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1. WSTĘP 

 Niniejsze opracowanie stanowi pierwszą weryfikację pracy pt.: „Charakterystyka 

zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w regionie wodnym Odry Środkowej”, 

wykonanego w 2006 r. przez konsorcjum firm, pod kierownictwem Instytutu Nauk 

Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Weryfikacja ta stanowi wypełnienie zaleceń 

Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/EVE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii 

Europejskiej do prawodawstwa polskiego w zakresie planowania i zarządzania zasobami 

wodnymi oraz tworzenia szczegółowych programów działań w całym obszarze wodno-

środowiskowym kraju. Jest to dokument planistyczny związany z realizacją zapisów 

wymaganych dla sporządzenia planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza w myśl 

artykułu 113 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne - tekst jednolity Dz. U. 2012 Nr 0 

poz. 145. 

Celem opracowania jest: 

- identyfikacja oddziaływań antropogenicznych na zmiany poziomów wód 

podziemnych,  

- identyfikacja i ocena trendów zmian położenia zwierciadła wód podziemnych przy 

uwzględnieniu naturalnych zmian klimatu, 

- wskazanie obszarów (Jednolitych Części Wód Podziemnych JCWPd) zagrożonych 

potencjalnym ryzykiem nie osiągnięcia celów środowiskowych dla wód 

podziemnych i ich powiązanie z ekosystemami zależnymi od wód podziemnych. 

W opracowaniu przyjęto najnowszy podział Polski na JCWPd, wykonany przez 

Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Podział ten 

będzie obowiązywał od 2015 r., obejmuje on 172 części wód podziemnych oraz 3 subczęści.  

 Zgodnie z warunkami określonymi przez RZGW we Wrocławiu, niniejsza weryfikacja 

obejmuje analizę: 

o naturalnych czynników klimatycznych, które mogą wpływać na zmiany stanów wód 

podziemnych, 

o określenie trendów tych zmian w powiązaniu z oceną potencjalnych zagrożeń, pod 

kątem nie osiągnięcia dobrego stanu ilościowego wód podziemnych w granicach 

poszczególnych JCWPd, w powiązaniu z funkcjonowaniem ekosystemów zależnych 

od wód.  
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Dane klimatyczne (oraz hydrologiczne) miały zostać przekazane przez 

Zamawiającego po uprzednim uzyskaniu ich z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 

Niestety strony nie porozumiały się odnośnie warunków przekazania danych. W związku z 

tym na potrzeby opracowania przy analizie czynników klimatycznych, wykorzystano 

informacje zamieszczane i udostępniane na portalu www.tutiempo.net. Dane te zawierają 

informacje w zakresie dobowych wartości charakterystyk meteorologicznych: sum opadu 

atmosferycznego, średnich i ekstremalnych wartości temperatury powietrza 

atmosferycznego. Dane te pozwoliły jedynie na ogólną charakterystykę i wstępną 

identyfikację potencjalnych trendów dotyczących zmian wielkości rocznych sum opadów 

atmosferycznych i wysokości temperatury dla kilku miejscowości znajdujących się w 

granicach RZGW we Wrocławiu, tj.: Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Leszno (dane 

niepełne), Opole, Śnieżka, Wrocław, Zielona Góra. Posiłkowano się dodatkowo publikacjami 

dotyczącymi ogólnych charakterystyk klimatycznych i okresów występowania susz w Polsce. 

 Ocena i charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód podziemnych została 

przeprowadzona w odniesieniu do znaczących użytkowników wód podziemnych tj.: 

• zakładów górniczych, które prowadzą znaczące odwodnienie wód podziemnych na 

wynikające z konieczności eksploatacji surowców (Tom I opracowania),  

• dużych ujęć wód podziemnych (Tom II opracowania).  

Na potrzeby opracowania wykorzystano materiały: 

• Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w 

zakresie: 

- Stacjonarnych Obserwacji Hydrogeologicznych, pomiary prowadzone w 

ramach sieci obserwacji hydrogeologicznych (SOH), 

- z monitoringu granicznego z Republiką Czeską (zlewnia Ścinawki) i 

Republiką Federalną Niemiec (zlewnia Nysy Łużyckiej).  

• Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w zakresie: 

- bazy danych o pozwoleniach wodnoprawnych dla ujęć wód podziemnych,  

- zestawień danych o ujęciach wód podziemnych, 

- opracowań naukowych dotyczących monitoringu wód podziemnych, wykonywanych na 

zlecenie RZGW we Wrocławiu, 

• udostępnione przez zakłady górnicze 

• użytkowników ujęć wód podziemnych. 



 4 

Zebrane dane pozyskane na potrzeby opracowania charakteryzowały się znaczną 

różnorodnością informacji oraz formą i stopniem ich opracowania. W zależności od 

możliwości analizowano wielkość poboru wody na tle położenia zwierciadła wody, 

jednocześnie próbując przeanalizować wahania, które są obserwowane w punktach 

pomiarowych SOH.  

Baza prowadzonych przez PIG – PIB Stacjonarnych Obserwacji Hydrogeologicznych 

(SOH) wód podziemnych jest niejednorodna, obejmuje łącznie 204 punkty monitoringu na 

obszarze RZGW we Wrocławiu (otwory hydrogeologiczne i źródła), przy czym punkty są 

rozmieszczone nieregularnie, a obserwacje obejmują różne okresy i przedziały czasowe. W 

trzech JCWPd (tj. nr 106, 122 i 138) brak aktualnie punktów monitoringu. Dla każdego 

punktu obserwacji wód podziemnych opracowano wykres wahań zwierciadła wody 

(zał. III.2), który służył następnie do analizy i oceny ewentualnych trendów zmian położenia 

zwierciadła wód podziemnych i identyfikacji przyczyn tych zmian.  

W przypadku źródeł stanowiących punkty monitoringu SOH, oceniana była 

zmienność wydajności. Przyjęto zasadę, aby poddać analizie wszystkie punkty, dla których 

istnieją wyniki obserwacji z minimum 1 roku. Dla każdego punktu pomiarowego opracowano 

linię trendu oraz obliczono współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Współczynnik ten 

określa „siłę związku” dwóch zmiennych. Jest on określana jako wartość w przedziale od -1 

do 1. Im współczynnik jest "dalej" od 0 (zarówno na plus jak i na minus), tym siła związku 

jest większa i ma istotne statystyczne znaczenie. W niniejszym opracowaniu przyjęto, że 

wartość współczynnika >0,5 wskazuje na trwały trend zachodzący w okresie objętym 

obserwacjami, niestety często trudno było określić jednoznaczna przyczynę zachodzących 

zmian. 

 Całość zebranych materiałów została omówiona w opracowaniu (Tom I i II), wyniki 

pomiarów SOH w poszczególnych punktach przedstawiono w formie wykresów, przestrzenną 

informację zilustrowano na mapach tematycznych, całość zebranych materiałów zestawiono 

w formie Bazy danych GIS, w formacie ArcGIS (*.shp).  
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2. OCENA WPŁYWU NATURALNYCH CZYNNIKÓW 
KLIMATYCZNYCH NA STAN WÓD PODZIEMNYCH NA OBSZARZE 
RZGW WE WROCŁAWIU 
  

 Analiza dostępnego materiału badawczego, dotyczącego położenia zwierciadła wód 

podziemnych i czynników mogących na to położenie oddziaływać, na obszarze działania 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pozwala na stwierdzenie, że: 

1. Na zdecydowanej większości obszaru wody podziemne, zwłaszcza płytkich, 

czwartorzędowych poziomów wodonośnych pozostają pod wpływem czynników 

naturalnych (klimatycznych) i charakteryzują się typową, krótkookresową zmiennością 

wahań związanych z cyklem przyrodniczym. 

2. W głębszych, izolowanych poziomach wodonośnych obserwuje się dłuższe cykle zmian 

głębokości położenia zwierciadła wody, co jest związane z wolniejszymi procesami 

zasilania i znacznie bardziej skomplikowanymi warunkami krążenia wód podziemnych. 

3. Na obecnym etapie rozpoznania nie stwierdzono zagrożeń dla utrzymania dobrego stanu 

ilościowego wód podziemnych na obszarze RZGW we Wrocławiu ze strony czynników 

naturalnych (klimatycznych). 

 

3. OCENA WPŁYWU DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ ORAZ 
EKSPLOATACJI WÓD, NA STAN WÓD PODZIEMNYCH NA 
OBSZARZE RZGW WE WROCŁAWIU. 
 

Na podstawie zebranych materiałów określono kilka obszarów o dużym zagrożeniu 

antropopresją na stan wód podziemnych. Czynnikiem oddziaływującym negatywnie na stan 

wód podziemnych jest: 

• działalność górnicza, która pociąga za sobą odwodnienie, związana z wydobyciem 

kopalin: energetycznych, rud metali i surowców skalnych, 

• eksploatacja dużych ujęć wody, które naruszają zasoby odnawialne wodonośca.  

Na obszarze dorzecza Odry będącym w zarządzie RZGW we Wrocławiu wyznaczono 

rejony, na których obserwuje się zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych, które są 

skutkiem działalności górniczej. Należy podkreślić, że prace analityczne w niniejszym 

opracowaniu natrafiły na liczne trudności, ograniczenia i bariery wynikające z możliwości 
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pozyskania wyników monitoringu od użytkowników oraz ograniczenia wynikające z ochrony 

praw autorskich w odniesieniu do opracowań, w których zawarto wyniki monitoringu.  

 Określono następujące rejony, w których stwierdzono znaczący wpływ antropopresji 

na stan wód podziemnych: 

3.1. Rejon działania zakładów górniczych KGHM Miedź Polska S.A.  

 Odwodnienie kopalni miedzi: „Polkowice”, „Rudna”, „Lubin – Małomice”, 

„Radwanice Wschodnie” i „Sieroszowice” powoduje sczerpywanie zasobów wód 

podziemnych głębokich (perm, dolny trias) poziomów wodonośnych. Odwadnianie złóż 

miedzi rozpoczęto w latach 1965 - 1966 r. i ten proces wywołał daleko idące zmiany 

hydrodynamiczne we wszystkich poziomach wodonośnych, uczestniczących w kształtowaniu 

dopływów kopalnianych, z wyjątkiem poziomu nadwęglowego (pliocen, g. miocen) 

i poziomu czwartorzędowego. Wymienione poziomy odizolowane są od niżej ległych 

poziomów wodonośnych pakietem nieprzepuszczalnych iłów serii poznańskiej pliocenu, o 

znacznej miąższości rzędu 54,3 m. Odwadnianie złoża spowodowało utworzenie 

nakładających się, regionalnych lejów depresji, wspólnych dla kopalń KGHM, w utworach 

międzywęglowych neogenu, utworach podwęglowych paleogenu oraz w wapieniach 

cechsztynu i piaskowcach czerwonego spągowca. Oddziaływanie kopalń dotyczy tylko 

stosunkowo niewielkiego fragmentu poziomów wodonośnych cechsztynu i czerwonego 

spągowca, wokół rozcięć górniczych. Szacuje się, że maksymalna powierzchnia objęta 

regionalną depresją dotyczy poziomu wodonośnego - podwęglowego i obejmuje 

powierzchnię 1 600 m2. Dominujący, bo ponad 95% udział w drenażu wód podziemnych 

mają zakłady górnicze „Polkowice” i „Lubin-Małomice”. Odwodnienie kopalni nie zaznacza 

się w poziomie nadwęglowych i czwartorzędowym, które stanowią główne źródło 

zaopatrzenia w wodę w rejonie LGOM-u.  

Wynikiem działalności górniczej prowadzonej na znacznej głębokości (od 800 do 

1200 m p.p.t.) jest powstawanie na powierzchni terenu niecki osiadania o dużym zasięgu, 

lecz stosunkowo niewielkiej amplitudzie (wielkości) osiadania. Na obszarze wspomnianej 

niecki osiadania zaznaczają się lokalne, o małym zasięgu, obszary obniżone, głównie w 

dolinach rzek (Szprotawy, Zimnicy). W konsekwencji na omawianym obszarze obserwuje się 

w kilku rejonach podniesienie się pierwszego poziomu wodonośnego, występują obszary 

podmokłe okresowo, ale również zawodnione (między innymi w rejonie Sobina i 

Jędrzychowa). Celem obserwacji i odwrócenia tego niekorzystnego zjawiska prowadzi się 
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szeroki monitoring wód czwartorzędowych oraz prace melioracyjne, które maja na celu 

odtworzenie warunków naturalnych. 

Kopalnie miedzi położone są na obszarze JCWP nr 77, 78, 95, na których monitoring 

wód podziemnych w zakresie położenia zwierciadła wody jest prowadzony w bardzo 

niewielu punktach, które nie są jednocześnie reprezentatywne dla zachodzących 

hydrogeologicznych zmian na omawianym obszarze. Obserwacje prowadzone w stacji 

hydrogeologicznej w Pełczynie nr II/694/1 wskazują na systematyczne obniżanie się 

zwierciadła wody w triasowym piętrze wodonośnym, co wskazuje na znacznie większy 

zasięg leja depresyjnego od przedstawianego przez KGHM Miedź Polska S.A.  

Warto tu podkreślić i zaakcentować, że monitoring wód podziemnych w zasięgu 

oddziaływania kopalni prowadzi KGHM Miedź Polska S.A., który jest jedynym 

dysponentem wyników monitoringu i jednocześnie opracowuje je i poddaje ocenie na własne 

potrzeby.  

3.2 Rejon oddziaływania składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny Most 

 Żelazny Most jest ogromnym składowiskiem odpadów poflotacyjnych powstających 

w wyniku wydobycia i wzbogacanie rudy miedzi.  

 W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu występują zmiany w zakresie dynamiki wód 

oraz ich chemizmu. W latach 2005-2008 roczna objętość wód infiltrujących ze 

składowiska wynosiła od 11,5 do 13,6 mln m2. W okresie od 2003 do 2009 roku rzędna 

korony zapór składowiska wzrosła z 162,5 m n.p.m. do 172,5 m n.p.m., a obecnie 

projektuje się podwyższenie korony do 180 m n.p.m. Dotychczasowy, stopniowy 

przyrost wysokości korony nie zmienił zasadniczo układu hydrodynamicznego wód 

podziemnych w rejonie składowiska, a warunki hydrogeologiczne od pewnego czasu są 

traktowane jako stabilne. Strefa oddziaływania składowiska na dynamikę wód 

podziemnych w jego otoczeniu jest różna w poszczególnych częściach zapory, i jest 

zależna od warunków hydrogeologicznych w podłożu i otoczeniu zapory. Sumaryczną 

powierzchnię oddziaływania można oszacować na około 450 ha (wg Markiewicz A, 

2004) i 500 ha (Szafran A., 2011). 

Wody nadosadowe infiltrujące w składowisko i przedpole są przyczyną zmian 

jakościowych wód podziemnych wokół składowiska. Strefa zasięgu wód o mineralizacji 

ogólnej powyżej 1 mg/dm3 wynosiła 271 ha (stan na 2003 rok –wg A. Markiewicza).  

 Monitoring składowiska prowadzi Zakład Hydrotechniczny i jest on bardzo 

rozbudowany i obejmuje wszystkie elementy środowiskowe występujące w rejonie obiektu. 
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Niestety, jedynym dysponentem wyników monitoringu jest wspomniany Zakład 

Hydrotechniczny, co uniemożliwia niezależną ocenę zasięgu oddziaływania obiektu.  

3.3 Piaskownia Obora 

 Piaskownia prowadzi eksploatacje piasku podsadzkowego na potrzeby wszystkich 

kopalni KGHM Miedź Polska S.A. Eksploatacja jest prowadzona na rozległym obszarze 

powyżej zwierciadła wód gruntowych, ale częściowo, w północnym rejonie również poniżej 

powierzchni pierwszego poziomu wodonośnego.  

 Obiekt podlega Zakładowi Hydrotechnicznemu, który prowadzi monitoring wód 

podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie obiektu. Na potrzeby 

niniejszego opracowania udostępniono wyniki obserwacji z okresu 3 lat w 6 punktów 

monitoringowych. Mały zakres pomiarów i krótki czas ich prowadzenia oraz brak odniesienia 

do sytuacji meteorologicznej uniemożliwia przeprowadzenie analizy wpływu obiektu na 

wody podziemne. 

