzynujący wodę 

w okresie wezbrań I 

5. Suchy zbiornik Ostropka w 
Gliwicach  5 Ostropka Kłodnica suchy zbiornik 

zalewany okresowo             57,00                     2,3     2,0 ÷ 3,0    ochrona 
przeciwpowodziowa II 

6. Suchy zbiornik Doa                 
w Gliwicach 6 Rów Doa Ostropka suchy zbiornik 

zalewany okresowo             57,00                     2,3     2,0 ÷ 3,0    ochrona 
przeciwpowodziowa II 

7. Suchy zbiornik "Psina",           
gm. Krzanowice  7 Psina Odra suchy zbiornik 

zalewany okresowo             40,00                     1,2                    8,0    5,0 ochrona 
przeciwpowodziowa III 

Zlewnia rzeki Warty 



zlewnia 1 - Doły Żerkowskie   

 zb. A 7,2                  1,3                  0,55      

 zb. B 3,76                  1,0                  0,35      

zlewnia 2 - ul. Żelazna 

 zb. C 4,95                  2,0                  0,25      

 zb. D 10,2                  2,0                  0,50      

8. 

Suche zbiorniki retencyjne  w 
Zawierciu - Kromołów w 
tzw. Dołach Żerkowskich i 
przy ul. Żelaznej  

8 woda 
deszczowa Warta suche zbiorniki 

zalewane okresowo

 zb. E 1,8                  1,8                  0,10      

zmniejszenie max spływów 
wód I 

9. Rudnik Mały, gm. Starcza 9 Kamieniczka Warta polder zalewany 
okresowo           250,00                     1,3                  19,0      

retencja wód 
powierzchniowych, 
spłaszczenie fali 
powodziowej, rekreacja 

III 

10 Zawada,                                   
gm. Kamienica Polska 11 Kamieniczka Warta polder zalewany 

okresowo             60,00                     1,5                    4,0      
retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

III 

Zbiorniki - nowe obiekty 

Zlewnia rzeki Odry 

11 Zbiornik retencyjny 
"Chechło", gm. Rudziniec  17 Chechelski Kłodnica zbiornik wodny           300,00                     1,5                  20,0      retencja, rekreacja, walory 

krajobrazowe II 

Zlewnia rzeki Mała Panew 

12 Prądy, gm. Koszęcin 13 Leśnica Mała Panew zbiornik wodny - 
zaporowy  220,0 ÷ 250,0                  1,8                  13,0      

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 

13 Brusiek (ALP*)                       
gm. Koszęcin 15 rów leśny L Mała Panew zbiornik wodny - 

zaporowy             12,00                     1,2                    1,0      
retencja wód 
powierzchniowej, źródło 
wody p.pożarowej 

II 

14 Rusinowice,                             
gm. Koszęcin 16 Boronowski Mała Panew zbiornik wodny - 

zaporowy           245,00                     1,0                  24,5      
retencja wód 
powierzchniowych wody 
p.pożarowej 

II 

15 Piasek (ALP*),                        
gm. Woźniki 18 ciek leśny B Mała Panew zbiornik wodny - 

zaporowy             80,00                     1,3                    6,0      
retencja wód 
powierzchniowej, źródło 
wody p.pożarowej 

III 

Zlewnia rzeki Wisły 

16 
Zbiornik retencyjny 
"Bijasowice"                            
w Bieruniu Nowym  

21 Bijasowicki Wisła zabiornik wodny - 
zasilanie boczne             72,75                     1,5                    4,9      retencja, rekreacja, 

wędkarstwo I  

17 Bukowy, gm. Brenna 29 Bukowy Brennica zbiornik wodny - 
zaporowy             31,50                     3,5                    0,9      

ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego, rekreacja 

III 



18 Wschodnica, gm. Brenna 30 Wschodnica Brennica zbiornik wodny - 
zaporowy               4,80                     4,0                    2,1      

ochrona 
przeciwpowodziowa, 
zachowanie przepływu 
nienaruszalnego, rekreacja 

III 

Zlewnia rzeli Pilicy 

19 
Szczekociny 
(AGROFIRMA),                     
gm. Szczekociny 

34 Pilica Wisła zasilanie 
niezależnie           600,00                     1,5                  40,0      

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 

20 Zbiornik wodny na rzece 
Uniejówce  35 Uniejówka Pilica zbiornik wodny - 

zaporowy           180,00                     1,3                  14,0      rekreacja, turystyka I 

Zlewnia rzeki Warty 

21 Danków gm. Lipie 36 Liswarta Warta zbiornik wodny - 
zaporowy           530,00                     1,5                  35,0      

retencja wód 
powierzchniowych, 
spłaszczenie fali 
powodziowej, rekreacja 

I 

22 Siodłoki, gm. Boronów 37 Liswarta Warta zasilanie z istn. 
piętrzenia  60,0 ÷ 70,0                  1,2     5,5 ÷ 6,0    

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja, źródło wody  dla 
celów p.pożarowych 

III 

23 Rzeki Wielkie, gm. Kłomice 38 Warta Warta zasilanie niezależne  60,0 ÷ 100,0                  1,5     4,0 ÷ 7,0    
retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

