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ZARYS OCENY CHARAKTERU WÓD WGŁĘBNYCH  
W REJONIE POGÓRZA DYNOWSKIEGO 

 
Abstrakt 

W referacie dokonano ogólnej charakterystyki hydrogeologicznej obszaru Pogórza Dynowskiego.  
W części literaturowej przywołano podstawowe definicje oraz podział wód podziemnych, w tym mineralnych. 
Podano warunki ujmowania wód podziemnych w złoŜu oraz warunki racjonalnej eksploatacji tych wód, a takŜe 
celowość sporządzania dokumentacji hydrogeologicznej zasobów wód mineralnych, w tym leczniczych. 
Analizie poddano równieŜ wykaz wymaganych pozwoleń na odwiercenie i eksploatację wód podziemnych.  
W drugiej części pracy omówiono teoretyczne zasoby obliczeniowe wód wgłębnych wraz z ich lokalizacją  
w obrębie Pogórza Dynowskiego. W podsumowaniu przeanalizowano moŜliwość przyszłej eksploatacji 
podziemnych wód mineralnych w tym regionie. 

Słowa kluczowe: wody podziemne, wody mineralne, dokumentacja hydrogeologiczna 
 
 

AN OUTLINE ASSESSMENT OF THE NATURE  
OF GROUNDWATER IN THE AREA OF THE  

FOOTHILLS DYNOWSKIE 
 

Abstract 
Following article contains general hydrogeological characteristics of the Pogorze Dynowskie area.  

In literature part, basic definitions were presented as well as ground waters division, including mineral waters. 
Conditions of taking ground waters samples in deposit were given and conditions of rational exploitation  
of these waters, including medical waters. There was also analyzed list of required permissions for drilling and 
groundwater exploration of. In the second part of this article were described theoretical computational 
resources of ground waters along with their localization in Pogorze Dynowskie area. In summary possibility of 
future mineral ground waters exploitation in this region was analyzed. 

Keywords: ground waters, mineral waters, hydrogeological report 
 

1. Wprowadzenie 
W artykule scharakteryzowano wody podziemne wgłębne obszaru Podkarpacia, 

szczególnie biorąc pod uwagę wody mineralne występujące na terenie Pogórza 
Dynowskiego. Skupiono się głównie na wodach mineralnych i wodach o charakterze 
leczniczym. Wody wgłębne (ryc. 1) to wody podziemne, które znajdują się w warstwach 
wodonośnych. Występują one pod utworami nieprzepuszczalnymi, ale są zasilane za 
pomocą opadów atmosferycznych. Zasilanie tych wód moŜe się odbywać przez infiltrujące 
opady na wychodniach warstw wodonośnych – tzw. obszarach zasilania lub teŜ poprzez 
powiązania z innymi warstwami wodonośnymi – więź hydrauliczna. Infiltracja wód innego 
poziomu wodonośnego moŜe następować takŜe poprzez okno hydrogeologiczne. Okna  
te mogą powstawać wskutek procesów sedymentacji lub erozji1. 

                                                           
1  Z. Pazdro, Hydrogeologia ogólna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1983. 
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Ryc. 1. Podział wód podziemnych ze względu na głębokość występowania 

 

Źródło: Pazdro Z., 1983 
 

Wśród wód podziemnych znaczącą rolę odgrywają wody mineralne, w tym lecznicze. 
Na terenie województwa podkarpackiego naturalne lub dowiercane wody mineralne 
stwierdzono w 150 miejscowościach, ale tylko znikoma część jest eksploatowana  
w czterech uzdrowiskach, tj.: Rymanów-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Polańczyk, Horyniec-Zdrój. 
Najwięcej występuje wód mineralnych typu chlorkowo-sodowo-jodkowo-bromkowych  
z duŜą zawartością wolnego dwutlenku węgla. Występują teŜ szczawy i wody siarczkowe. 
W okolicy Komańczy przewaŜają źródła wód wodoro-węglanowo-siarczkowych, a w 
Rabem koło Baligrodu – wody wodoro-węglanowo-chlorkowo-sodowe ze związkami 
arsenu – unikalne w skali europejskiej. Wody mineralne wykorzystywane są głównie  
do kuracji pitnych, kąpieli i inhalacji2. 