3.4 Rejon kopalni miedzi Iwiny – Lubichów 

Długotrwałe odwadnianie kopalń na obszarze niecki grodziskiej w okresie ich 

działalności, a następnie ich zalanie doprowadziło do zmian w środowisku wodnym na 

znacznym obszarze. W utworach czwartorzędowych lej depresji osiągnął powierzchnię około 

64 km2 (wg M. Mądrali, 2010), a według innych źródeł 52 km2 (Z. Kisielewicz (2007). W 

zasięgu leja depresyjnego znalazły się miejscowości: Iwiny, Jurków, Grodziec, Raciborowice 

Dolne i Górne, Wartę Bolesławiecką, Sędzimirów. Odwodnienie utworów środkowego 

cechsztynu objęło powierzchnię ok. 29 km2 (M. Mądrala, 2010). Obniżenie depresyjne miało 

maksymalną głębokości 720 m. Obecnie, po ustaniu odwodnienia następuje odtwarzanie się 

pierwotnych warunków hydrogeologicznych. Na podstawie obserwacji oraz opracowanego 

modelu matematycznego przyjmuje się, że podnoszenie zwierciadła wody zostanie 

zakończone do ok. 2015 roku. Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych, na 

obszarze niecki grodziskiej, prowadzi KGHM Miedź Polska S.A. Wyniki obserwacji 

wskazują iż obniżenie wody podziemnej w poziomie czwartorzędowym nadal występuje, co 

skutkuje brakiem wody w wielu studniach gospodarskich. Procesem, który się rozwija i 

postępuje jest osiadanie terenu na dużym obszarze w formie płytkiej, ale o szerokim 

promieniu niecki. Jednocześnie powstają lokalne nowe leje i zapadliska, o małej powierzchni, 

czemu sprzyja wapienne - krasowe podłoże. Lokalne zapadliska powodują powstawanie 

podmokłości terenu oraz małych oczek wodnych. 
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3.5 Obszar zlewni Nysy Łużyckiej 

Na obszarze zlewni po stronie niemieckiej prowadzona jest intensywna eksploatacja 

węgla brunatnego w kopalniach węgla brunatnego. Jednocześnie prowadzone są prace mające 

na celu zalanie (przerzut wody) nieczynnych wyrobisk w kopalni Berzdorf. W sumie 

działania górnicze znacznie zaburzaja stosunki wodne na obszarze zlewni Nysy Łużyckiej. 

Monitoring wód podziemnych na obszarze zlewni prowadzony jest przez: 

• Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział we 

Wrocławiu w piezometrach i studniach kopanych i wierconych, w utworach 

czwartorzędowych oraz w poziomach wodonośnych neogenu, w rejonach: 

-Strzegów – Sadzarzewice -w rejonie oddziaływania kopalni Janschwalde, 

-kopalni Reichwalde – Nochten (rejon Przewoźniki – Sobolice), 

-kopalni Berzdorf (kopalnia nieczynna, obecnie zalewana). 

• Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu. 

Dodatkowo w zależności od potrzeb w zakresie gospodarowania wodami prowadzone 

są przez IMGW – PIB szeroko zakrojone badania o charakterze regionalnym mające na celu 

wykonanie bilansu wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze zlewni. PIG – PIB 

Oddział we Wrocławiu w 2011 roku opracował dokumentacje hydrogeologiczną mającą na 

celu określenie zasobów dyspozycyjnych dla zlewni Nysy Łużyckiej.  

Prowadzenie działalności górniczej metodą odkrywkową po stronie niemieckiej w 

zlewni Nysy Łużyckiej przyczyniło się do zmiany stosunków wodnych na dużym obszarze. 

Zmianie ulega morfologia terenu (naruszenie powierzchni terenu na znacznym obszarze), 

infrastruktura powierzchni terenu, warunki dopływu wód powierzchniowych i podziemnych 

do wyrobisk górniczych oraz przepływy wód powierzchniowych w Nysie Łużyckiej.  

Na obszarze Polski w rejonie Janschwalde prowadzony monitoring wskazuje na 

obniżenie zwierciadła wody w poziomie neogeńskim, w warstwach międzywęglowej i 

podwęglowej o ponad 50 m. W czwartorzędowej warstwie wodonośnej, w punktach 

zlokalizowanych wzdłuż Nysy Łużyckiej tj. w dolinie rzeki, wpływ odwodnienia nie jest 

obserwowany, natomiast w piezometrach na położonych na wysoczyźnie uwidacznia się 

powolne obniżanie się poziomu wody (wg M. Adynkiewicz - Piragas, 2010 r.).  

 W rejonie miejscowości Przewóz, tj. na wysokości kopalni Reichwalde i Nochten, 

wyniki monitoringu wód podziemnych wskazują na powolne obniżanie się poziomu wody w 

piezometrach ujmujących poziom neogeński, przy czym obniżenie jest rzędu do 3 m. 
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 W rejonie kopalni Berzdorf, zakończono eksploatację węgla i kopalnia jest stopniowo 

wypełniana wodą, co sprzyja odtworzeniu warunków naturalnych. Obserwacje prowadzone 

przez IMGW - PIB Oddział we Wrocławiu wskazują na podnoszenie się zwierciadła wody w 

poziomie międzywęglowym (piezometry PB-2 Koźlice i PB-5 Osiek Łużycki). Nie obserwuje 

się podnoszenia zwierciadła wody w poziomie czwartorzędowym, z uwagi na obecność 

ekranu iłowego, wykonanego po stronie niemieckiej. 

3.6 Rejon kopalni Turów 

Kopalnia Turów położona jest w zlewni Nysy Łużyckiej, jest to jedyna działająca 

obecnie kopalnia węgla brunatnego po stronie polskiej, przy czym jej funkcjonowanie 

oddziałuje na środowisko wodne po stronie polskiej, czeskiej i niemieckiej.  

Wyrobisko odkrywkowe kopalni Turów zajmuje powierzchnię ponad 24 km2 i nadal się 

powiększa w kierunku południowym i południowo – wschodnim. Głębokość wyrobiska jest 

rzędu 175 – 200 m, zakłada się stopniowe jego pogłębianie do 300 m p.p.t. Wokół wyrobiska 

funkcjonuje rozległy system monitoringu środowiska, w tym obserwacje położenia 

zwierciadła wody prowadzone przez: 

• kopalnię Turów - informacje na temat zakresu prowadzonych prac oraz ich wyników 

nie zostały udostępnione autorom niniejszej pracy przez użytkownika tj. PGE 

Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, 

• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy we 

Wrocławiu, prace i raporty wykonywane przez IMGW – PIB nie zostały udostępnione 

do wykonania niniejszego opracowania, 

• Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Oddział we 

Wrocławiu, który prowadzi obserwacje położenia zwierciadła wód podziemnych w 8 

punktach, pomiary obejmują okres dwóch lat.  

W sumie zebrany materiał zaprezentowany i omówiony w Tomie I, był 

niewystarczający do oceny zasięgu antropopresji związanej z eksploatacja węgla brunatnego, 

tj. wyznaczenia strefy oddziaływania kopalni Turów na wody podziemne.  

3.7 Rejon byłych kopalni węgla kamiennego w rejonie Wałbrzycha (zlewnia 

Bobru i Bystrzycy) 

Wieloletnia eksploatacja węgla kamiennego i antracytu spowodowała wytworzenie 

leja depresyjnego w rejonie kopalni, o głębokości rzędu 780 – 800 m p.p.t. w okresie ich 

działalności. Lej depresyjny nie rozwinął się poza zasięg eksploatacji w kierunku 
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południowym i południowo wschodnim, gdzie ograniczały go strefy dyslokacyjne o zasięgu 

regionalnym (J. Fiszer 2000 r.). W roku 1991 kopalnie wałbrzyskie zostały postawione w stan 

likwidacji. Przerwanie eksploatacji i odwodnienia w całym zagłębiu wałbrzyskim (rozpoczęte 

w 1993 roku) spowodowało stopniowe zatopienie wyrobisk górniczych, w wyniku 

naturalnego dopływu wód opadowych do warstw oraz poprzez dopływy lateralne. Dla 

zabezpieczenia miasta przed ewentualnymi podtopieniami opracowano system 

grawitacyjnego odprowadzenia wód z wykorzystaniem sztolni (J. Fiszer 1997) jako punktu 

drenującego, oraz wymuszony sposób odwodnienia z zastosowaniem pomp głębinowych 

zainstalowanych w szybie Julia. W dolinie Czerwonego Potoku w Boguszycach- Gorcach i 

dolinie Jabłonicy - Lesk w rejonie Czarnego Boru wystąpiły podtopienia terenu. Podobnie jak 

w Jedlinie Zdrój i Wałbrzychu wystąpiły podtopienia w piwnicach budynków mieszkalnych.  

 Na obszarze miasta nie jest obecnie prowadzony monitoring wód podziemnych. 

Pomimo wykonania sieci piezometrów (J. Fiszer, 2000r) po roku 2000 nie powstały kolejne 

sprawozdania, stąd nowsze wyniki pomiarów nie są do pozyskania i analizy. Również 

sprawozdania z monitoringu, z lat dziewięćdziesiątych wykonywane przez różne instytucje 

nie zachowały się. Jedynym źródłem informacji są prace naukowe: J. Fiszera, J. Sawickiego 

oraz W. Czabaja. Można sadzić, iż lej depresyjny na omawianym obszarze wypełnił się już 

całkowicie, warunki constans i quasi – naturalne występują na całym obszarze miasta 

Wałbrzycha.  

W rejonie byłych kopalni znajduje się jeden punkt Stacjonarnych Obserwacji 

Hydrogeologicznych (SOH) nr II/744/1 w Szczawnie Zdrój. Przy czy zdaniem J. Fiszera i 

W. Czabaja (2000 r.) wody podziemne w rejonie Szczawna Zdroju nie pozostają w więzi 

hydraulicznej z wodami w rejonie Wałbrzycha. 

3.8 Rejon byłych kopalni węgla kamiennego w rejonie Nowej Rudy 

 W rejonie Nowej Rudy eksploatacja węgla kamiennego była prowadzona do roku 

2000, w kopalniach: Nowa Ruda, Przygórze i Jan, w końcowym etapie zakłady połączono w 

jedną kopalnie KWK Nowa Ruda.  

 Kopalnie wyłączano stopniowo w latach 1972 do 2000 roku, w którym zakończono 

ostatecznie eksploatacje w okręgu. Zatapianie nieczynnych obszarów górniczych było 

procesem stopniowym. Nie jest prowadzony monitoring wód podziemnych w rejonie byłych 

kopalni, mający na celu obserwacje wypełnianie się leja depresyjnego na obszarze niecki 

noworudzkiej. W pracy J. Fiszera zawarte są informacje o prowadzeniu pomiarów w okresie 

samozatapiania w szybie Lech (Pole Piast), które obejmowały okres od września 1997 r. do 
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czerwca 1999 r., przy czym zdaniem autora proces wypełniania się górotworu wówczas nie 

został jeszcze zakończony.  

Brak jest informacji o negatywnych skutkach likwidacja kopalń w rejonie Nowej 

Rudy na środowisko wód podziemnych. W rejonie Tłumaczowa znajduje się jeden otwór nr 

II/1160/1, należący do sieci obserwacyjnej PIG – PIB, w którym jest obserwowany poziom 

wodonośny dolnego permu, nie odzwierciedla on procesów zachodzących w rejonie Nowej 

Rudy.  

3.9 Rejon kopalni wapieni i margli na opolszczyźnie 

Na opolszczyźnie występują bogate złoża surowców skalnych, głównie: 

• -wapienie i margle, przerabiane w przemyśle cementowym i wapienniczym, 

• -kruszywo naturalne dla budownictwa i drogownictwa 

• -piaski kwarcowe 

• -surowce ilaste.  

Podstawowe znaczenie dla gospodarki mają wapienie i margle, które występują płytko 

i na znacznym obszarze i określane są nazwą regionalna jako Trias Opolski. Złoża wapieni i 

margli charakteryzują się wysoką jakością skał, brakiem domieszek, płytkim zaleganiem i 

dużą miąższością serii złożowej. Przyczyniło się to do rozbudowy kopalni wapieni i margli, a 

w ostatnich latach znacznej intensyfikacji wydobycia surowca. Na potrzeby niniejszego 

opracowania zebrano informacje o wielkości odwodnienia i monitoringu wód podziemnych 

dotyczące kopalni: „Strzelce Opolskie”, „Górażdże”, „Tarnów Opolski”, „Izbicko” 

i „Folwark”. 

Wody podziemne w rejonie zlewni Małej Panwi i okolicy są drenowane przez liczne 

i bardzo zasobne ujęcia wodociągowe oraz przez górnictwo surowców skalnych. Łączny 

drenaż górniczy wód w roku 1999 wynosili 87 tys. m3/d i był o 30 tys. m3/d wyższy od 

eksploatacji ujęć (St. Staśko, A. Kowalczyk, H. Rubin, Hydrogeologia regionalna Polski, tom 

I, 2007 r.). Eksploatacja surowców, a tym samym wielkość odwodnienia kopalni w ostatnich 

latach znacząco wzrosła. Wysoki pobór wód podziemnych przyczynia się do zmiany 

naturalnego systemu obiegu wód i powstawania lokalnych ośrodków drenażu, dodatkowo 

powoduje niekorzystne zmiany jakości wód podziemnych, z uwagi na przyśpieszony 

przepływ wody w warstwie oraz dopływ wód starszych (mineralizowanych) z podłoża. Woda 

z odwodnienia jest odprowadzana do cieków powierzchniowych, co bezpowrotnie zubaża 

zasoby wód podziemnych w rejonie. 
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 Na obszarze JCWP nr 110, w rejonie działania omówionych powyżej kopalni wapieni 

brak jest punktów monitoringu SOH. Najbliższe punkty obserwacyjne położone w znacznej 

odległości, we wschodniej części JCWP nr 110, na obszarze GZWP nr 328, w powiatach 

lublinieckim (II/919/1, II/299/1) i tarnogórskim (II/944/1, II/946/1, II/947/1, I/477/4, 

II/945/1), wspomniane punkty monitoringu nie odzwierciedlają zmian zachodzących w 

środowisku wód podziemnych w rejonie kopalni wapieni i margli. 

* * * 

Należy podkreślić, że długotrwała działalność górnicza wytworzyła warunki 

hydrogeologiczne charakteryzujące się stabilnością układu hydrodymanicznego. Powyższe 

stwierdzenie nie do końca odnosi się do kopalni wapieni i margli na Opolszczyźnie, które w 

ostatnim dziesięcioleciu znacznie zwiększyły wielkość eksploatacji surowca, co w 

konsekwencji przełożyło się na zwiększenie wielkość odwodnienia. Brak jest całościowej 

oceny wpływu zwiększonego odwodnienia na wody podziemne w tym rejonie. 

Zakłady górnicze prowadzą rozległy monitoring środowiska w rejonie swojego 

oddziaływania, dotyczy to szczególnie KGHM Polska Miedź S.A.. Ważne oby wyniki prac 

były poddawane niezależnej analizie i ocenie. 

 

3.10 Analiza eksploatacji dużych ujęć wód podziemnych na obszarze RZGW we 

Wrocławiu 

Wpływ eksploatacji ujęć wód podziemnych na zmiany położenia zwierciadła wód 

została przedstawiony w Tomie II niniejszego opracowania. Analizę wykonano na podstawie: 

• baza danych dotycząca wydanych pozwoleń wodno prawnych udostępnionych 

przez RZGW we Wrocławiu, 

• informacji dotyczących poborów wód podziemnych udostępnionych przez Urzędy 

Marszałkowskie, 

• materiałów udostępnionych przez zakłady komunalne prowadzące eksploatacje 

ujęć.  

• dane PIG – PIB Oddział we Wrocławiu dotyczące monitoringu polsko – czeskiego 

wód granicznych. 

 Udostępniane informacje charakteryzowały się dużym zróżnicowaniem udostępnionych 

informacji, dotyczy to różnych okresów pomiarowych, częstotliwością pomiarów, sposobem 

ich udostępnienia. Tym samym zebrane dane determinowały możliwość ich analizy i 

końcowego opracowania wyników. W sumie, zmiany położenia zwierciadła wód 
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podziemnych zostały przeanalizowane w 66 ujęciach położonych w zasięgu działania RZGW 

Wrocław. W większości stwierdzono tendencję do podnoszenia się zwierciadła wody lub 

stabilną sytuację utrzymywania się zwierciadła wody na wyrównanym poziomie. 