III 

24 Piasek, gm. Boronów 39 Liswarta Warta zasilanie niezależne           130,00                     1,4                    9,1      
retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

III 

25 Starokrzepice,                          
gm. Krzepice 40 Liswarta Warta zasilanie niezależne           150,00                     1,3                  15,0      

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

III 

26 Pacanów (Cyganka),                
gm. Panki 41 Pankówka Liswarta zasilanie niezależne             50,00                     2,0     2,5 ÷ 3,0    

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

III 

Suche zbiorniki i poldery - modernizacja obiektów  

Zlewnia rzeki Odry 

27 
Suchy zbiornik "Nacyna B" 
w rejonie ul. Strzody w m. 
Rydułtowy  

52 wody 
opadowe Nacyna suchy zbiornik 

zalewany okresowo             20,01                     1,6                    1,2      gromadzenie wody 
opadowej I 

Zbiorniki - modernizacja obiektów  

Zlewnia rzeki Mała Panew 



28 Kośmidry (ALP*) ,                  
gm. Pawonków 54 rów leśny Mała Panew zbiornik wodny - 

zaporowy  100,00 ÷ 120,00                  1,2                    8,9      
retencja wód 
powierzchniowych, źródło 
wody p.pożarowej 

I 

Zlewnia rzeki Odry 

29 

Zbiornik rtencyjny 
"Machnik" w rejonie                
ul. Strzelców Bytomskich        
m. Rydułtowy  

55 rów 
melioracyjny Nacyna zbiornik wodny - 

zaporowy             16,79                     1,7                    0,8      
ochrona 
przeciwpowodziowa, 
retencja 

I 

30 

Zbiornik retencyjny 
"Zawalisko" w rejonie 
skrzyzowania ulic Wodnej i 
Gajowej  

56 wody 
opadowe Nacyna zbiornik wodny - 

zaporowy             17,16                     1,5                    0,8      
ochrona 
przeciwpowodziowa, 
retencja 

III 

31 
Zbiornik retencyjny "Nacyna 
A" przy ul. Strzody na 
granicy z miastem Pszów  

57 wody 
opadowe Nacyna zbiornik wodny - 

zaporowy             17,16                     1,5                    1,1      gromadzenie wody 
opadowej III 

Zlewnia rzeki Warty 

32 Zaborze, gm. Żarki 58 źródła 
Ordonki Warta zbiornik wodny - 

zaporowy             60,00                     1,5                    3,6      retencja wód 
powierchniowych, rekreacja I 

33 Olszyna, gm. Herby 59 Olszynka Liswarta zbiornik wodny - 
zaporowy           120,00                     1,4                    8,0      retencja wód 

powodziowych, rekreacja I 

34 Parzymiechy, gm. Lipie 61 źródła Garbarka na źródłach             30,00      1,0 ÷ 1,3                  2,5      
retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 

35 Świtezianka,  gm. Ciasna 63 
rów 

melioracyjny  
D-7 

Liswarta zbiornik wodny - 
zaporowy             50,00                     1,3                    4,0      

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja, źródło wody 
p.pożarowej 

I 

36 Kostrzyna, gm. Pankówka 64 Pankówka Liswarta zbiornik wodny - 
zaporowy           100,00      1,4 ÷ 1,5   6,0 ÷ 7,0    

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 

37 Hadra II, gm. Herby 65 Liswarta Warta zasilanie niezależne           184,00                     1,7                  11,4      

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja, źródło wody 
p.pożarowej 

I 

38 Kawki,  gm. Panki 66 Pankówka Liswarta zasilanie niezależne             50,00                     1,7                    3,0      
retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 



39 Kuźnica  Stara, gm. Panki 67 Pankówka Liswarta zasilanie niezależne             40,00                     1,0                    4,0      
retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 

Zlewnia rzeki Pilicy 

40 Dzibice, gm. Kroczyce 69 Białka Błotna Krztynia zbiornik wodny - 
zaporowy           585,00                     2,0                  34,0      

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 

41 Szczekociny,                            
gm. Szczekociny - Tartaczna 70 Pilica Wisła zasilanie niezależne             60,00                     1,1                    5,5      

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 

42 Dąbrowno, gm. Niegowa 71 źródliska   Białka 
Lelowska źródła               8,00                     1,3                    0,6      

retencja wód 
powierzchniowych, 
rekreacja 

I 

            
            
Zbiorniki - nowe obiekty 
Zlewnia rzeki Soły 

43 Kozy - Kamieniołom,              
gm. Kozy 45   Pisarzówka wyrobisko             36,00      -                  1,1      rekreacja, opóźnienie 

spływu powierzchniowego II 

 
Kolorem szarym zaznaczono obiekty zlokalizowane na terenach chronionych (parki krajobrazowe i ich otuliny) 



Tab. 6. Wykaz zbiorników usuniętych z Programu małej retencji dla województwa 
śląskiego 
 

 
L.p. Nazwa zbiornika 

 
Gmina 

 

Wysokość 
piętrzenia zb. 