Podczas poszukiwania i wydobycia ropy i gazu na terenie województwa 
podkarpackiego, obok tych kopalin, występowały wody mineralne, tzw. solanki, które 
wówczas stanowiły zbędny materiał. Obecnie stanowią one cenne, choć zanikające, 
bogactwo naturalne, poniewaŜ większość z otworów naftowych jest juŜ zlikwidowana. 

Na obszarze samego Pogórza Dynowskiego wody mineralne występowały w 
miejscowościach: Brzozów, Humniska, Drohobyczka i Bachórzec. Obecnie nie prowadzi 
się eksploatacji w Ŝadnej z tych miejscowości. 

2. Ogólny przegląd rodzaju wód mineralnych 
Według definicji stosowanej w hydrogeologii – wody mineralne to wody o 

mineralizacji ogólnej wynoszącej, co najmniej 1 g/dm3. Ze względu na mineralizację wody 
dzieli się na [w g/dm3]: słodkie < 1, półsłodkie 1–3, słonawe 3–10, słone 10–35, solanki  
> 35, solanki silne > 1503. 

Woda słodka (niskozmineralizowana) to woda o niewysokiej mineralizacji, 
umoŜliwiającej uŜytkowanie wody do celów pitnych. Woda słonawa 
(średniozmineralizowana) to woda, w której składzie występują w róŜnych proporcjach 

                                                           
2  www.wrota.podkarpackie.pl/pl/wizytowka/geogr/bogactwa z dnia 23.05.2011. 
3  Słownik hydrogeologiczny, PIG, Warszawa 2002. 
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aniony: wodorowęglanowy HCO3
-, siarczanowy SO4

2- i chlorkowy Cl- oraz kationy: 
wapniowy Ca2+, magnezowy Mg2+, sodowy Na+ i potasowy K+4. 

Woda mineralna typu solanka posiada dwa określenia – balneologiczne i  
przemysłowe. W literaturze balneologicznej to woda zmineralizowana o zawartości jonu 
chlorkowego co najmniej 8,5 g/dm3 i jonu sodowego co najmniej 5,5 g/dm3, czyli 
mineralizacja wynosi 14 g/dm3 (bez zawartości innych soli). Natomiast w klasyfikacjach 
wód podziemnych solanką określa się wodę o mineralizacji minimalnej 37 g/dm3,  
a nawet 50 g/dm3 5. Obecnie odpowiednie rozporządzenie określa solankę jako wodę 
podziemną chlorkową, o mineralizacji, co najmniej 35 g/dm3, mającą zastosowanie  
w przemyśle (m.in. spoŜywczym, kosmetycznym), dla której właściwą byłaby nazwa 
„solanka przemysłowa”6. Solanki oprócz podstawowych jonów wymienionych wyŜej 
zawierają równieŜ jod i brom7. 

Woda lecznicza (swoista, specyficzna) zawiera jeden lub więcej składników 
farmakologicznie czynnych w ilościach nie niŜszych niŜ współczynniki 
farmakodynamiczne tych składników i/lub woda termalna8. Do wód leczniczych  
zalicza się wody podziemne niezanieczyszczone pod względem chemicznym i 
mikrobiologicznym, o naturalnej zmienności cech fizycznych i chemicznych, spełniające 
co najmniej jeden z warunków zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia  
14 lutego 2006 r. w sprawie złóŜ wód podziemnych zaliczonych do solanek, wód 
leczniczych i termalnych oraz złóŜ innych kopalin leczniczych, a takŜe zaliczenia kopalin 
pospolitych z określonych złóŜ lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych. 

Naturalne wody mineralne są klasyfikowane po przeprowadzeniu odpowiednich badań 
i oceny pod względem: 

� geologicznym i hydrogeologicznym; 
� fizycznym, chemicznym i fizykochemicznym; 
� mikrobiologicznym; 
� farmakologicznym, fizjologicznym i klinicznym, jeŜeli jest to uzasadnione ze względu 

na konieczność potwierdzenia szczególnych właściwości9. 