Podniesienie się zwierciadła wód podziemnych w rejonie analizowanych ujęć związane jest z 

z reguły z obniżeniem poboru wody na tych ujęciach. Analiza i dane zebrane w trakcie prac 

wykazały, że większość ujęć działa bez negatywnych wpływów na środowisko gruntowo-

wodne związane z nim i pozostałe elementy środowiska przyrodniczego. Oznacza to, że 

poprawnie ustalono wielkości zasobów wód podziemnych a ich eksploatacja nie wpływa 

negatywnie na otoczenie. 

 Na czterech ujęciach zaobserwowano tendencję do obniżania się poziomu zwierciadła 

wody podziemnej, są to ujęcia: Marciszów Dolny, Ciechanowice, Kokotek-Lubliniec, 

Boruszowice. Ujęcia te wymagają obserwacji i monitoringu, bądź rewizji zatwierdzonych 

zasobów eksploatacyjnych, aby przy zachowaniu ich przeznaczenia ograniczyć dalszy 

negatywny wpływ na środowisko.  

 W kilku przypadkach trudno jest o jednoznaczną i ważącą interpretację pozyskanych 

danych, z uwagi na zbyt małą ilość pomiarów położenia zwierciadła wody, krótkie okresy 

obserwacji lub brak odniesienia do innych elementów środowiskowych (np. klimatycznych).  

W wyniku intensywnej eksploatacji ujęć w rejonie niecki krzeszowskiej, w strefie 

granicznej polsko – czeskiej, od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku jest prowadzony 

monitoring środowiska wodnego. Obecnie badania wykonuje PIG – PIB Oddział we 

Wrocławiu we współpracy z czeskimi służbami hydrogeologicznymi. Obserwacje obejmują 

bardzo szeroki zakres pomiarów wód powierzchniowych, podziemnych oraz kontrole i ocenę 

eksploatacji ujęć na całym obszarze badań. Nieomal wszystkie punkty obserwacyjne znajdują 

się w trzech rejonach badawczych, wyznaczonych z uwagi na potencjalną możliwość 

występowania czynników antropopresji: 

o rejon graniczny (OKrA) Krzeszów – Ardspach, 

o rejon graniczny (OPKu) Kudowa – Police, 

o rejon graniczny (OS) zlewnia Ścinawki. 

Obecnie proponuje się wprowadzenie czwartego, kolejnego rejonu obserwacji wód 

podziemnych, który obejmie rejon Parku Narodowego Gór Stołowych (PNGS). Z prac 

wykonywane są coroczne sprawozdania i wykonywana jest analiza również w odniesieniu do 

warunków klimatycznych i hydrologicznych. 

Analiza układu hydrostrukturalnego i hydrodynamicznego wskazuje, że na omawianym 

obszarze występuje jeden wspólny polsko – czeski transgraniczny zbiornik wód 
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podziemnych. Wyniki wieloletnich badań i obserwacji pozwalają stwierdzić, że główną 

przyczyną zmian i wahań stanu zwierciadła wód podziemnych są czynniki naturalne. Jedynie 

w rejonie zapadliska Kudowy zmiany zasobów wód podziemnych spowodowane mogą być 

nakładaniem się eksploatacji wód podziemnych w tym rejonie oraz czynników naturalnych, 

klimatycznych. Przy czym sformułowanie takiego wniosku musi być poparte dalszymi 

pracami badawczymi w tym rejonie.  

*       *       * 

Największe zagrożenia dla utrzymania dobrego stanu ilościowego wód podziemnych, 

który z kolei może negatywnie oddziaływać na ekosystemy lądowe zależne od wód, 

występuje w następujących Jednolitych Częściach Wód Podziemnych (JCWPd) oraz 

Scalonych Częściach Wód Powierzchniowych (SCWPw): 

Lp Nr 
JCWPd 

Nazwa subczęści 
JCWPd 

Kod 
SCWPw 

Rodzaj presji 
na wody 

podziemne 

Oddziaływanie na 
ekosystemy wodne 

i lądowe 

1 77 

Obszar wpływu 
odwodnienia 

ZG „Lubin”, ZG „Rudna”, 
ZG „Polkowice- 

Sierszowice” w zlewni 
Szprotawy 

SO0609 
SO0610 

Odwadnianie 
kopalni, osiadanie 
terenu, infiltracja z 

osadników 

Zróżnicowane i 
nierównomiernie 

rozłożone obniżenie 
zwierciadła 

wód gruntowych, lokalne 
podtopienia terenu 

2 78 
77 

Obszar wpływu 
Odwodnienia ZG 

„Lubin”, 
ZG „Rudna”, ZG 

„Polkowice-Sierszowice” 
w zl. Szprotawy, 

Rudnej i lewobrzeżnej 
zl. Odry 

SO1113 
(częściowo 
w JCWPd 

nr 66) 
SO0610 
SO0609 
SO1112 
SO1108 

Odwadnianie 
kopalni, osiadanie 
terenu, infiltracja z 

osadników 

Zróżnicowane i 
nierównomiernie 

rozłożone obniżenie 
zwierciadła 

wód gruntowych, lokalne 
podtopienia terenu 

3 95 

Obszar wpływu 
odwodnienia ZG 

„Lubin”, ZG „Rudna”, 
ZG „Polkowice- 
Sierszowice” w 

zlewni Zimnicy i 
lewobrz. zl. Odry 

SO108 
SO1110 
SO1112 
SO1113 

Odwadnianie 
kopalni, osiadanie 
terenu, infiltracja z 

osadników 

Zróżnicowane i 
nierównomiernie 

rozłożone obniżenie 
zwierciadła 

wód gruntowych, lokalne 
podtopienia terenu 
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I.1.2.5 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) wydzielone w granicach RZGW we 

Wrocławiu 

I.1.2.6 Obszary o udokumentowanych zasobach dyspozycyjnych wód podziemnych wydzielone 

w granicach RZGW we Wrocławiu. 

I.1.2.7 Wykaz punktów monitoringu wód podziemnych PIG w obszarze RZGW we Wrocławiu 

(Baza SOH, zwierciadło swobodne) 

I.1.2.8 Wykaz punktów monitoringu wód podziemnych PIG w obszarze RZGW we Wrocławiu 

(Baza SOH, zwierciadło napięte 

I.1.2.9 Wykaz punktów monitoringu wód podziemnych PIG w obszarze RZGW we Wrocławiu 

(Baza SOH, źródła) 

I.1.2.10 Wykaz punktów monitoringu wód podziemnych PIG, monitoring graniczny 

I.1.2.11 Wykaz punktów monitoringu wód podziemnych IMGW, monitoring graniczny 

I.1.2.12 Wykaz wodowskazów IMGW na wodach powierzchniowych w granicach RZGW we 

Wrocławiu 

I.1.2.13 Wykaz stacji i posterunków opadowych IMGW w granicach RZGW we Wrocławiu 

I.1.2.14 Parki narodowe zlokalizowane w granicach RZGW we Wrocławiu 

I.1.2.15 Otuliny parków narodowych zlokalizowane w granicach RZGW we Wrocławiu 

I.1.2.16 Parki krajobrazowe zlokalizowane w granicach RZGW we Wrocławiu 

I.1.2.17 Otuliny parków krajobrazowych zlokalizowane w granicach RZGW we Wrocławiu. 
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I.1.2.18 Obszary NATURA 2000 wyznaczone na mocy Dyrektywy siedliskowej (SOO) 

zlokalizowane w granicach RZGW we Wrocławiu. 

I.1.2.19 Obszary NATURA 2000 wyznaczone na mocy Dyrektywy ptasiej (OSO) zlokalizowane 

w granicach RZGW we Wrocławiu. 

I.1.2.20 Proponowane obszary NATURA 2000 zlokalizowane w granicach RZGW we 

Wrocławiu 

I.1.2.21 Rezerwaty przyrody zlokalizowane w granicach RZGW we Wrocławiu. 

I.1.2.22. Wykaz mokradeł znajdujących się w obszarze RZGW we Wrocławiu (wersja 

elektroniczna) 

I.1.2.23. Wykaz zbiorowisk roślinnych zależnych od wód podziemnych znajdujących się w 

obszarze RZGW we Wrocławiu (wersja elektroniczna) 

 

I. 2. Ryciny w tekście 

Ryc.I.2.0 Wykresy zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w otworach monitoringu PIG-

PIB w Zebrzydowie 

Ryc. I.2.1. Lokalizacja obszaru kopalń KGHM Miedź Polska (wg A. Widawskiej, 2008r.) 

Ryc. I.2.2. Geomorfologia rejonu Głogowa – Lubina – Polkowic (wg podziału J. Kondrackiego 

 2009 r.) 

Ryc. I.2.3. Przekrój geologiczny przez lubińsko-głogowski obszar miedzionośny po upadzie  

złoża wg J. Kłapcińskiego (T. Bocheńska, 1988) 

Ryc. I.2.4. Schemat rozmieszczenia obszarów górniczych i udokumentowanych złóż rud miedzi  

na obszarze LGOM (źródło: internet www.KGHM.pl) 

Ryc. I.2.5. Zasięg stref depresyjnych w poziomach wodonośnych znajdujących się pod wpływem  

kopalń KGHM Polska Miedź S.A., stan na 2009 r. (I. Kotarska, 2012) 

Ryc. I.2.6. Natężenie dopływów wód podziemnych z górotworu do kopalni „Polkowice- 

Sieroszowice” (OG „Polkowice”) w latach 1965 – 2009 (I. Kotarska, 2012) 

Ryc. I.2.7. Natężenie dopływów wód podziemnych z górotworu do kopalni „Lubin" w latach  

1965-2010 

Ryc. I.2.8. Obszar dawnych szkód hydrologicznych w rejonie wsi Szklary i Owczary  

(I. Kotarska 2012) 

Ryc. I.2.9. Przebieg położenia zwierciadła wód podziemnych w latach 1981-2006  

http://www.kghm.pl/�
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w miejscowości Szklary Dolne  

Ryc. I.2.10. Zależność położenia zwierciadła wody od opadów w Szklarach Dolnych  

w latach 1981 – 2006  

Ryc. I.2.11. Lokalizacja stref wysokiego zawodnienia na terenie górniczym „Polkowice – 

 Sieroszowice” (aut. J. Fiszer, A. Widawska, 2005) 

Ryc. I.2.12. Budowa geologiczna i układ hydrodynamiczny w rejonie składowiska  

(St. Witczak, 1993) 

Ryc. I.2.13. Zasięg wpływu składowiska Żelazny Most na dynamikę wód podziemnych wg stanu 

na rok 2003 (wg A. Markiewicz, 2004) 

Ryc. I.2.13a. Zasięg wpływu składowiska Żelazny Most na chemizm wód podziemnych  

wg stanu na rok 2003 (wg A. Markiewicz, 2004) 

Ryc. I.2.14. Podział górotworu wałbrzyskiej niecki węglowej na zbiorniki podziemne 

Ryc. I.2.15. Schematyczny przekrój przez zatapiane zbiorniki wód podziemnych w niecce  

wałbrzyskiej (wg J. Fiszera i in. 1997) 

Ryc. I.2.16. Obszary górnicze i główne wyrobiska w niecce wałbrzyskiej oraz lokalizacja 

 piezometrów (Czabaj W., Klich J., 2005) 

Ryc. I.2.17. Położenie obszarów górniczych KWK Nowa Ruda 

Ryc. I.2.18. Mapa hydrogeologiczna niecki grodzieckiej  

Ryc. I.2.19. Mapa topograficzna z proponowana lokalizacją monitoringu wód podziemnych 

i powierzchniowych  

Ryc. I.2.20. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości  

Garncarzy w latach 1976-2007 

Ryc. I.2.21. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości  

Grodziec w latach 1976-2007 

Ryc. I.2.22. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości 

 Jurków w latach 1976-2007 

Ryc. I.2.23. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Lubków 

 w latach 1976-2007 

Ryc. I.2.24. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości  

Olszanica w latach 1976-2007 

Ryc. I.2.25. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości  
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Raciborowice Dolne w latach 1976-2007 

Ryc. I.2.26. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości  

Raciborowice Górne w latach 1976-2007 

Ryc. I.2.27. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości 

 Sędzimirów w latach 1976-2007 

Ryc. I.2.28. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości  

Warta Bolesławiecka w latach 1976-2007 

Ryc. I.2.29. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości  

Wartowice 3 w latach 1990-2007. 

Ryc. I.2.30. Zmiany położenia zwierciadła wody w piezometrach składowiska w  

miejscowości Wartowice w latach 1990-2007 

Ryc. I.2.31. Zmiany położenia zwierciadła wody w latach 2004 – 2007 w nowoodwierconych 

 piezometrach czwartorzędowych. 

Ryc. I.2.32. Rozmieszczenie kopalń węgla brunatnego w zlewni Nysy Łużyckiej 

(wg U. Kołodziejczyk, 2009 r.) 

Ryc. I.2.33. Lokalizacja punktów pomiarowych wód podziemnych w rejonie Przewoźniki – 

Sobolewice (część południowo wschodnia) (mapa z opracowanie M. Adynkiewicz –  

Piragas, 2006 r) 

Ryc. I.2.34. Lokalizacja punktów pomiarowych wód podziemnych w rejonie Przewoźniki – 

Sobolewice (część północno – zachodnia - mapa z opracowania M. Adynkiewicz – 

Piragas, 2006 r) 

Ryc. I.2.35. Lokalizacja punktów pomiarowych wód podziemnych w rejonie Strzegów – 

Sadzarzewice (mapa z opracowania M. Adynkiewicz – Piragas, 2006 r.) 

Ryc. I.2.36. Kierunkowy rozdział dopływów podziemnych do KWB Turów  

(wg J. Sawickiego, J. Fiszera, 1996) 

Ryc. I.2.37. Mapa hydrogeologiczna niecki żytawskiej (wg J. Sawickiego, T. Gregorczyka, 

1996, wg J. Fiszera i innych 1997) 

Ryc. I.2.38. Sieć monitoringu IMGW – PIB w rejonie kopalni węgla brunatnego Turów w roku 

2010 (na podstawie opracowania M. Adynkiewicz – Piragas, 2010 r.) 

Ryc. I.2.39. Wycinek Mapy hydrograficznej (ark. Bogatynia, wyd. 2000 r.), z zaznaczeniem  

zasięgu leja depresyjnego, wytworzonego w wyniku odwodnienia przez kopalnię Turów 
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Ryc. I.2.40. Lokalizacja sieci monitoringowej w rejonie Strzelc Opolskich 

Ryc. I.2.41. Ilość odprowadzanych wód kopalnych w rejonie kopalni Strzelce Opolskie 

Ryc. I.2.42. Ilość odprowadzanych wód kopalnianych w rejonie kopalni wapieni Tarnów Opolski 

w latach 1999 – 2010 

Ryc. I.2.42a. Lokalizacja punktów monitoringu wód podziemnych w rejonie kopalni „Tarnów 

Opolski” 

Ryc. I.2.43. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w otworze NP-69 na tle ilości 

odprowadzanych wód kopalnianych w rejonie kopalni wapienia Tarnów Opolski w latach  

1999 – 2010  

Ryc. I.2.44. Lokalizacja punktów pomiarowych w rejonie kopalni Górażdże 

Ryc. I.2.45. Wykres położenia zwierciadła wód podziemnych w otworze GOR – I na tle ilości  

odprowadzanych wód kopalnianych w rejonie Kopalni Wapienia „Górażdze” 

Ryc. I.2.46. Wykres położenia zwierciadła wód podziemnych w otworze 5P na tle ilości  

odprowadzanych wód kopalnianych w rejonie Kopalni Wapienia „Górażdze” 

Ryc. I.2.47. Ilość odprowadzanych wód kopalnianych w rejonie Kopalni Wapienia „Górażdże” 

Ryc. I.2.48. Wyrobisko kopalni piasku Obora (źródło http://rejonlg.blox.pl/2011/04/tez-

kopalnia.html) 

Ryc. I.2.49. Monitoring wokół piaskowni Obora 

 

Tom III. Załączniki graficzne – Wykresy. 