(m) 

Powierzchnia 
zalewu  

(ha) 
1. Polder zalewowy w Miedźnej Miedźna 1,5 14,6 
2. Suchy zbiornik Błękitna Rydułtowy 1,8 1 
3. Zb. Biała Wielka Lelów 2,0 6,00 
4. Zb. Błaszczyki Blachownia 1,8 3,00 
5. Zb. Górki Wielkie Brenna 15 6,6 
6. Zb. Hadra Herby 2,0 5,60 
7. Zb. Hajduki Boronów 4,0 4,50 
8. Zb. Hucisko Boronów 2,5 4,00 
9. Zb. Istebna-Tokarzonka Istebna 17 4,5 
10. Zb. Jeleśnia Jeleśnia 10 7,4 
11. Zb. Jeziorowice Żarnowiec 1,3 12 
12. Zb. Kaniów Miedźna 5,6 5,65 
13. Zb. Koniecpol Koniecpol 3,0 10,00 
14. Zb. Lasaki Rudnik 2 10,65 
15. Zb. Lipowa Ostre Lipowa 21,5 7,7 
16. Zb. Lipowiec Boronów 2,0 1,50 
17. Zb. Łebki Herby 2,0 0,80 
18. Zb. Łęg Kruszyna 1,6 5,00 
19. Zb. Małusy Wielkie Mstów 3,0 5,00 
20. Zb. Międzyrzecze Jasienica 10 99 
21. Zb. nr 1 i nr2 w Bieruniu  Bieruń b.d. 6 
22. Zb. Panki II Panki 3,5 16,00 
23. Zb. Pawełki  Kochanowice 2,0 4,00 
24. Zb. Potempowe Koszęcin 2,0 7,60 
25. Zb. Praszczyki Panki 3,0 7,00 
26. Zb. Proboszczowice I Rudziniec 0,86 2,13 
27. Zb. Proboszczowice II Toszek 0,9 2,56 
28. Zb. Przyrów Przyrów 2,3 7,00 
29. Zb. ret. w Świbiu Wielowieś 1 8,77 
30. Zb. Rększowice Konopiska 4,4 11,60 
31. Zb. Rybna - Poręba Mykanów 4,5 48,0 
32. Zb. Rybno - Zakrzew Kłobuck 2,5 19,00 
33. Zb. Sławniów Pilica 1,5 16 
34. Zb. Słupsko II Rudziniec 1,5 20 
35. Zb. Smolny Piec Boronów 3,0 3,00 
36. Zb. Udórz Żarnowiec 1,5 32 
37. Zb. Wapienica I Bielsko-Biała 17 7,4 



38. Zb. Wapienica II Bielsko-Biała 22,5 9,3 
39. Zb. Wielki Suchy Brenna 6 2,1 
40. Zb. Wikłów Kruszyna 1,5 0,50 
41. Zb. Wisła - Fiodorówka Wisła 3,5 0,15 
42. Zb. Wisła - Malinka Wisła 4 0,1 
43. Zb. Zalew Łazy 1,4 7,7 
44. Kompleks 4 stawów w Chybiu Chybie  4,03 
45. Kompleks stawów Bielowicko Jasienica  5,6 
46. Oczko wodne przy Łękawce w 

Jedlinie Bojszowy  1,2 
47. Oczko wodne w Jaworznie-

Ciężkowicach Jaworzno  2 
48. Satwy "Społeczny" i 

"Pasieczny" w Ochabach Skoczów  26,37 
49. Staw "1" w gm. Pilchowice Pilchowice  8 
50. Staw "2" w gm. Pilchowice Pilchowice  2 
51. Staw bagnisty w Katowicach-

Podlesiu Katowice  4 
52. Staw bez nazwy Bielsko-Biała  1,4 
53. Staw bez nazwy w Drogomyślu Strumień  3,22 
54. Staw bez nazwy w Ochabach 

Małych Skoczów  1,65 
55. Staw bez nazwy w Ochabach 

Wielkich Skoczów  4 
56. Staw Goldman Bieruń  3 
57. Staw Jaworzno Byczyna-Jeleń-

Dąb Jaworzno  0,5 
58. Staw Nowy Wilamowice Wilamowice   
59. Staw nr 1 w Drogomyślu Strumień  0,63 
60. Staw rybny w Kryrach Suszec  6 
61. Staw w Górze Miedźna  0,5 
62. Staw w Jedlinie Bojszowy  42 
63. Staw w Pniowie Toszek  1 
64. Staw w Sierotach Wielowieś  1,5 
65. Staw w Suszcu - nr 18 Suszec  1,28 
66. Stawy nr 1,2,3 w Wieprzu Radziechowy-Wieprz  9,34 
67. Stawy nr 1-4 w Hecznarowicach Wilamowice  4,2 
68. Stawy rybne Kudrowiec Chełm  11 
69. Stawy śródleśne w Mikołowie-

Mokrem Mikołów  0,96 
70. Stawy w Suszcu nr 17 Suszec  2,2 
71. Stawy: "Górny", "pod Kępą", 

"Przy jazie"  Wilamowice  5,4 
 