NaleŜy tutaj zaznaczyć, Ŝe przytoczone powyŜej definicje słownikowe róŜnią się od 
terminów stosowanych w rozlewnictwie wód podziemnych. 

3. Ujmowanie wód złoŜonych 
Ujęcie wód podziemnych to otwór wiertniczy, grupa otworów wiertniczych, 

obudowane źródło naturalne lub inne wyrobisko konstrukcyjnie przygotowane do 

                                                           
4  Ibidem. 
5  J. Dowgiałło, Występowanie wód leczniczych w Polsce [w:] Geologia surowców balneologicznych (red. J. Dowgiałło,  

A. Karski, I. Potocki): 143–211. Wyd. Geologiczne, Warszawa 1969. 
6  J. Dowgiałło, H. Marszałek, L. Poprawski, L. Skrzypczyk, A. Stańczyk, Zasady klasyfikacji hydrochemicznej wód 

podziemnych (ekspertyza prawna i hydrogeologiczna) (red. L. Poprawski) (niepublikowane), Arch. MOŚZN i L., 
Warszawa 1998. 

7  J. Dowgiałło, Z. Nowicki, Ocena „wieku” wód podziemnych na podstawie wybranych metod izotopowych, Biuletyn 
Państwowego Instytutu Geologicznego, 1999, s. 388. 

8  Słownik hydrogeologiczny, PIG, Warszawa 2002. 
9  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie złóŜ wód podziemnych zaliczonych do solanek,  

wód leczniczych i termalnych oraz złóŜ innych kopalin leczniczych, a takŜe zaliczenia kopalin pospolitych z określonych 
złóŜ lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 32, poz. 220 z późn. zm.). 
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korzystania z wód podziemnych10. Innymi słowy, ujęcie wód podziemnych to zespół 
urządzeń słuŜących do poboru wód podziemnych z jednego lub wielu punktów lub  
z pewnego obszaru zaopatrujących określonego uŜytkownika lub dla określonego celu. 
Głównym elementem ujęcia słuŜącym do udostępnienia wód podziemnych są wyrobiska: 
studnia, sztolnia, dreny, studnia promienista. Według układu wyrobisk udostępniających 
ujęcia dzielą się na: pionowe, poziome, (ewentualnie) skośne i mieszane. Ujęcia źródeł nie 
wymagają zabiegów technicznych oprócz podpiętrzenia11. 

Spośród ujęć wód leczniczych moŜna wyróŜnić dwie grupy: ujęcia źródeł (naturalnych 
wypływów wody podziemnej na powierzchnię) oraz wyrobiska stanowiące sztuczne 
odsłonięcia wody podziemnej (szyby, sztolnie, odwierty)12. 

Ujmowanie źródeł sprowadza się do wyodrębnienia wypływu i wykonania obudowy 
zabezpieczającej źródło przed zasypaniem i zakaŜeniem oraz umoŜliwiającej jego 
eksploatację przy zachowaniu optymalnych parametrów jakościowych wody. Technika 
ujmowania źródeł ma bardzo starą tradycję. Drewniana obudowa źródeł solanki w 
Kołobrzegu pochodzi przypuszczalnie z VII w. p.n.e. lub z czasów jeszcze wcześniejszych. 
PoniŜej (ryc. 2) podano przykładowy schemat ujęcia wody zawierającej gazy lecznicze 
(szczawy). W celu ujęcia wody pogłębia się strefę wypływu wykopem do skały zwięzłej,  
a następnie obudowuje się odpowiednio wypływ za pomocą konstrukcji o kształcie  
daszka lub dzwonu, wyprowadzając następnie rurę eksploatacyjną o odpowiedniej 
średnicy na powierzchnię13. 
 

Ryc. 2. Schemat ujęcia szczawy (konstrukcja dzwonowa w wykopie)  
wg P. Fourmariera, 1958 

 

Źródło: Dowgiałło J. i in., 1969 
 

                                                           
10  Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, ze zm.). 
11  Słownik hydrogeologiczny, PIG, Warszawa 2002. 
12  J. Dowgiałło, A. Karski, I. Potocki, Geologia surowców balneologicznych, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1969. 
13  Ibidem. 
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Wyrobiska stanowiące sztuczne odsłonięcia wody podziemnej nie są związane  
z występowaniem źródeł. Ujęcia wód za pomocą sztolni prowadzone są w terenach 
górzystych, dla ujęcia jednej lub większej ilości szczelin wodonośnych. 