III.1÷6. Rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych, na tle średniej rocznej temperatury  

powietrza w latach 1975-2010. 

III.2. Wykresy głębokości położenia zwierciadła wód podziemnych w otworach 

monitoringowych PIG-PIB. 

 III.2.1 Zwierciadło swobodne 

 III.2.2. Zwierciadło napięte 

  III.2.2.1 Utwory porowe 

  III.2.2.2 Utwory szczelinowe 

 III.2.3 Źródła 

III.3. Wykresy głębokości położenia zwierciadła wód podziemnych w otworach 

monitoringowych IMGW – monitoring graniczny w zlewni Nysy Łużyckiej. 

http://rejonlg.blox.pl/2011/04/tez-kopalnia.html�
http://rejonlg.blox.pl/2011/04/tez-kopalnia.html�


 12 

 III.3.1 Rejon Przewoźniki – Sobolice 

 III.3.2 Rejon Strzegów – Sadzarzewice 

 

Tom IV. Załączniki graficzne - Mapy 

1. Mapa dokumentacyjna punktów monitoringu wód podziemnych i punktów obserwacji 

hydrologiczno-meteorologicznych, skala 1:300 000. 

2. Mapa położenia najwyższego i najniższego poziomu wodonośnego wód podziemnych, w 

punktach monitoringu, skala 1:300 000. 

3. Mapy obszarów zagrożonych obniżeniem zwierciadła wód podziemnych na skutek 

działań antropogenicznych, skala 1:50 000: 

- 3a – Rejon Bogatyni, 

- 3b – Rejon LGOM-u, 

- 3c – Rejon Opola, 

- 3d,e, – Strefa przygraniczna w polskiej części zlewni Nysy Łużyckiej, 

4. Mapy obszarów charakteryzujących się podnoszeniem zwierciadła wód podziemnych na 

skutek zaprzestania działalności górniczej, skala 1:50 000: 

- 4a – Rejon Wałbrzycha – Nowej Rudy, 

- 4b – Rejon Kopalni Konrad 

5. Mapa stref hydrodynamicznych wód podziemnych, skala 1:300 000. 

6. Mapa maksymalnej amplitudy stanów wód podziemnych-sieć SOH PIG-PIB. 
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1. WSTĘP 
 Niniejsze opracowanie stanowi kolejny etap implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej 

2000/60/EVE Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej do prawodawstwa polskiego w 

zakresie planowania i zarządzania zasobami wodnymi oraz tworzenia szczegółowych programów 

działań w całym obszarze wodno-środowiskowym kraju. Jest to dokument planistyczny związany 

z realizacją zapisów wymaganych dla sporządzenia planu gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza w myśl artykułu 113 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo Wodne - tekst jednolity Dz.U. 

2012 Nr 0 poz. 145. 

Praca została wykonana na podstawie przeprowadzonej procedury przetargowej i zawartej 

w jej następstwie umowy pomiędzy Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i 

Przedsiębiorstwem Geologicznym we Wrocławiu PROXIMA.S.A. 

1.1 Cel opracowania 

Opracowanie ma na celu: 

- identyfikację oddziaływań antropogenicznych na zmiany poziomów wód 

podziemnych,  

- identyfikację i ocenę trendów zmian położenia zwierciadła wód podziemnych przy 

uwzględnieniu naturalnych zmian klimatu, 

- wstępne wskazania obszarów (Jednolitych Części Wód Podziemnych JCWPd) 

zagrożonych potencjalnym ryzykiem nie osiągnięcia celów środowiskowych dla wód 

podziemnych i ich powiązanie z ekosystemami zależnymi od wód podziemnych. 

Zidentyfikowane w tej pracy tendencje i zjawiska dotyczące stanu wód podziemnych na 

obszarze RZGW we Wrocławiu będą mogły być wykorzystane w przygotowywanym przez tą 

Instytucję Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry na lata 2016-2021. 

1.2 Metodyka opracowania. 

Najważniejszym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiagnięcie przynajmniej dobrego 

stanu jednolitych części wód, zarówno powierzchniowych jak i podziemnych, a także nie 

pogarszanie ich stanu.. Dobry stan JCWPd jest identyfikowany wtedy, gdzy wody podziemne 

mają zarówno dobry stan ilościowy, jak i chemiczny. Osiagnięcie takiego stanu umożliwia 
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zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, a także zapewnia wodę dla 

ekosystemów od wód zależnych. 

 Niniejsza ocena opiera się na charakterystyce głównych elementów hydrodynamiki wód 

podziemnych w granicach Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) wyznaczonych na 

obszarze Polski. Te elementy przedstawiono poniżej, w tabeli nr 1: 

Tabela I.11. Kryteria dobrego stanu ilościowego wód podziemnych - zgodnie z RDW, zał.V.2.1 oraz 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 
wód podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896). 

Element hydrodynamiki 
JCWPd 

Wymagana charakterystyka hydrodynamiczna jednolitej 
części wód podziemnych (JCWPd) dla warunków dobrego 

stanu ilościowego 
Bilans zasobów i poboru wód 
podziemnych 

Długoterminowa średnioroczna wielkość poboru wód 
podziemnych PW z danej JCWPd nie przekracza ilości 
dostępnych do zagospodarowania zasobów wód podziemnych 
ZD (zachodzi zależność: PW < ZD ). Dostępne do 
zagospodarowania zasoby wód podziemnych stanowią 
średnią z wielolecia wielkość całkowitego zasilania JCWPd 
pomniejszoną o średnią z wielolecia wielkość przepływu 
niezbędnego dla osiągnięcia pożądanego stanu wód 
powierzchniowych i ekosystemów lądowych związanych z 
JCWPd. 

Położenie zwierciadła wód 
podziemnych 

Położenie zwierciadła wód podziemnych w JCWPd nie 
podlega zmianom antropogenicznym, które mogłyby 
spowodować: 
- niespełnienie celów środowiskowych przez wody 
powierzchniowe związane z wodami podziemnymi 
- znaczne obniżenie stanu retencji wód powierzchniowych, 
- istotne szkody w ekosystemach lądowych bezpośrednio 
zależnych od wód podziemnych (w mokradłach, torfach, 
łąkach, łęgach itp.). 

Przepływ wód podziemnych Antropogeniczne zmiany położenia zwierciadła wód 
podziemnych: 
- nie powodują trwałych zmian kierunku przepływu wód 
podziemnych i związanych z tymi zmianami ingresji wód 
morskich, ascenzji wód zasolonych lub innych wód, 
mogących pogorszyć stan chemiczny JCWPd, 
- nie wskazują na trwałą i o wyraźnie antropogenicznym 
charakterze tendencję do zmian kierunku przepływu, mogącą 
spowodować takie ingresje lub ascenzje. 

W związku z powyższym zdecydowano, że w aktualnym opracowaniu obowiązywał 

będzie już najnowszy podział Polski na JCWPd wykonany przez Państwowy Instytut 

Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Podział ten będzie obowiązywał od 

2015 r. i w odróżnieniu od jeszcze obecnie funkcjonującego, jest bardziej szczegółowy i 
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obejmuje 172 części wód podziemnych oraz 3 subczęści, wobec 162 części wód podziemnych 

istniejących obecnie. 

 Niniejsze opracowanie stanowi weryfikację pierwszej pracy pt. „Charakterystyka zmian 

położenia zwierciadła wód podziemnych w regionie wodnym Odry Środkowej”, wykonanego w 

2006 r. Zgodnie z warunkami określonymi w warunkach przetargu, weryfikacja ta miała wynikać 

ze znacznie szerszej analizy naturalnych czynników klimatycznych, które mogą wpływać na 

zmiany stanów wód podziemnych oraz identyfikację trendów tych zmian w powiązaniu z oceną 

potencjalnych zagrożeń pod kątem nie osiągnięcia dobrego stanu ilościowego wód podziemnych 

w granicach poszczególnych JCWPd, w powiązaniu z funkcjonowaniem ekosystemów zależnych 

od wód.  

Dane klimatyczne (oraz hydrologiczne) miały zostać przekazane przez Zamawiającego po 

uprzednim uzyskaniu ich z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Niestety ten warunek 

nie został spełniony, ponieważ do dnia 20 lipca 2012 r. IMGW nie udostępniło RZGW we 

Wrocławiu żadnych danych. W związku z tym na potrzeby opracowania przy analizie czynników 

klimatycznych, wykorzystano informacje zamieszczane i publicznie udostępniane na portalu 

www.tutiempo.net. Dane te zawierają informacje w zakresie dobowych wartości charakterystyk 

meteorologicznych: sum opadu atmosferycznego, średnich i ekstremalnych wartości temperatury 

powietrza atmosferycznego. Dane te pozwoliły jedynie na ogólną charakterystykę i wstępną 

identyfikację potencjalnych trendów dotyczących zmian wielkości rocznych sum opadów 

atmosferycznych i wysokości temperatury dla kilku (niestety) miejscowości znajdujących się w 

granicach RZGW we Wrocławiu. Są to: Jelenia Góra, Kłodzko, Legnica, Leszno (dane niepełne), 

Opole, Śnieżka, Wrocław, Zielona Góra. Posiłkowano się dodatkowo publikacjami dotyczącymi 

ogólnych charakterystyk klimatycznych i okresów występowania susz w Polsce. 

 Charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód podziemnych została oparta w 

pierwszej kolejności na wynikach monitoringu zwykłych wód podziemnych prowadzonego przez 

PIG-PIB w sieci SOH oraz na podstawie danych z monitoringu granicznego z Republiką Czeską 

(zlewnia Ścinawki) i Republiką Federalną Niemiec (zlewnia Nysy Łużyckiej).  

Baza SOH jest bardzo niejednorodna. Dotyczy to zarówno lokalizacji punktów 

badawczych na obszarze RZGW we Wrocławiu (i jednocześnie w granicach wydzielonych 

JCWPd), jak i jej zawartości. Baza obejmuje łącznie 204 punkty monitoringu (otwory 
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hydrogeologiczne i źródła) rozmieszczone bardzo nieregularnie. W trzech JCWPd nr 106, 122 i 

138 brak aktualnie punktów monitoringu. Natomiast w JCWPd nr 109 takich punktów jest 28!.  

Zgromadzone dla tych punktów ciągi obserwacji mają długości od 8 miesięcy do ponad 35 lat. 

Taka rozpiętość powoduje, że w oparciu o przekazane dane, niemożliwe było wykonanie 

(zgodnie z wymogami Zamawiającego) analizy zmian położenia zwierciadła wód podziemnych 

na obszarze RZGW we Wrocławiu w zadanym wieloleciu 1975-2010. Dlatego też każdy punkt 

monitoringu ilościowego wód podziemnych przedstawiony został indywidualnie na wykresie 

(zał.III.2), który służył następnie do oceny ewentualnych trendów zmian położenia zwierciadła 

wód podziemnych i identyfikacji przyczyn tych zmian.  

W przypadku źródeł stanowiących punkty monitoringu SOH, oceniania była zmienność 

wydajności. Przyjęto generalnie zasadę, aby do analizy wybierać wszystkie punkty, dla których 

istnieją dane z obserwacji z minimum 1 roku, chociaż zdawano sobie sprawę, że 

zidentyfikowane, ewentualne trendy zmian będą wtedy odnosić się wyłącznie do tak krótkiego 

okresu obserwacji. 

Na każdym wykresie głębokości zw. wód podziemnych w poszczególnych punktach 

monitoringowych, przedstawiono także tzw. „linię trendu” oraz obliczony współczynnik korelacji 

liniowej Pearsona. Współczynnik ten określa „siłę związku” dwóch zmiennych. Jest ona 

określana jako wartość w przedziałe od -1 do 1. Im współczynnik jest "dalej" od 0 (zarówno na 

plus jak i na minus) tym siła związku jest większa. Jeżeli związek jest istotny statystycznie to 

możemy uznać, że zachodzi związek pomiędzy dwiema cechami, zmiennymi. Jeżeli 

współczynnik korelacji jest dodatni to można powiedzieć, że gdy wzrastają wartości jednej 

zmiennej to wzrastają wartości drugiej zmiennej (i na odwrót, maleją jednej zmiennej - maleją 

również drugiej).  

W przypadku analizy zmian głębokości zw. wód podziemnych w niniejszym opracowaniu 

przyjęto, że wartość współczynnika >0,5 wskazuje na trwały trend zachodzący w czasie (okresie 

obserwacji monitoringowych). 

Do oceny wahań zwierciadła wód podziemnych wykorzystano również informacje 

przekazane przez Użytkowników wybranych, dużych ujęć wody dotyczące wielkości eksploatacji 

i wysokości położenia zwierciadła wody na ujęciach (przede wszystkim zwierciadło dynamiczne) 

oraz kopalnie i zakłady górnicze, których działalność wiąże się z prowadzeniem intensywnego 

odwodnienia towarzyszącego eksploatacji złóż węgla brunatnego, miedzi i surowców skalnych.  
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Należy w tym miejscu podkreślić bardzo duże trudności z uzyskaniem tych informacji, pomimo, 

że niemal każdy podmiot prowadzi monitoring położenia zwierciadła wód podziemnych 

związany z działalnością górniczą, to w praktyce wyniki tego monitoringu nie są udostępniane w 

całości.  

 Zasięgi: 

- głównych poziomów użytkowych wód podziemnych w granicach JCWPd, 

- stref drenażu i obszarów zasilania wód podziemnych 

zostały wyznaczone w oparciu o wydzielenia zawarte na Mapie hydrogeologicznej Polski 

1:50000. 

 Baza danych przestrzennych GIS w formacie ArcGIS została opracowana z 

wykorzystaniem danych przekazanych przez Zamawiającego oraz na podstawie zebranych 

informacji zamieszczonych w powszechnie dostępnych opracowaniach. Dotyczy to przede 

wszystkim warstw informacyjnych dotyczących elementów sieci obserwacji hydrologiczno-

meteorologicznych: profili wodowskazowych na rzekach i stacji opadowych, w zakresie 

charakterystyk przepływów wód i wysokości opadów atmosferycznych. Dane te dla zakładanego 

wielolecia 1975-2010 miały być przekazane Zamawiającemu przez IMGW. Warunek ten nie 

został jednak spełniony, w związku z czym w bazie danych znalazły charakterystyki wyznaczone 

wg kryteriów wynikających ze specyfiki wykorzystanych innych opracowań. 

1.3 Wykorzystane materiały 

1.3.1 Materiały przekazane przez Zamawiającego 

W ramach zawartej umowy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 

przekazał do wykorzystania na potrzeby niniejszego opracowania następujące materiały: 

A. Dokumentacje i opracowania specjalistyczne: 

1. Charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w Regionie Wodnym 

Środkowej Odry. Opracowanie wykonane przez Konsorcjum Uniwersytet 

Wrocławski, Państwowy Instytut Geologiczny Oddział we Wrocławiu i 

Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA S. A. na zlecenie 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 2005 r 

2. Monitoring wód podziemnych w obszarze oddziaływania niemieckich kopalń 

odkrywkowych usytuowanych wzdłuż Nysy Łużyckiej dla potrzeb Polsko-
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Niemieckiej Komisji Dwustronnej D.S. Współpracy na Wodach Granicznych. Raporty 

za lata hydrologiczne 2004, 2005, 2006. IMGW Oddział we Wrocławiu 

3. Raport. Stosunki wodne w obszarze działania kopalń odkrywkowych na przykładzie 

Nysy Łużyckiej.2010. IMGW Oddział we Wrocławiu 

B. Dokumenty w wersji elektronicznej, numeryczne warstwy informacyjne. 

1. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby dyspozycyjne wód podziemnych 

zlewni Nysy Łużyckiej (od granicy Państwa do ujścia do Odry).2010. Państwowy 

Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, Oddział we 

Wrocławiu 

2. Baza danych monitoringu wód podziemnych na obszarze RZGW we Wrocławiu 

prowadzonego w ramach sieci SOH i MONBADA przez Państwowy Instytut 

Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 

3. Bazy danych katastru wodnego RZGW we Wrocławiu w zakresie pozwoleń 

wodnoprawnych i poborów wód podziemnych 

4. Mapa hydrogeologiczna Polski 1:50000 (70 arkuszy) 

5. Aktualizacja Komputerowej Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) – 

wersja licencjonowana 

6. Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi i 

powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem Regionu 

Wodnego Warty) – wersja licencjonowana. 
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2. CHARAKTERYSTYKA ZMIAN POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA 
WÓD PODZIEMNYCH NA SKUTEK CZYNNIKÓW 
NATURALNYCH 

2.1. Uwarunkowania dynamiki i głębokości położenia zwierciadła wód 
podziemnych 
 

Wahania zwierciadła wód podziemnych zależne są przede wszystkim od naturalnych 

warunków zasilania, o czym decyduje wielkość opadów atmosferycznych na powierzchnię terenu 

oraz od czynników hydrogeologicznych wpływających na przepływ wód podziemnych w 

warstwie wodonośnej i pomiędzy poszczególnymi warstwami wodonośnymi.  

Naturalne, wywołane czynnikami hydrologiczno-klimatycznymi wahania zwierciadła 

wód podziemnych, mają z reguły odmienne charakterystyki w warstwach o zwierciadle 

swobodnym gdzie tempo zmian jest szybsze, a inaczej zaznaczają się one w warstwach 

naporowych, w których zmiany są wolniejsze i z reguły przesunięte w czasie w odniesieniu do 

zjawisk klimatycznych (obfite opady, roztopy, susze). Czas ich trwania pozwala sklasyfikować je 

jako: krótkotrwałe (rzędu godzin), dobowe, sezonowe i wieloletnie. Specyfiką naturalnego 

zasilania wód podziemnych pochodzącego z opadów atmosferycznych lub topnienia pokrywy 

śniegowej jest to, iż ma ono charakter cykliczny związany z głównie ze zmiennością klimatyczną 

w poszczególnych porach roku.  

Istotne różnice w reakcji zw. wód podziemnych na zmienne zasilanie można odnotować 

w strefach zasilania a jeszcze inaczej w obszarach drenażu. W pierwszym przypadku głębsze 

położenie lustra wody oraz zmienne zasilanie powodują wyższe amplitudy wahania i szybkie 

reakcje. W obszarach drenażu stałość procesu odpływu oraz płytsze zaleganie zwierciadła wody 

powodują iż amplitudy są niższe a  rekcja wolniejsza. Położenie punktu bezpośrednio w osadach 

korytowych będących w związku hydraulicznym z wodami powierzchniowymi rzeki wywołuje 

reakcje wód podziemnych zbliżone do zmian natężenia przepływów w cieku.. 

Typowe wahania zwierciadła wód podziemnych w utworach luźnych takich jak piaski i żwiry 

wykazują się w zdecydowanej większości cyklicznością. Amplitudy wahań zawierają się w 

przedziale 0,5-2,0m w przeciętnych latach. W latach suchych mogą przekraczać 2-3 m. 

W wodonoścach szczelinowych i szczelinowo-krasowych rejestruje się znacznie wyższe 

naturalne amplitudy wahań. Opisywane dla utworów triasu opolskiego (Staśko 1992) amplitudy z 
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wielolecia 1980-85 wynoszą np. 10,8 m dla utworów wapienia muszlowego i 18,4 m dla słabiej 

wodonośnych utworów retu. Mniejsze amplitudy roczne w warunkach naturalnych rejestrowano 

w skałach szczelinowych Sudetów. Mogą one wykazywać znaczne różnice wynoszące od 2,3 m 

do 13,0 m (Tarka, 1997).  

2.2 Ogólna ocena trendów zmian warunków klimatycznych w Polsce w 
ostatnich dziesięcioleciach 
 

Jak wynika z analiz prowadzonych przy pomocy regionalnych modeli klimatycznych w 

rejonie Polski ( Sadowski 2006) należy spodziewać się do końca XXI w wzrostu średniej rocznej 

temperatury powietrza o ok. 10C z jednoczesnym wzrostem zmienności temperatury i częstszym 

występowaniem na przemian temperatury wysokiej i niskiej. Wzrost temperatury nie będzie 

równomierny i wyższy w okresie zimowym. Styczeń może stać się cieplejszy średnio nawet o 

50C. Oznacza to, że w zimie należy spodziewać się radykalnego zmniejszenia liczby dni z 

temperaturą poniżej zera, ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami tego faktu oraz opadów 

przede wszystkim w postaci deszczu. Zmniejszenie częstości występowania niskiej temperatury 

w zimie oznacza brak opadów śniegu i pokrywy śnieżnej a to może oznaczać radykalne 

zmniejszenie zasilania rzek, ograniczenie retencji podziemnej, a to w bezpośredni sposób 

prowadzić może do występowania zjawiska suszy, już bezpośrednio w okresie późnowiosennym! 

Z kolei w lecie wzrost temperatury będzie mniejszy, jednak cechą lata będą długotrwałe 

okresy pogody słonecznej, z częstymi okresami upałów przerywane burzowymi deszczami. Sprzyjać 

to będzie silnemu parowaniu i rozwojowi suszy. Wysoka temperatura będzie także sprzyjać 

powstawaniu lokalnej silnej turbulencji m.in. w postaci trąb powietrznych i szkwałów burzowych. 

Sumy roczne opadów nie ulegną większym zmianom jednak będą cechować się dużą zmiennością w 

czasie. 

Prace analityczne nad zmianami klimatu w Polsce prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, gdzie m.in. opracowany został „Katalog 

występowania susz w Polsce w okresie 1950-2011” (vide www.bip.minrol.gov .pl/.../File Repozytory 

Main GetItem.aspx?item_id...). 

Na podstawie długotrwałych obserwacji wielu elementów hydrologiczno-klimatycznych 

sformułowane zostały generalne wnioski, które można przedstawić następująco: 
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- znaczne i długotrwałe niedobory opadów obserwowane szczególnie podczas ostatnich 15-

20 bezśnieżnych zim powodują obniżanie się zwierciadła wód podziemnych i stwarzają 

potencjalne zagrożenie do powstania suszy, 

- w okresie 1951-1981 (30 lat) – okresów posusznych było 6, (co 5 lat susza); 

- w okresie 1982–2011 (29 lat) - lat posusznych było 18, (co 2 lata susza); 

- susze występują w cyklach – po kilka lat pod rząd,  

- od roku 1982 obserwujemy permanentne letnie susze, jedynie z dwoma 4 – 5 letnimi 

okresami, w których susze nie wystąpiły na większym obszarze kraju, 

- w okresie analizowanych 60 lat, największe susze, obejmujące większą część kraju (co 

najmniej 75% powierzchni obszaru kraju) odnotowano w latach: 1951, 1959, 1969,1982, 

1983, 1984, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006 i ostatnia susza 

od września do 25 listopada 2011 r. czeka na ostateczną ocenę. Za najbardziej katastrofalne 

w tym okresie uznaje się susze w roku: 1951, 1969,1982, 1992,1994, susze 2006 i 

prawdopodobnie ostatnią z roku 2011. 

Wiele modeli prognozujących zmiany klimatu przewiduje do roku 2075 wzrost średniej 

temperatury planetarnej w granicy 1,5-4,50C (Flohn, 1979). Zależy on oczywiście od tempa 

przyrostu stężenia gazów szklarniowych. Najmniejsze zmiany przewiduje się w strefie 

międzyzwrotnikowej. W strefie klimatów umiarkowanych (a więc i w Polsce) przyrost średniej 

temperatury może wynieść ok. 40C  (Jaworski, 1989). Dalszemu wydłużeniu ulegnie zapewne 

także okres wegetacyjny. 

2.2. Potencjalne trendy zmian klimatycznych na obszarze RZGW we 
Wrocławiu 
 
 Dostępny ilościowy materiał obserwacyjny dotyczący najważniejszych parametrów 

meteorologicznych, jak opady atmosferyczne, temperatura powietrza, nie pozwala na 

sporządzenie dokładnej charakterystyki klimatycznej w obszarze RZGW we Wrocławiu, mającej 

stanowić odniesienie do identyfikacji przyczyn zmian położenia zwierciadła wód podziemnych. 

Z drugiej strony Region Wodny Środkowej Odry będący w zarządzie RZGW we Wrocławiu, nie 

wyróżnia się niczym szczególnym, co kazałoby doszukiwać się jakichś szczególnych czynników 

kształtujących klimat, niż te które zaznaczają się na przeważającym obszarze kraju.  
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 Na podstawie informacji zamieszczonych i publicznie udostępnionych na portalu 

www.tutiempo.net obejmujących m.in.: 

- dobowe wartości opadu atmosferycznego,  

- średnie i ekstremalne wartości temperatury powietrza atmosferycznego, 

dla następujących miejscowości znajdujących się w granicach RZGW we Wrocławiu: Jelenia 

Góra, Kłodzko, Legnica, Leszno (dane niepełne), Opole, Śnieżka, Wrocław, Zielona Góra, 

opracowane zostały wykresy (zał. nr III.1) przebiegu tych charakterystyk meteorologicznych na 

przestrzeni wielolecia 1975-2010. 

Uzyskane wyniki są mało reprezentatywne. Dla żadnej stacji pomiarowej nie można mówić o 

istnieniu trwałych trendów jednocześnie dla rozkładu opadów i temperatury. Przebieg rocznych 

sum temperatury powietrza wykazuje jednak generalnie większą tendencję wzrostu na przestrzeni 

lat, niż analogiczny rozkład rocznych sum opadu. Jest to jednocześnie pośrednio potwierdzenie 

występujących ogólnych tendencji zmian klimatycznych w Polsce opisanych we wcześniejszym 

rozdziale. 

 Z pośród 6 analizowanych stacji, w zasadzie tylko dla Zielonej Góry, Śnieżki i Wrocławia 

można odnotować wyraźniejszy trend stałego wzrostu temperatury, gdzie współczynnik korelacji 

liniowej Pearsone’a (R2) osiąga wartości od 0,25 do 0,3. 

W przypadku opadów atmosferycznych trend rosnący można określić jedynie dla Opola 

(R2=0,36) i Legnicy (R2=0,23). 

2.3. Przebieg zmian położenia głębokości zwierciadła wód 
podziemnych w nawiązaniu do czynników klimatycznych, w oparciu o 
wyniki monitoringu PIG-PIB 
 

W granicach RZGW Wrocław zlokalizowanych są obecnie 204 punkty monitoringowe 

PIG-PIB funkcjonujące w bazie SOH. Zestawienie tych punktów obserwacyjnych na terenie 

RZGW Wrocław (wg stanu na 2010 rok) przedstawiono w załączonych tabelach I.1.2.7÷9 oraz 

Mapie dokumentacyjnej – zał. nr II.1.  

Istniejąca baza SOH zawiera punkty o bardzo zróżnicowanym zakresie obserwacji. 

Istniejące dane wykorzystano do sporządzenia wykresów głębokości położenia zwierciadła wód 

podziemnych. W większości przypadków punkty SOH na obszarze RZGW Wrocław rejestrują 

naturalne wahania zwierciadła wód podziemnych, w okresie badanego wielolecia, występujące w 

http://www.tutiempo.net/�
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bezpośrednim uzależnieniu od wysokości opadów atmosferycznych i topnienia pokrywy 

śnieżnej. Sezonowe wahania zwierciadła wody, w roku hydrologicznym, mają zazwyczaj 

charakter cykliczny. Wysokie stany wód podziemnych występują w okresach wiosennych 

(podczas roztopów), po których następuje okres stopniowego obniżania się lustra wody (w porze 

letniej), natomiast najgłębsze niżówki zaznaczają się w okresach jesienno-zimowych. Zmiany 

tego typu charakterystyczne są dla obszarów niżowych, na punktach ujmujących nieizolowany 

poziom wód podziemnych (w porowych utworach piaszczystych) – obserwowane, między 

innymi, na punktach nr: 670 (w Jegłowej), 735  (w Szymocinie), 736 (w Nowym Żabnie), 737 (w 

Jasieniu) i 741 (w Kiełpinie), oraz dla obszarów górskich Sudetów (w utworach porowo-

szczelinowych) - widoczne na punkcie nr 452 (w Długopolu Zdroju) – vide załączone wykresy – 

zał. III.2.  

Dodatkowo, na terenach górskich, występuje stosunkowo wysoka amplituda wahań 

zwierciadła wód podziemnych (do 13,18 m zarejestrowana na punkcie nr 601 w Piławie Górnej) i 

widoczny jest bezpośredni wpływ wysokości opadów atmosferycznych i topnienia pokrywy 

śnieżnej (co obserwowane jest, między innymi, na punkcie nr 662 w Nowej Wsi). Ten stan 

zwierciadła wody powoduje, że podczas dłuższych okresów braku opadów atmosferycznych, w 

znacznej części obszarów górskich Sudetów, zaznacza się powszechnie deficyt wód 

podziemnych (wysychają płytkie studnie), natomiast podczas intensywnych opadów 

atmosferycznych (przy przewadze spływu powierzchniowego) występują zagrożenia 

powodziowe.  

Część punktów zlokalizowana jest w dolinach rzecznych (na tarasach zalewowych rzek) 

lub na skraju dolin rzecznych, gdzie wahania zwierciadła wód podziemnych uzależnione są od 

stanów wód powierzchniowych. Wysokie stany wód (w tym stany powodziowe) zaznaczały się, 

między innymi, na punktach badawczych: nr 636  (w Otoku) i nr 910 (na stacji 

hydrogeologicznej w Wysokiem)  - dolinie Odry,  nr 452 (w Długopolu Zdroju) – w dolinie Nysy 

Kłodzkiej, nr 738 (w Bobrowicach) – w dolinie Bobru, nr 732 (w Białobrzeziu) – w dolinie 

Ślęży, oraz na punkcie nr 627 (w Iwinach) - w okolicy Wrocławia, w czasie powodzi 1997 roku.  

W przypadku głębszych, izolowanych poziomów wodonośnych (o zwierciadle napiętym), 

często o charakterze użytkowym, w czwartorzędowych strukturach kopalnych, oraz w utworach 

starszego podłoża obserwowane są wieloletnie zmiany położenia lustra wody. Zmiany tego typu 

widoczne są w czwartorzędowej strukturze kopalnej Bogdaszowic (na punkcie nr 914) i łączącej 
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się z nią strukturze Ujowa (na punkcie nr 913), oraz wyraźnie zaznaczają się obrębie triasowego 

zbiornika wód podziemnych (okolic Wrocławia), na punkcie nr 694 (w Pełczynie).  

Do syntetycznej oceny i charakterystyki zmian położenia zwierciadła wód podziemnych 

w nawiazaniu do naturalnych czynników klimatycznych, wybrano trzy studnie należące do stacji 

hydrogeologicznej w Zebrzydowie, która jest częścią sieci SOH PIG-PIB. Stacja ta położona jest 

ok. 7 km na NE od Świdnicy i znajduje się w obrębie makroregionu Przedgórza Sudeckiego. Jest 

to jedyna stacja monitoringowa I-rzędu w obszarze regionu wrocławskiego i sudeckiego, w której 

prowadzone są obserwacje wahań zwierciadła wody w poziomie czwartorzędowym (studnia 

710/3) i dwóch poziomach neogeńskich, płytszym (studnia 710/2) i głębszym (studnia 710/1). 

Otwory te znajdują się w odległości około 5 metrów od siebie. 

Analiza danych wykazała, że średnia roczna amplituda wahań zwierciadła wód dla 

omawianych otworów wynosi od 0,08 metra w studni najgłębszej do 0,19 metra w studni 

najpłytszej. Z wartości tych wynika, że wraz ze wzrostem głębokości ujmowania warstwy 

wodonośnej zaznacza się przewaga wahań wieloletnich nad zmianami sezonowymi. 

L.p 

Punkt 
obserwacyjny 
(wiek ujętej 

warstwy 

Maksimum 
z 

wielolecia 
[m p.p.t.] 

Minimum 
z 

wielolecia 
[m p.p.t.] 

Średnia 
[m p.p.t.] 