Odwierty róŜnią się od techniki ujmowania źródeł moŜliwością osiągnięcia znacznych 
głębokości. Ujęcia wiercone dają maksymalną gwarancję ochrony wody przed 
zanieczyszczeniami z powierzchni. Na ryc. 3 pokazano schemat ujęcia wody leczniczej  
za pomocą szybu i chodników wykonanego w Szczawnicy14. 
 

Ryc. 3. Schemat ujęcia wody leczniczej Józefina 2 w Szczawnicy wg S. Damsé, 1967, a – rzut poziomy  
szybu i chodników, b – rzut pionowy szybu i chodnika wschodniego, P i W – ujęcia poszczególnych 

wypływów szczawy 

 

Źródło: Dowgiałło J., 1969 
 

KaŜde ujęcie składa się z dwóch części: podziemnej i nadziemnej. Część podziemna 
obejmuje wyrobisko oraz przewód wyprowadzający wodę na powierzchnię. Do części 
nadziemnej naleŜą urządzenia ochraniające ujęcie, urządzenia rozrządu wody oraz 
urządzenia kontrolne. Dodatkowo do elementów wyposaŜenia ujęcia wierconego naleŜy 
równieŜ zarurowanie i zafiltrowanie (ryc. 4). 

Zastosowanie techniki wiertniczej pozwala na ujmowanie w jednym otworze wód  
o róŜnej mineralizacji występujących na róŜnych głębokościach. Są to ujęcia złoŜone  
(ryc. 5): koncentryczne lub ekscentryczne15. 

4. Dokumentacje hydrogeologiczne zasobów wód mineralnych,  
w tym leczniczych 
Na obszarze województwa podkarpackiego większość zbiorników wód podziemnych 

nie ma, niestety, opracowanych dokumentacji hydrogeologicznych (ryc. 6). 
Jeśli chodzi natomiast o dokumentacje hydrogeologiczne złóŜ wód mineralnych,  

w tym leczniczych, to wiadomym jest, Ŝe odpowiednie i właściwe udokumentowanie  
złoŜa i przebiegu eksploatacji tych wód jest bardzo istotne. Dokumentacja zawierająca 
pełny i stale aktualizowany zbiór danych geologicznych, hydrogeologicznych i 
technicznych stanowi obraz „złoŜa wody mineralnej” i urządzeń technicznych związanych 
bezpośrednio z procesem eksploatacji. 
 

                                                           
14  J. Dowgiałło, A. Karski, I. Potocki, Geologia…, op. cit., Warszawa 1969. 
15  Ibidem. 
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Źródło: Dowgiałło J., 1969       Źródło: Dowgiałło J., 1969 

5. Wymagane pozwolenia na odwiercenie  
i eksploatację wód podziemnych 
W rozdziale piątym Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2011 r. (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 85, poz. 466) w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych  
i wód stołowych zawarto wymagania dotyczące wydobywania, transportu i rozlewu do 
opakowań naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Ustanowiono, 
Ŝe eksploatacja ujęcia naturalnych wód mineralnych i wód źródlanych moŜe odbywać  
się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego wydanego zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, ze zm. 4)  
lub koncesji wydanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo 
geologiczne i górnicze. 

Dokumentacja hydrogeologiczna złoŜa wód leczniczych zawiera dane, które są 
niezbędne do opracowania projektu zagospodarowania złoŜa oraz granic strefy ochronnej 
ujęcia lub wnioskowanego obszaru górniczego. Projekt ten jest ustanawiany na podstawie 
umowy między przedsiębiorcą, który zamierza eksploatować wody, a Skarbem Państwa. 
Dlatego do ustanowienia uŜytkowania konieczne jest uzyskanie koncesji. 
 
 
 
 
 

Ryc. 4. Schemat zarurowania  
i nafiltrowania otworu 

wiertniczego 

Ryc. 5. Schemat ujęć złoŜonych 
a – koncentryczne, b – ekscentryczne 
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Ryc. 6. Mapa głównych zbiorników wód podziemnych wg stanu CAG na marzec 2009 r. 

 

Źródło: www.psh.pgi.gov.pl/gzwp.html z dnia 23.05.2011 
 

Wniosek o uzyskanie koncesji na pobór wód leczniczych lub termalnych musi 
zawierać: 

� decyzję ministra środowiska o przyjęciu dokumentacji hydrogeologicznej, 
� projekt zagospodarowania złoŜa, 
� ocenę przewidywanego oddziaływania poboru wód na środowisko, 
� opis środków przedsiębiorcy ubiegającego się o koncesję, które zapewnią 

prawidłowość realizacji działań określonych we wniosku. 

Zasady sporządzania projektów zagospodarowania złoŜa dla wód leczniczych zostały 
opracowane i opublikowane przez W. CięŜkowskiego i in. (2004) w poradniku 
metodycznym wydanym przez Ministerstwo Środowiska16. 

                                                           
16  B. Paczyński, A. Sadurski, Hydrogeologia regionalna Polski; Tom II – Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz 

kopalniane, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2007. 
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6. Racjonalne gospodarowanie złoŜem wód mineralnych  
i jego monitoring 
Za prowadzenie odpowiedniej gospodarki złoŜowej jest odpowiedzialny 

uzdrowiskowy zakład górniczy. NajwaŜniejszą rzeczą w gospodarowaniu złoŜem jest 
racjonalna eksploatacja ujęcia, tzn. taka, aby wydajność ujęcia nie przekraczała 
zatwierdzonych zasobów. Drugą waŜną zasadą jest taki sposób uŜytkowania terenu 
górniczego, aby w pełni zabezpieczał strefę zasilania przed przedostawaniem się 
(infiltracją czy migracją) zanieczyszczeń z powierzchni. Eksploatację naleŜy prowadzić 
tak, aby zwierciadło dynamiczne wody w ujęciach wierconych nie zostało obniŜone 
poniŜej poziomu określonego w decyzji zatwierdzającej zasoby17. 

Ostatnio coraz częściej wykonuje się zatłaczanie z powrotem zuŜytej wody leczniczej 
do górotworu, z którego woda jest eksploatowana. Taki zabieg moŜe być prowadzony  
przy głębokim zaleganiu poziomu wodonośnego i przy pełnej jego izolacji. Obowiązkiem 
zakładu górniczego jest kontrolowanie czystości zatłaczanej wody (przede wszystkim  
pod względem bakteriologicznym), aby uniknąć zanieczyszczenia złoŜa18. 

Prowadzący działalność uzdrowiskowy zakład górniczy zobowiązany jest do 
prowadzenia monitoringu. Celem takiego monitoringu jest wychwycenie wszelkich 
niepoŜądanych oznak podczas prowadzenia eksploatacji wody. Innym, równie waŜnym 
zadaniem monitoringu jest obserwacja długoletnich zmian eksploatacyjnych. 

7. Występowanie i zasoby wód wgłębnych mineralnych  
w rejonie Pogórza Dynowskiego 
Miejscowości województwa podkarpackiego, w których występują i są eksploatowane 

wody mineralne, znane są w całej Polsce i za granicą. NaleŜą do nich: Horyniec-Zdrój, 
Iwonicz-Zdrój, Polańczyk oraz Rymanów-Zdrój (ryc. 7, tab. 1). 
 

Ryc. 7. Lokalizacja wód mineralnych leczniczych na obszarze  
województwa podkarpackiego i części małopolskiego 

 

Źródło: www.mineralne.pgi.gov.pl/img/u/index.html z dnia 23.05.2011 
 
                                                           
17  B. Paczyński, A. Sadurski, Hydrogeologia regionalna…, op. cit., Warszawa 2007. 
18  Ibidem. 
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Tab. 1. Wykaz solanek, wód leczniczych i termalnych w województwie podkarpackim 