Średnia 
roczna 

amplituda 
[m] 

Amplituda 
wieloletnia 

[m] 

Stosunek 
amplitudy 
rocznej do 

wieloletniej 

Okres 
obserwacji 

1 710/1 Ng 11,30 13,65 12,62 0,09 2,35 0,038 1988-2010 

2 710/2 Ng 10,26 12,95 11,90 0,08 2,69 0,029 1988-2010 

3 710/3 Q 0,50 2,53 1,37 0,19 2,03 0,093 1988-2010 

 

Brak danych dotyczących wielkości opadu atmosferycznego nie pozwala na analizę 

ewentualnych korelacji i zależności pomiędzy opadami a stanami wód podziemnych. Należy 

natomiast odnotować dość wyraźny trend rosnący w odniesieniu do położenia zwierciadła wody 

we wszystkich trzech otworach na przestrzeni wielolecia 1988-2010 (ryc. 

Na podstawie sporządzonych wykresów położenia zwierciadła wody na przestrzeni 

analizowanego wielolecia, można jednak zauważyć pewne prawidłowości w reakcji zwierciadła 

wody na opad atmosferyczny. A mianowicie: 

 najpłytszy poziom wodonośny reaguje na stosunkowo małe zmiany wysokości opadów. 

Reakcja w postaci wzniosu zwierciadła wody w poziomie czwartorzędowym jest 

stosunkowo szybka i następuje do około jednego miesiąca po opadzie (lub roztopach), 
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Ryc.I.2.0 Wykresy zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w otworach monitoringu PIG-PIB w 
Zebrzydowie 
 

 
 
 
 

 

Przebieg wahań głębokości zw. wody.Punkt SOH nr I/710/1. Zebrzydów-1
Ng,M; zw. napięte; piaski

R2 = 0,4667
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Przebieg wahań głębokości zw. wody.Punkt SOH nr I/710/2. Zebrzydów 2
Ng,M; zw. napięte; piaski

R2 = 0,7355
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 zupełnie inaczej wygląda sytuacja w głębokich studniach ujmujących izolowane poziomy 

wodonośne pietra trzeciorzędowego, gdzie reakcję obserwuje się po roku lub dwóch latach.  

Niewielkie sezonowe wahania zwierciadła wód w poziomach trzeciorzędowych wskazują, że 

zasilanie tych warstw następuje przez infiltrację wód z czwartorzędu i jest ono równomierne w 

ciągu roku. Wahania zwierciadła wody w neogeńskich warstwach wodonośnych uzależnione są 

bardziej od zmian w utworach czwartorzędowych niż od bezpośredniej dostawy wody. 

Ta krótka analiza wieloletnich pomiarów stanów wód podziemnych na stacji w 

Zebrzydowie wykazała, że wraz ze wzrostem głębokości ujmowanej warstwy wodonośnej 

zaznacza się przewaga wahań wieloletnich nad wahaniami sezonowymi. W otworach 

czwartorzędowych widoczne są wahania sezonowe a okresowość zmian położenia zwierciadła 

wody występuje w cyklu rocznym i dwuletnim.  

W otworach neogeńskich ujmujących górny poziom wodonośny oprócz okresowości 

rocznej i dwuletniej widoczne są trendy 3,5 - 4 letnie. Natomiast w studniach ujmujących dolny, 

neogeński poziom wodonośny można identyfikować tylko okresowość 3,5 - 4 letnią. 

Reakcja  na opad w przypadku płytkich, czwartorzędowych poziomów wodonośnych jest 

stosunkowo szybka i wynosi około 2 miesięcy. Głębokie poziomy neogeńskie reagują na 

zwiększenie opadów z opóźnieniem 1-2 rocznym. 

Przebieg wahań głębokości zw. wody.Punkt SOH nr I/710/1. Zebrzydów-3
Q; zw. napięte; piaski

R2 = 0,4514
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3. ZMIANY POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA WÓD PODZIEMNYCH 
POD WPŁYWEM ANTROPOPRESJI 

3.1. Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych związane z 
działalnością górniczą 

3.1.1. Zmiany wywołane eksploatacją złóż miedzi na terenie Legnicko - 
Głogowskiego Okręgu Miedziowego  
 
3.1.1.1 Wstęp 

Niniejszy rozdział opracowano z wykorzystaniem materiałów zawartych w „Aktualizacji 

raportu o oddziaływaniu na środowisko wydobycia złóż rud miedzi w 7 obszarach górniczych: 

„Lubin I", „Małomice I", „Polkowice II", „Sieroszowice I", „Radwanice-Wschód", „Rudna I", 

„Rudna II", wykonanego przez autorski zespół pod redakcją I Kotarskiej (2012). Wymienione 

opracowanie zostało udostępnione przez KGHM Polska Miedź S.A. na wniosek i prośbę 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Wymieniona „Aktualizacja 

raportu…” zawiera wyniki monitoringu środowiska prowadzonego przez KGHM Polska Miedź 

S.A., które zostały wykorzystane i zacytowane w niniejszym opracowaniu.  

 Raport stanowi część dokumentacji do wniosku o wydanie nowych decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu rud 

miedzi ze złóż „Polkowice", „Sieroszowice", „Radwanice-Wschód", „Rudna" oraz „Lubin-

Małomice". 

 KGHM Polska Miedź S.A. eksploatuje złoże rud miedzi w granicach obszarów 

górniczych „Polkowice", „Sieroszowice", „Radwanice-Wschód", „Rudna" oraz „Lubin-

Małomice" na podstawie odrębnych koncesji, które wygasają w latach 2013 - 2015. w związku z 

tym KGHM Polska Miedź S.A. zamierza ponownie ubiegać się o prawo do eksploatacji złóż w 

nowych, projektowanych granicach obszaru górniczego (OG) i terenu górniczego (TG) dla 

poszczególnych kopalń. Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), 

przed uzyskaniem koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż konieczne jest otrzymanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której wydanie następuje 
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na podstawie opracowanego „Raportu o oddziaływaniu….” zamierzonej inwestycji na 

środowisko.  

 

3.1.1.2. Położenie administracyjne  

 Obszar występowania rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej położony jest 

w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim, na obszarze powiatów: 

polkowickiego, głogowskiego i lubińskiego.  

 

3.1.1.3 Hydrografia obszaru 

Hydrograficznie teren badań należy do lewobrzeżnego dorzecza środkowej Odry. 

Głównymi ciekami odwadniającymi omawiany obszar są: 

• lewobrzeżne dopływy Odry: 

- Zimnica i jej dopływy: Małomica, Baczyna 

- Rudna i jej dopływy: Gręzina, Moskorzynka, Kanał Południowy, Zdzierowita, 

- Rzuchowska Struga. 

• prawobrzeżny dopływ Bobru: Szprotawa oraz jej dopływy: Zielenica, Kalina – Wilina,  

Na omawianym obszarze występują nieliczne i niewielkie zbiorniki wód powierzchniowych 

m. in. zespół stawów rybnych położony miedzy Buczyną a Szprotawą, zalew Małomicki, 

zbiornik po wybranym piasku „Obora” oraz dwa sztuczne zbiorniki osadów poflotacyjnych:  

• czynny zbiornik Żelazny Most – największe składowisko odpadów poflotacyjnych 

w Polsce o powierzchni 12,4 km2 i objętości wód około 12,5 mln m3 (J. Duda, S. 

Witczak, 1993), 

• nieczynny zbiornik Gilów, który był eksploatowany w latach 1968-1978, a obecnie jest 

już w całości wypełniony osadem.  

 

3.1.1.4 Położenie geograficzne i morfologia terenu 

Obszar omawiany położony jest w obrębie makroregionów: 

• wschodniej części Niziny Sasko – Łużyckiej oraz w mezoregionach: Równiny 

Szprotawskiej, Równiny Chojnowskiej i Wysoczyzny Lubińskiej,  

• Obniżeniu Milicko - Głogowskim, mezoregionach: Pradoliny Głogowskiej, Wału 

Trzebnickiego i Obniżenia Ścinawskiego. 
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Głównymi elementami w morfologii terenu są rozległe doliny rzek Odry (Obniżenie Ścinawskie) 

i doliny Szprotawy (Równina Szprotawy) oraz wzniesienia moreny spiętrzonej (Wzgórza 

Dalkowskie). Innymi ważnymi elementami rzeźby są wysoczyzny morenowe i równiny terasów 

akumulacyjnych w strefie Wysoczyzny Lubińskiej oraz Równiny Szprotawskiej. Obszar między 

współczesnym korytem rzek Rudnej i Odry zajmuje plejstoceńska pradolina Barucko-Głogowska 

oraz holoceńskie dno doliny Odry i Baryczy.  

 

 
Ryc. I.2.1. Lokalizacja obszaru kopalń KGHM Miedź Polska S.A. (wg A. Widawskiej, 2008 r.) 
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 Ryc I.2.2. Geomorfologia rejonu Głogowa – Lubina – Polkowic (wg podziału Kondrackiego 2009 r.) 
318.42 Wzgórza Dalkowskie 

318.43 Obniżenie Ścinawskie 

317.74 Wzniesienie Łużyckie 

317.75 Równina Szprotawska 

317.76 Wysoczyzna Lubińska 

317.78 Równina Chojnowska 

318.531Wysoczyzna Średzka 
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3.1.1.5 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne 

 Omawiany obszar położony jest w południowo – zachodniej części monokliny 

przedsudeckiej. Głębsze podłoże monokliny przedsudeckiej budują skały prekambru i starszego 

paleozoiku wykształcone w postaci łupków metamorficznych oraz granitów i granitognejsów. 

Na seriach tych leżą niezgodnie i monoklinalnie osady permo - mezozoiczne wykształcone 

w postaci lądowych osadów czerwonego spągowca i morskich osadów cechsztynu (piaskowce, 

wapienie, dolomity z iłołupkami miedzionośnymi, iłowce, anhydryty) oraz triasu (piaskowca 

pstrego i wapienia muszlowego), zbudowane z piaskowców z wkładkami łupków ilastych 

i iłowców oraz wapieni i margli. Podłoże podkenozoiczne pocięte jest uskokami, które powstały 

w orogenezie staroalpejskiej lub w hercyńskiej, a następie zostały odnowione w neogenie. 

Podłoże monokliny (staropaleozoiczne i prekambryjskie) zbudowane jest ze skał krystalicznych, 

tj. metamorficznych i magmowych. Młodsze utwory reprezentowane są przez osady permu 

i triasu. Perm jest reprezentowany przez osady czerwonego spągowca (perm dolny) i cechsztyn 

(perm górny), są to głównie serie piaskowców, piaskowców szarogłazowych oraz dolomity. 

Osady triasu zalegają zgodnie na utworach cechsztynu, są reprezentowane przez pstry 

piaskowiec, wapień muszlowy oraz kajper.  

Na osadach triasu niezgodnie zalegają utwory paleogenu i neogenu. Utwory paleogenu, 

reprezentowane przez osady eocenu i oligocenu, głównie piaski drobnoziarniste i pylaste, mułki, 

iły oraz soczewy węgla brunatnego. Utwory neogenu reprezentowane są przez osady miocenu i 

pliocenu. Osady miocenu wykształcone są w pełnym profilu, charakterystycznym dla Niżu 

Polskiego, jako iły, pyły, piaski i żwiry oraz pokłady węgla brunatnego. Miąższość osadów 

miocenu jest znaczna, od 250 do 420 m. Osady plioceńskie związane są z serią piaszczysto – 

pylastą Gozdnicy, o miąższości 50 – 60- m. Stropowe partie neogenu często zostały mocno 

zaburzenie glacitektonicznie w czwartorzędzie, co przyczyniło się do zróżnicowania morfologii 

podłoża podczwartorzędowego. 

 Osady czwartorzędowe występują powszechnie na omawianym obszarze. W rzeźbie 

powierzchni stropu neogenu występują obniżenia wzdłuż dolin rzecznych oraz wyniesienia na 

obszarze Wzgórz Dalkowskich. Urozmaicenie reliefu stropu neogenu wpływa na zróżnicowanie 

miąższości utworów czwartorzędowych, która waha się od 0 do 80 m. Utwory czwartorzędowe 

reprezentowane są przez piaszczysto gliniaste osady, o zróżnicowanym wykształceniu 

litologicznym, które jest związane z procesami lodowcowymi, wodnolodowcowymi, rzecznymi 
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oraz zastoiskowymi. Utwory czwartorzędowe wykształcone są w postaci osadów piaszczysto-

żwirowych, glin i pyłów stratygraficznie reprezentowanych przez zlodowacenia: południowo-, 

środkowo- i północno-polskie. Dna dolin rzecznych wyścielają osady holocenu: namuły, piaski 

i żwiry tarasów zalewowych. 

 
Ryc.I.2.3. Przekrój geologiczny przez lubińsko-głogowski obszar miedzionośny po upadzie złoża  
wg J. Kłapcińskiego (T. Bocheńska, 1988r.) 

 

Większe miąższości osadów czwartorzędowych związane są ze strukturami dolin 

kopalnych, których przykładem jest struktura Sobin - Jędrzychów. Generalnie miąższość osadów 

czwartorzędowych wynosi od kilku metrów do ok. 100 m.  

Najważniejszym elementem tektonicznym jest strefa uskoków Środkowej Odry, biegnąca w 

kierunku NW - SE. Oddziela ona blok przedsudecki od monokliny przedsudeckiej i przebiega 

przez miejscowości: Jedrzychówek, Nowa Wieś Lubińska, Szklary Dolne, Krzeczyn, Pieszków.  

 Według regionalizacji zwykłych wód podziemnych B. Paczyńskiego omawiany obszar 

znajduje się w dwóch regionach. Południowo-zachodnia część leży w regionie wrocławskim 

(XV), a pozostała w regionie wielkopolskim (VI) z subregionami: pradoliny barycko -
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głogowskiej (VI6) i trzebnickim (VI7). Wg podziału B. Paczyńskiego i A. Sadurskiego (2007) 

omawiany obszar leży w południowym i częściowo północnym subregionie środkowej Odry. 

Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z występowaniem piasków i żwirów 

rzecznolodowcowych, lodowcowych i rzecznych zlodowaceń: południowo-, środkowo- 

i północnopolskiego oraz holocenu. Zasilanie piętra odbywa się bezpośrednio, poprzez infiltrację 

opadów. Odpływ wód podziemnych następuje w kierunku NE i SW, wymuszony jest drenującym 

charakterem rzek, głównie Odry, która jest regionalna bazą drenażu oraz cieków lokalnych: 

Szprotawy, Kaczawy i Zimnicy.  

Na obszarze doliny odkryty poziom wodonośny związany jest z występowaniem 

kompleksu piaszczysto-żwirowego o miąższości od 3,8 m, do kilkunastu metrów. Zwierciadło 

wody ma na ogół charakter swobodny, sporadycznie subartezyjski, na ogół pozostaje w ścisłym 

związku z ciekami powierzchniowymi. Jest on zasilany bezpośrednio przez opady 

atmosferyczne. Czwartorzędowy poziom wodonośny występuje na głębokości od 1,4 do 4,2 m, 

lokalnie głębiej.  

 Na obszarze wysoczyzny (Wzgórz Dalkowskich) poziom wodonośny związany jest 

z występowaniem piasków i żwirów wodnolodowcowych. Z uwagi na zaburzenia 

glacitektoniczne warstwy wodonośne charakteryzują się zróżnicowanym rozprzestrzenieniem, 

często wyklinowują się i wykazują zróżnicowanie litologiczne oraz zróżnicowanie miąższości, 

która waha się od kilku do ponad 30 m, lokalnie do około 50 m. Poziom wodonośny występuje 

na głębokości od 4,5 do 56,0 m. Zwierciadło wody ma charakter swobodny i subartezyjski. 

Warstwa wodonośna związana jest z kompleksem piaszczysto-żwirowym, często z przekładkami 

i warstwami gliny. Poziom zasilany jest poprzez infiltrację opadów. W części południowo-

zachodniej poziom ten pozostaje w bezpośredniej więzi hydraulicznej z warstwami 

wodonośnymi neogenu. Generalny kierunek spływu wód biegnie w kierunku rzeki Szprotawy 

i dalej Odry, która stanowi w tym rejonie podstawę drenażu.  