Lp. 
Nazwa złoŜa lub odwiertu 

w obrębie złoŜa 
nieudostępnionego 

Typ 
wody 

Zasoby geologiczne 
bilansowe Pobór 

(m3/rok) 
Powiat 

dyspozycyjne 
(m3/h) 

eksploatacyjne 
(m3/h) 

ZłoŜa udokumentowane 44,80 86,27 43 121,10  
1. Horyniec-Zdrój* Ls 44,80 26,40 13 987,00 Lubaczów 
2. Iwonicz-Zdrój* LzLs - 29,39 9613,00 Krosno 
3. Latoszyn Lz - 1,30 nie ekspl. Dębica 
4. Lubatówka* LzT - 11,70 5656,00 Krosno 
5. Polańczyk* Lz - 4,00 378,10 Lesko 
6. Rymanów-Zdrój* Lz - 13,48 13 487,00 Krosno 
Lz – wody lecznicze zmineralizowane (mineralizacja >1 g/dm3) 
Ls – wody lecznicze słabozmineralizowane (mineralizacja <1 g/dm3) 
T – wody termalne 
* – złoŜa objęte koncesją na eksploatację 

Źródło: wg stanu na 31.12.2009 r., www.mineralne.pgi.gov.pl/img/u/index.html z dnia 23.05.2011 
 

Przykład charakterystyki ujęć wody mineralnej ze złoŜa w miejscowości Rymanów- 
-Zdrój przedstawiono na ryc. 8. Taka charakterystyka wody zawiera cenne informacje  
na jej temat, m.in.: wiek ujmowanego poziomu wodonośnego, główne typy wód, sposób 
ich uŜytkowania oraz szczegółowy opis kaŜdego z eksploatowanych otworów. Niestety,  
z terenu województwa podkarpackiego w ten sposób opisane są tylko wspomniane  
złoŜa. Odpowiednim byłoby takie zestawienie innych złóŜ wód mineralnych, co będzie 
tematem dalszych badań. 
 

Ryc. 8. Przykład opisu złoŜa wody mineralnej w miejscowości Rymanów-Zdrój 

 

Źródło: www.mineralne.pgi.gov.pl/img/u/index.html z dnia 23.05.2011 
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W rejonie Pogórza Dynowskiego wody mineralne występowały na obszarze 
miejscowości Drohobyczka, Bachórzec, Brzozów i Humniska (ryc. 9). W dwóch 
pierwszych miały miejsce pojedyncze lub grupowe wystąpienia wód Cl-Na, nieuznane  
za lecznicze. W Brzozowie znajdowały się wody Cl-Na uznane za lecznicze, natomiast  
w Humniskach występowały wody siarczkowe perspektywiczne dla lecznictwa19. Obecnie 
w Ŝadnej z tych miejscowości nie jest prowadzona eksploatacja wód mineralnych. 
 

Ryc. 9. Wody mineralne i swoiste fragmentu Karpat (woj. podkarpackie)  
oraz ich przedpola na tle budowy geologicznej 

 

 

Objaśnienia: 1 – przedczwartorzędowe utwory przedpola Karpat, 2 – miocen niesfałdowany z obszaru Karpat  
i zapadliska przedkarpackiego, 3 – miocen sfałdowany z brzeŜnej strefy nasunięcia Karpat, 4 – jednostka 
stebnicka, 5 – Tatry, 6 – Niecka podhalańska, 7 – Pieniński Pas Skałkowy, 8 – brzeg nasunięcia Karpat 
fliszowych pokryty osadami miocenu, 9 – nasunięcie Karpat zaznaczające się w morfologii, 10 – jednostka 
magurska, 11 – brzeg nasunięcia jednostki magurskiej, 12 – płaty jednostki magurskiej na jednostce śląskiej, 
13 – okna tektoniczne w jednostce magurskiej, 14 – jednostka śląska, 15 – brzeg nasunięcia jednostki śląskiej 
na podślaską i skolską, 17 – jednostka dukielska, 18 – jednostka skolska, 19 – dyslokacje, 20-23 – wody 
termalne uznane za lecznicze, 24 – wody termalne nie uznane za lecznicze, 25-28 – eksploatacja wód z CO2 
(szczawy), 29-30 – wody siarczkowe, 31 – wody siarczkowe perspektywiczne dla lecznictwa, 33-34 – wody 
siarczanowe, 35-37 – wody Cl-Na, 38 – obszary z wodami przedmioceńskimi, 39 – obszary z wodami 
mioceńskimi, 40 – pola z licznymi wierceniami zawierające częściowo wody  mineralne Cl-Na, Br, J, 41  
– obszary perspektywiczne dla otrzymywania soli leczniczych, 42-43 – strefy hydrochemiczne z jednostki 
magurskiej. 

Źródło: Karwan K., 1989 

                                                           
19  K. Karwan, Wody mineralne i lecznicze uzdrowisk Karpackich, Wyd. AGH, Kraków 1989. 
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Z przytoczonych miejscowości dotarto do zapisu występowania wód mineralnych 
tylko w jednej z nich – Brzozowie. Na powstaniu uzdrowiska w Brzozowie zawaŜył 
przypadek. W trakcie wierceń naftowych, tuŜ przed pierwszą wojną światową, z jednego  
z odwiertów z głębokości trzystu metrów nastąpił samowypływ solanki. W okresie 
międzywojennym odkryciem zainteresowali się lekarze. Wobec pomyślności wyników 
badań przystąpiono do budowy urządzeń leczniczych i towarzyszącej infrastruktury 
(Łazienek, Domu Zdrojowego, willi, basenów). W czasie drugiej wojny światowej 
urządzenia zdewastowano, wyposaŜenie zrabowano. Po wojnie działalności leczniczej  
nie podjęto, mimo Ŝe badania wykazały duŜe zasoby wód mineralnych o cechach 
leczniczych. Stwierdzono tutaj występowanie wód chlorkowo-sodowych (solanki) z duŜą 
zawartością jodu, bromu, a takŜe Ŝelaza, o mineralizacji do 175 mg/dm3 20. 

8. Podsumowanie – przyszłość wód mineralnych na terenie Podkarpacia 

Obszar Podkarpacia, szczególnie w strefach antyklinalnych centralnego synklinorium 
karpackiego21, gdzie była prowadzona eksploatacja ropy naftowej, jest obszarem 
perspektywicznym dla występowania wód zmineralizowanych (ryc. 10). 
 

Ryc. 10. Obszary perspektywiczne występowania w Polsce wód zmineralizowanych  
z moŜliwością ich wykorzystania w przemyśle chemicznym wg Z. Płochniewskiego, 1978 

 

Źródło: B. Paczyński, A. Sadurski, 2007 
 

W wykonanym na zamówienie Ministerstwa Środowiska opracowaniu pt.: 
„Hydrogeologia regionalna Polski” (2007) zapisano, Ŝe „wody chlorkowe, jodkowe i 
chlorkowo-wodorowęglanowe, (...) napotkano w bardzo licznych otworach wiertniczych 

                                                           
20  K. Karwan, Wody mineralne…, op. cit., Kraków 1989. 
21  A. Porowski, Origin of mineralized waters in the Central Carpathian Synclinorium, SE Poland. Studia Geol. Pol.,  

125, Hydrogeol. Hydrogeochem., part I, 2006. 
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przemysłu naftowego. MoŜliwości wykorzystania tych wód dla celów leczniczych, oprócz 
trzech uzdrowisk (Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój, Polańczyk), są praktycznie 
nieograniczone. W wielu punktach istnieje moŜliwość eksploatacji nieczynnych  
juŜ odwiertów ponaftowych często wymagających rekonstrukcji. Wiercenie nowych 
otworów, mogące być uwieńczone sukcesem, wskazane jest w punktach szczególnie 
predysponowanych pod względem klimatycznym do rozwijania w nich lecznictwa 
uzdrowiskowego.” 

Biorąc pod uwagę dokument wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2006 r.  
pt.: „Polityka ekologiczna państwa na lata 2007–2010 z uwzględnieniem perspektywy  
na lata 2011–2014” w rozdziale piątym – „ochrona wód” przy likwidacji odwiertów 
ponaftowych powinno się pozostawić przynajmniej jeden otwór, w celu monitorowania 
jakości wody, poziomu zwierciadła wody itp. 
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