Korzystniejszymi parametrami hydrogeologicznymi charakteryzują się czwartorzędowe 

struktury kopalne, takie jak: „Sobin - Jędrzychów” i „Moskorzyn – Stara Rzeka”. W obrębie 

struktur występują korzystne warunki hydrogeologiczne. Na ich obszarze znajdują się ważne 

i zasobne ujęcia komunalne. 
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Neogeńskie piętro wodonośne charakteryzuje się największym rozprzestrzenieniem, ale i dużym 

zróżnicowaniem warunków litologicznych i hydrogeologicznych. Miąższy kompleks ilasty 

przeławicony jest osadami piaszczystymi, które tworzą wielowarstwowy system wodonośny.  

 Na omawianym obszarze można wyróżnić poziomy wodonośne: 

• poziom nadwęglowy (górnomioceński i plioceński), występujący w stropowych partiach 

neogenu, do głębokości ok. 100 m, o łącznej miąższości warstw rzędu kilku, kilkunastu 

metrów, 

• poziom międzywęglowy (górno- i środkowomioceński), występujący głównie pomiędzy 

pokładami węgla brunatnego, co często jest przyczyną nienajlepszej jakości wód 

podziemnych. Warstwy wodonośne występują na głębokości poniżej 100 m i mają zwykle 

miąższość od kilku do kilkunastu metrów. 

Paleogeńskie piętro wodonośne (oligocen i paleocen) występuje w spągowej części utworów 

kenozoicznych. Poziom podwęglowy zalega na starszym podłożu, poniżej dolnego pokładu 

węgla, na głębokości ok. 300 m p.p.t. Łączna miąższość utworów wodonośnych jest rzędu 

od kilku do kilkudziesięciu metrów. W strefie tektonicznej Środkowej Odry utwory wodonośne 

paleogenu kontaktują się przez uskoki i okna sedymentacyjne z cechsztyńskim poziomem 

wodonośnym wapieni i dolomitów, tworząc miejscami wspólny poziom wodonośny. Tym 

samym poziom ten podlega odwodnieniu wraz z poziomem cechsztyńskim i pstrego piaskowca.  

Użytkowymi, tj. eksploatowanymi poprzez ujęcia poziomami wodonośnymi są: poziom 

nadwęglowy i międzywęglowy. Poziom podwęglowy z uwagi na pozostawanie w kontakcie 

z poziomem wodonośnym związanym ze skałami podłoża podkenozoicznego często jest wysoko 

zmineralizowany i nie ma charakteru poziomu użytkowego. Z kolei poziom nadwęglony, 

stosunkowo płytko zalegający i łatwo dostępny, bardzo często jest zdeformowany 

glacitektonicznie. Zaleganie warstw wodonośnych jest zaburzone, mają one często charakter 

nieciągłych soczew i przewarstwień. Zasilanie warstw wodonośnych następuje głównie 

na obszarze wychodni utworów piaszczystych, poprzez okna hydrogeologiczne oraz 

w niewielkim stopniu poprzez przesączanie przez utwory wyżejległe. Odpływ wód podziemnych 

następuje ku północy i północnemu wschodowi, tj. ku dolinie Odry, która ma charakter 

regionalnej bazy drenażu. Odpływ wód podziemnych w poziomie podwęglowym został 

zaburzony przez drenaż wód w rejonie kopalń miedzi.  
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Wodonośne piętro triasowe związane jest z utworami dolnego i środkowego pstrego piaskowca 

i są to piaskowce z wkładkami iłołupków. Zawodnienie jest związane ze strefami szczelin i 

spękań.  

W obrębie piętra permskiego wydzielono dwa poziomy wodonośne związane z: 

- wapieniami i dolomitami cechsztynu (dolomit lubiński), 

- piaskowcami oraz zlepieńcami o ilastym spoiwie czerwonego spągowca.  

Dla udostępnienia eksploatacji rud miedzi od 1965 roku prowadzone jest odwadnianie 

poziomu cechsztyńskiego oraz pstrego piaskowca. W konsekwencji obniżono zasoby wód 

podziemnych w poziomie podwęglowym i międzywęglowym. Z punktu widzenia działalności 

górniczej w profilu hydrogeologicznym obszaru miedzionośnego wyróżnia się horyzonty 

wodonośne: okołozłożowe, związane z wapieniami i dolomitami cechsztynu i piaskowcami 

czerwonego spągowca oraz nadzłożowe, występujące powyżej pokładów rudy miedzionośnej, 

związane z piętrem kenozoicznym. 

 

3.1.1.6 Chemizm wód poziomów wodonośnych 

Wody piętra czwartorzędowego oraz neogeńskiego poziomu nadwęglonego 

i międzywęglowego charakteryzują się dobrą jakością i są powszechnie wykorzystywane 

do zaopatrzenia ludności poprzez ujęcia komunalne. Na ogół wody wymagają obniżenia 

zawartości żelaza i manganu. Niekiedy wody poziomu międzywęglowego oprócz podwyższonej 

zawartości jonów żelaza i manganu charakteryzują się podwyższonym wskaźnikiem barwy 

z uwagi na kontakt z warstwami węgla brunatnego. 

Wody dopływające z górotworu do wyrobisk górniczych udostępniających złoże w 

rejonie południowym kopalni Lubin zaliczają się do wód średniozmineralizowanych, w 

większości typu siarczanowo-wapniowo-chlorkowo-sodowych, o mineralizacji ogólnej w 

granicach 0,8 - 4,25 g/dm3, średnio 3,05 g/dm3. Średnie stężenie ich głównych wskaźników 

fizyko-chemicznych kształtują się następująco: SO4 - 1,25 g/dm3, Ca - 0,450 g/dm3, Cl - 

0,415 g/dm3, Na - 0,32 g/dm3. Wody te są słabo kwaśne lub słabo zasadowe, bardzo twarde, 

wykazujące agresywność siarczanową, rzadziej węglanową i magnezową w stosunku do betonu. 

W rejonie północnym oraz zachodnim z uwagi na dużą głębokość występowania złóż 

miedzi, i słabą wymianę wód podziemnych, dopływy wód do górotworu są bardzo małe, co 
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sprzyja ich wysokiej mineralizacji, najczęściej od ok. 22 g/dm3, do wartości przekraczającej 

wartość 35 g/dm3. 

Wg Raportu opracowanego w 2012 roku „gospodarka wodami dołowymi pochodzącymi z 

odwadniania złoża jest ściśle związana z ogólnym systemem gospodarki wodno - ściekowej 

zakładów górniczych i przeróbczych KGHM Polska Miedź S.A. Centralnym węzłem tego 

systemu jest Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych (OUOW) „Żelazny Most", 

pełniący jednocześnie funkcję zbiornika retencyjnego do przetrzymywania i klarowania wód 

kopalniano-technologicznych z procesu przeróbki rud miedzi oraz ich zawrotu do ponownego 

wykorzystania”. 

 

3.1.1.7 Działalność kopalń miedzi i jej wpływ na stan hydrodynamiczny wód 

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (do września 1991 r. Kombinat Górniczo Hutniczy 

Miedzi) prowadzi działalność na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego od 1961 

roku, przede wszystkim w zakresie: 

• -kopalnictwa rud miedzi; 

• -produkcji miedzi, 

• - produkcji metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych. 

Obecna struktura organizacyjna Polskiej Miedzi to Biuro Zarządu wraz z Centrum Usług 

Księgowych, 3 kopalnie (ZG „Lubin”, ZG „Rudna”, ZG „Polkowice -Sieroszowice”), Zakłady 

Wzbogacania Rud, Zakład Hydrotechniczny, 3 Huty Miedzi (HM „Legnica”, HM „Głogów”, 

HM „Cedynia”), Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego i Centralny Ośrodek 

Przetwarzania Informacji. Roczna produkcja KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. (według danych 

z 2010 r.) wynosiła 547,1 tys. ton miedzi elektrolitycznej oraz 1 161 ton srebra. Spółka produkuje 

również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i w ramach koncesji na rozpoznanie złoża pozyskuje 

sól kamienną. 

KGHM Polska Miedź S.A. posiada koncesje na wydobycie rud miedzi z następujących 

złóż; „Lubin-Małomice”, „Polkowice”, „Sieroszowice”, „Rudna” (obszary górnicze „Rudna I” i 

„Rudna II”) i „Radwanice-Wschód”, „Głogów Głęboki-Przemysłowy” (Ryc. I.2.4.).  Po upadzie 

złoża, w kierunku północno-zachodnim od eksploatowanych obecnie złóż i przygotowywanego 

do zagospodarowania złoża „Głogów Głęboki – Przemysłowy”, na głębokości do 1500 m 

występują obszary o podwyższonej mineralizacji miedziowej tj.: „Głogów”, „Bytom Odrzański” 
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i „Retków”, które - z uwagi na brak aktualnych kryteriów bilansowości dla złóż rud miedzi 

poniżej 1250 - nie posiadają udokumentowanych zasobów bilansowych. Trwają prace mające na 

celu rozpoznanie geologiczne obszarów złożowych "Gaworzyce" i "Radwanice". 

 
Ryc I.2.4. Schemat rozmieszczenia obszarów górniczych i udokumentowanych złóż rud miedzi na obszarze 
LGOM (źródło: internet www.KGHM.pl) 
 

Obszar oddziaływania kopalń KGHM Polska Miedź S.A., z uwagi na prowadzone 

odwodnienie podzielono na dwa rejony hydrogeologiczne: północny i południowy z granicą 

przebiegającą wzdłuż południowego zasięgu OG Sieroszowice, oraz stref uskokowych Szklar 

http://www.kghm.pl/�
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Górnych i Lubina Głównego, występujących na Obszarach Górniczych „Polkowice” oraz 

„Lubin” (I. Kotarska 2012 r.). Rejony te różnią się warunkami hydrogeologicznymi i stopniem 

zawodnienia: 

• rejon północny to strefa słabego zawodnienia serii węglanowej cechsztynu. Skały tej serii o 

miąższości 4-48 m są na ogół lite, słabo spękane, o szczelinach najczęściej zwartych. Rejon 

ten jest słabo zaangażowany tektonicznie. Wg I. Kotarskiej, w rejonie północnym obszaru 

miedziowego źródłem zawodnienia skał złożowych są zasoby statyczne wód reliktowych, 

stagnujących, o wysokim stopniu zmetamorfizowania, zdeponowane w wapieniach i 

dolomitach Ca1 cechsztynu oraz w piaskowcach czerwonego spągowca. Objawy zawodnienia 

na poziomie wyrobisk występują lokalnie, w stropie lub na ociosach, rzadziej w ich spągu, w 

formie zawilgoceń, wysięków, wycieków kroplowych, a także, choć w mniejszym stopniu, 

wycieków o natężeniu do 0,10 l/min. Wycieki towarzyszą najczęściej nielicznym strefom 

spękań i podwyższonej porowatości występującym w obrębie masywnych i zwięzłych skał 

węglanowych cechsztynu, 

• rejon południowy charakteryzuje się intensywnym zawodnieniem serii węglanowej 

cechsztynu, która ma tu miąższość 20-100 m. W rejonie tym występują kontakty 

hydrauliczne z wodonośnymi utworami oligocenu i neogenu (z wyjątkiem poziomu 

nadwęglonego). Zawodnienie to jest pochodną cech litologiczno-strukturalnych tych skał, tj. 

szczelinowatości, porowatości oraz bogatej sieci uskoków itp. Taka sytuacja sprawia, że 

poprzez rozcięcie złoża za pośrednictwem robót górniczych wytworzyła się tam 

antropogeniczna baza drenażu, nie tylko dla wód okołozłożowych czy oligocenu, ale 

i pozostałych poziomów nadzłożowych, z wyjątkiem nadwęglowego (pliocen, g. miocen), 

neogenu oraz plejstocenu i holocenu w utworach czwartorzędowych. 

 Odwadnianie złóż miedzi sięga lat 1965 - 1966 r. i ten długotrwały proces wywołał daleko 

idące zmiany hydrodynamiczne we wszystkich poziomach wodonośnych, uczestniczących w 

kształtowaniu dopływów kopalnianych, z wyjątkiem poziomu nadwęglowego (pliocen, 

g. miocen) i poziomu czwartorzędowego. Wymienione poziomy odizolowane są od niżej ległych 

poziomów wodonośnych pakietem nieprzepuszczalnych iłów serii poznańskiej pliocenu, 

o średniej miąższości pakietu serii poznańskiej pliocenu rzędu 54,3 m. Odwadnianie złoża 

spowodowało utworzenie regionalnych lejów depresji, wspólnych dla kopalń KGHM, 

w utworach międzywęglowych neogenu, utworach podwęglowych paleogenu oraz w wapieniach  
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Ryc. I.2.5. Zasięg stref depresyjnych w poziomach wodonośnych znajdujących się pod wpływem kopalń KGHM Polska Miedź S.A., 

stan na 2009 r. (I. Kotarska, 2012) 
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cechsztynu i piaskowcach czerwonego spągowca. Wg I. Kotarskiej oddziaływanie kopalń 

dotyczy tylko stosunkowo niewielkiego fragmentu poziomów wodonośnych cechsztynu 

i czerwonego spągowca, wokół rozcięć górniczych.  

Szacuje się, że maksymalna powierzchnia objęta regionalną depresją dotyczy 

oligoceńskiego poziomu wodonośnego i obejmuje powierzchnię 1600 m2.  

Dominujący, bo ponad 95% udział w drenażu wód podziemnych mają obszary górnicze 

„Polkowice” i „Lubin-Małomice”. 

 

3.1.1.8 Aktualny i przewidywany wpływ eksploatacji górniczej na wody podziemne, 

wody powierzchniowe oraz na stosunki wodne w glebach 

 Ustawiczne odwadnianie górotworu, a zwłaszcza utworów paleogenu (oligocen) 

z podrzędnym udziałem neogenu i stropowych partii pstrego piaskowca spowodowało 

i powoduje ciągły spadek ciśnień hydrostatycznych w wodonośnych warstwach ww. 

poziomów litostratygraficznych, a w ślad za tym zagęszczanie warstw piaszczystych oraz 

konsolidację warstw spoistych w spągu paleogenu (oligocen). Skutkiem tych procesów jest 

szereg zjawisk obejmujących powierzchnię terenu oraz wody podziemne i powierzchniowe, 

takich jak: 

• deformacje powierzchni terenu (osiadanie terenu i tworzenie niecek obniżeniowych), 

• powstawanie podmokłości i podtopień w antropogenicznie utworzonych nieckach, 

w wyniku obniżenia się powierzchni terenu, 

• zmiany dynamiki wód przypowierzchniowego poziomu wodonośnego, 

• zmiany wielkości przepływu wód w ciekach powierzchniowych poprzez zmniejszenie 

naturalnych spadków w ciekach, 

• zmiany stosunków wodnych w glebach, poprzez podniesienie lub podwyższenie poziomu 

wód gruntowych, 

• skutki dla zagospodarowania przyrodniczego niecek, tj. zmiana typu roślinności,  

• skutki dla zabudowy i infrastruktury powierzchniowej, 

• zmiany hydrodynamiczne powierzchni piezometrycznej okołozłożowych (cechsztynu 

i pstrego piaskowca) i neogeńsko – paleogeńskich poziomów wodonośnych. 

Obserwuje się rozwój wielkopowierzchniowej niecki obniżeniowej, wykraczającej 

znacznie poza granice terenów górniczych kopalń KGHM Polska Miedź S.A. Aktualnie, 

niecka ta wykazuje największe depresje na obszarach górniczych „Polkowice” i „Lubin-

Małomice”. W tej części niecki zaznaczają się cztery lokalne centra depresyjne: 
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• niecka Obory o obniżeniu maksymalnym 0,815 m, 

• niecka Parchowa o obniżeniu maksymalnym 0,610 m, 

• niecka Osieka - Niemstowa o obniżeniach maksymalnych 0,620 m, 

• niecka Jędrzychowa o obniżeniach maksymalnych 0,510 m. 

Na wspomnianą nieckę wielkopowierzchniową nakładają się lokalne obniżenia 

powierzchni występujące często w rejonie dolin cieków (dolina Zimnicy, rejon wsi Gola – 

Małomicki Potok). Przewiduje się, że w latach następnych w wyniku odwodnienia będzie 

dalej postępować proces obniżania się terenu, na poziomie od 3 do 10 mm/rok, przy czym po 

roku 2020 proces osiadania terenu będzie stopniowo zanikał. Konsekwencją osiadania terenu 

będzie podnoszenie się poziomu wód gruntowych i powstawanie nowych podtopień i 

zalewisk. W celu ograniczenia zasięgu podtopień intensyfikowane są prace melioracyjne. 

Przewiduje się stały (choć z biegiem czasu zanikający) rozwój depresji hydrodynamicznej, 

zwłaszcza w poziomie podwęglowych utworów paleogenu (oligocen). W związku 

z powyższym, drenaż górniczy w granicach projektowanego obszaru górniczego „Polkowice” 

obejmuje swym zasięgiem północne rejony neogeńskiego Głównego Zbiornika Wód 

Podziemnych nr 316 – subzbiornik Lubin. Wielkości depresji wynikająca z odwadniania 

górniczego na obszarze będzie kształtowała się w granicach: 

w poziomie wodonośnym powęglowym, tj. w utworach paleogenu (oligocen) od ok. 0,0 do 

120,0 m; 

w poziomie wodonośnym międzywęglowym, tj.w utworach neogenu (miocen) od ok. 0,0 do 

70,0 m; 

w poziom nadwęglonych, tj. utworach neogenu (pliocen) oraz czwartorzędowych –depresja 

wywołana odwadnieniem górniczym nie będzie się zaznaczać. 

Prognoza wykonana w opracowaniu I. Kotarskiej zakłada, że w kolejnych latach 

roczny przyrost depresji w poziomach objętych odwadnieniem górniczym na obszarze GZWP 

nr 316 wynosić będzie w: 

• poziomie podwęglowym – ok. 0,3 m; 

• poziomie międzywęglowym – 0,6 – 0,8 m.  

Z uwagi na dużą izolację ilastymi utworami neogenu (głównie pliocenu) poziomów 

odwadnianych nie przewiduje się oddziaływania eksploatacji górniczej na czwartorzędowe 

poziomy wodonośne, w tym również na wody czwartorzędowego zbiornika GZWP 315. 
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3.1.1.9. Monitoring wód podziemnych na obszarze oddziaływania kopalń 

 Zachodzące zmiany w obrębie wód podziemnych na omawianym obszarze są 

obserwowane w ramach monitoringu wód, który jest prowadzony przez: 

• służby kopalni, przy czym obserwacje wód podziemnych i powierzchniowych w 

rejonie oddziaływania kopalń KGHM Polska Miedź S.A., 

• Państwową Służbę Hydrogeologiczną Państwowego Instytutu Geologicznego 

Państwowego Instytutu Badawczego na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych 

nr 78, 95 i 94, 

• użytkowników ujęć wód podziemnych (tj. Energetykę Lubin, gmina Gaworzyce, 

Polkowice), 

• Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, w zakresie jakości wód 

podziemnych. 

 Stan hydrodynamiczny wszystkich poziomów wodonośnych w granicach 

oddziaływania odwodnienia kopalń jest monitorowany i oceniany na podstawie regularnych 

obserwacji piezometrycznych. Obserwacje prowadzone w piezometrach obejmują wszystkie 

poziomy wodonośne pięter neogeńsko-paleogeńskiego, triasowego i permskiego, z wyjątkiem 

poziomów: dolomitu „lubińskiego”, dolomitu głównego Ca2 cechsztynu i piaskowców 

czerwonego spągowca. Dostarczają informacji o punktowym zaleganiu zwierciadła wody, 

co daje możliwość interpretacji zasięgu i morfologii wewnętrznej stref depresyjnych 

głównych poziomów wodonośnych obszaru miedzionośnego. 

3.1.2. Teren Górniczy i Obszar Górniczy Polkowice 

3.1.2.1 Położenie administracyjne i geograficzne 

Obszar Górniczy „Polkowice” zlokalizowany jest w północno - zachodniej części 

województwa dolnośląskiego, w granicach powiatu polkowickiego i lubińskiego, na terenach 

gmin: Lubin, Chocianów, Polkowice i Radwanice.  

Pod względem fizyczno – geograficznym wg J. Kondrackiego (2009) obszar ten 

położony jest w obrębie mezoregionu Doliny Szprotawy. Od północnego wschodu 

i częściowo od północy mezoregion ten graniczy ze Wzgórzami Dalkowskimi 

i Polkowickimi, a od południa z Równiną Lubińską. Zachodnie granice doliny Szprotawy 

wyznaczają: Dolina Czarnej Wody i Równina Nadbobrzańska.  
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3.1.2.2 Hydrografia obszaru. 

Hydrograficznie Obszar Górniczy Polkowice leży w obrębie zlewni III rzędu rzeki 

Szprotawy, która jest prawobrzeżnym dopływem Bobru oraz jej prawobrzeżnych dopływów:  

• Zielenicy– o długości 10,2 km i zlewni o pow. 52,7 km2 

• Kaliny – Wiliny, o długości 8,7 km i powierzchni 30,15 km2. 

Na obszarze górniczym znajduje się 35 zbiorników wodnych, o łącznej powierzchni 4,68 

ha, są to stawy i zalewiska, powstałe po eksploatacji torfów. 

Obszar Górniczy Polkowice obecnie obejmuje powierzchnię 74,41 km2. Złoże zalega 

na głębokości - od 375 m p.p.t. do 870 m p.p.t. Planuje się uzyskanie nowej koncesji (w 2013 

roku) na eksploatację złoża o powierzchni 75,08 km2 (I. Kotarska 2012 r.). 

 

 
Ryc.I.2.6. Natężenie dopływów wód podziemnych z górotworu do kopalni „Polkowice-Sieroszowice” 

(OG „Polkowice”) w latach 1965 – 2009 (I. Kotarska, 2012) 
 

Stopniowe rozcinanie złoża skutkowało zmiennymi dopływami do wyrobisk, z uwagi 

na zróżnicowanie wielkości dopływów wydzielono pięć etapów: 

• pierwszy etap formowania się dopływów obejmuje lata 1966-1975. W tym okresie roboty 

górnicze koncentrowały się w rejonie północnym, wielkość dopływu wód podziemnych 

do wyrobisk nie przekraczała wartości 0,5-0,7 m3/min., 

• w drugim etapie (lata 1976-1982) odnotowano dopływy ok. 2 m3/ min. w 1976 r. do 5,3 -

6,9 m3/min. w latach 1979-1982, 

• trzeci etap (1983-1986) cechował przyrost dopływu ogólnego do 11,2 m3/min. w 1983 r., 

24,3 m3/min. w 1984 r., 32,7 m3/min. w 1985 r. oraz 35,6 m3/min. w 1986 r., 
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• czwarty etap obejmował lata 1987-1995. Dopływ ogólny do kopalni utrzymywał się na 

poziomie 32,7-34,4 m3/min. (w 1995 roku z dopływem 37,2 m3/min), 

• w piątym etapie, nastąpił spadek wielkości dopływów z 33,9 m3/min. w 1996 r. 

do 21,7 m3/min w 2006 r., 

• w latach 2007-2009 nastąpił kolejny etap wzrostu dopływów do wartości średniej dla tego 

okresu równej 26,4 m3/min., przy czym w samym 2009 r. wartość ta osiągnęła poziom 

29,86 m3/min. 

W dotychczasowej historii działalności górniczej na przedmiotowym obszarze 

odprowadzono z górotworu ok. 397,85 mln m3 wody, co stanowi 42,6% ogólnej kubatury 

wód dopływających z górotworu do wszystkich obszarów górniczych kopalń KGHM Polska 

Miedź S.A. 

Obecne (stan na 2009 r.) dopływy wód podziemnych koncentrują się w trzech zasadniczych 

rejonach eksploatacji złoża: 

• Pole Zachodnie, ze średnim dopływem na poziomie 23,85 m3/min., 

• Pole Główne, ze średnim dopływem wody ok. 5,00 m3/min., 

• Pole Wschodnie, z dopływem wody 1,01 m3/min. 

 

3.1.2.3 Monitoring wód podziemnych. 

Monitoring położenia zwierciadła wody w pierwszym poziomie wodonośnym 

prowadzony jest w studniach kopanych (gospodarskich), w miejscowościach: Jabłonków (3 

studnie), Jędrzychów (5 studni), Jędrzychówek (2 studnie), Nowa Wieś Lubińska (1 studnia), 

Nowy Dwór (2 studnie), Parchów (7 studni), Polkowice Dolne (3 studnie), Sobin (3 studnie), 

Szklary Dolne (6 studni), Szklary Górne (3 studnie), Trzmielów (3 studnie), Ułanów 

(2 studnie). W sumie obserwacje prowadzone są 1 raz na kwartał w 40 studniach 

gospodarskich.  

Monitoring czwartorzędowego, pierwszego poziomu wodonośnego prowadzony jest 

w 9 piezometrach, wykonanych wokół hałd skały płonnej.  

Ponadto monitoring czwartorzędowego poziomu wodonośnego prowadzony jest na 

obszarze zasobowym ujęcia „Sobin – Jędrzychów”. Obserwacje prowadzone są przez 

użytkownika ujęcia tj. Energetykę - Lubin w 12 piezometrach zlokalizowanych w pobliskich 

miejscowościach: Jędrzychów (8 piezometrów), Nowinki (2 piezometry), Sobin 

(2 piezometry).  
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Głębsze poziomy wodonośne obserwowane są w ramach: 

• monitoringu neogeńskiego piętra wodonośnego, który prowadzony jest: w 6 

piezometrach: dla poziomu nadreglowego w otworach: S-95, S-98, SP-3 i dla poziomu 

międzywęglowego: H-12, S-174, S-247, 

• monitoringu paleogeńskiego (oligoceńskiego) piętra wodonośnego, prowadzonego 

w 9 piezometrach (H-6, H-10, H-11, H-14, H-16, H-18, S-172, SP-6, SP-9), 

• monitoringu poziomu wodonośnego pstrego piaskowca - w jednym piezometrze – S-61, 

• monitoringu cechsztyńskiego poziomu wodonośnego, prowadzonego w otworach H-17, 

S- 58, SP-10, H-19. 

 

3.1.2.4 Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych. 

Poniżej przytoczono za opracowaniem I. Kotarskiej wyniki monitoringu wód podziemnych. 

 
Tab. I.1.2. Zaleganie zwierciadła wody i depresje okresowe i całkowite w piezometrach ujmujących 
podczwartorzędowe poziomy wodonośne na projektowanym TG „Polkowice” (wg I. Kotarska 2012) 

 

Lp. Poziom wodonośny Numer 
piezometru 

Rzędna zwierciadła wody 
[m n.p.m.] Depresja [m] 

stan 
pierwotny 12.2007 12.2009 2007--2009 st. pier. -

2009 

1. 
Nadwęglowych 

utworów neogenu 
(pliocen, g. miocen) 

S-95 
S-98 
SP-3 

148,80 
140,20 
145,00 

150,19 
137,50 

- 

150,40  
136,50  
143,70 

(-) 0,21 
1,00 

- 

(-) 1,60  
2,70 
1,30 

2. 

Między- 
węglowych  

utworów neogenu 
(g., d. miocen) 

H-12 
S-174 

S-247 * 

105,00 
106,30  
115,0 

72,56 
78,10 

-144,85 

71,49 
77,10 

-147,10 

1,07 
 1,00  
2,25 

33,51  
29,20  
262,1 

3 
Powęglowych 

utworów  paleogenu 
(oligocen) 

H-9 
H-10 
H-11 
H-14 
H-16 
H-18 
S-172 
SP-6 
SP-9 

90,00  
77,50  
90,00  
85,00  
80,00  
80,00  
80,00  
80,00 

-33,62 
-64,20 
32,42 
-17,10 

-128,96 
-134,73 
-142,87 

- 

-31,87 
-69,10  
31,76 
-15,66 

-123,81 
-136,17 
-143,51  
16,12 

(-) 1,75 
4,90 
0,66 

(-) 1,44 
(-) 5,15 

1,44 
0,64 

- 

121,87 
146,60  
58,24  

100,66 
203,82 
216,17 
223,51  
63,88 

4 Pstrego piaskowca 
dolnego S-61 75,00 -10,35 -9,83 (-) 0,52 84,83 

5 Wapieni i dolomitów 
Ca1 cechsztynu 

H-17 
S-258 
SP-10 
H-19 

95,00  
89,70  
95,00  
75,00 

-320,33 
-256,55 
--196,35 

-334,85 
-256,65 
-254,57 
-201,05 

14,52  
0,10 
-4,70 

429,85 
346,35 
349,57 
276,05 
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Wg I. Kotarskiej (str. 128 -129): „Z analizy danych tabelarycznych wynika, że 

w piezometrach S-95, S-98 i SP-3 ujmujących poziom nadwęglowych utworów neogenu 

(pliocen, g. miocen) nie wytworzyła się depresja, a zwierciadło wody wykazuje wahania 

podobnie jak wahania naturalne w poziomach czwartorzędowych. Należy podkreślić, że 

analogiczną sytuację w kształtowaniu się stanu zwierciadła wody poziomu nadwęglowego 

obserwuje się na innych obszarach górniczych kopalń KGHM Polska Miedź S.A. Ich 

wieloletnie wskazania świadczą o braku wpływu drenażu górniczego na ten poziom 

wodonośny, podobnie jak w przypadku poziomów wodonośnych czwartorzędu.  

Porównanie stanów zwierciadła wody w piezometrach pozostałych poziomów 

wodonośnych z końca lat 2007 i 2009 w granicach rozpatrywanego Obszaru Górniczego 

wskazuje, że przyrosty depresji zwierciadła wody w poziomach wodonośnych 

międzywęglowych utworów neogenu (śr. d. miocen) i podwęglowych utworów paleogenu 

(oligocen) są znikome, ich wartości wynoszą odpowiednio: 1,44 m, tj. 0,72 m/rok – 1,91 m, tj. 

0,95 m/rok. Notowane podwyższenia zwierciadła wody (-) w otworach S-100, H-9, H-14, H-

16, S-61 jak dotąd nie znajdują wyjaśnienia, mimo, że to zjawisko obserwuje się od kilku lat 

(być może piezometry te są niesprawne). 

Analogiczne porównanie w odniesieniu do piezometrów poziomu wodonośnego 

wapieni i dolomitów Ca1 cechsztynu świadczy o intensyfikacji drenażu tego poziomu w 

minionym dwuleciu, co znajduje odzwierciedlenie w dopływach wód w rejonie PG. Średnie 

tempo obniżeń zwierciadła wody w tej części obszaru miedzionośnego w latach 2008-2009 

wynosiło 9,61 m, tj. 4,80 m/rok. Podobnie jak w latach wcześniejszych, powierzchnia 

piezometryczna poziomu wapienia i dolomitów Ca1 cechsztynu w granicach rozpatrywanego 

obszaru stanowi południową część rozległego leja depresji w tym poziomie o powierzchni 

całkowitej około 700 km2, który ukształtował się pod wpływem wieloletniego górniczego 

odwadniania złoża przez kopalnie KGHM Polska Miedź S.A. z dominującym, bo ponad 95% 

udziałem drenażu w obszarach górniczych „Polkowice” i „Lubin-Małomice”. 

Analizując aktualny stopień redukcji ciśnienia hydraulicznego w stosunku do stanu 

sprzed działalności górniczej można postawić wniosek, że w rejonie Pola Głównego i Pola 

Zachodniego zredukowano ciśnienia hydrostatyczne o 75-100 %, a w rejonie Pola 

Wschodniego – o około 100 %. 

Powierzchnia piezometryczna w utworach podwęglowych paleogenu (oligocen), 

w rejonie OG „Polkowice” stanowi niewielki wycinek rozległego leja depresji, którego zasięg 

jest znacznie większy i jest wynikiem rozległego obszaru oddziaływania górnictwa na 

obszarze monokliny przedsudeckiej. Całkowita powierzchni depresyjna, szacowana na 1600 
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km2 obejmuje utwory mezozoiczne oraz utwory oligocenu i częściowo miocenu. 

W morfologii rozpatrywanej powierzchni piezometrycznej zaznaczają się dwa centra drenażu: 

• pierwsze, w zachodniej części projektowanego obszaru górniczego „Polkowice”, co 

dobrze dokumentują wskazania piezometrów H-16, H-18 i S-172 z zaleganiem 

zwierciadła wody w granicach rzędnych -25 ÷ -145 m n.p.m., depresjami całkowitymi 

od 204 do 223 m i ciśnieniami hydrostatycznymi od 0,3 do 1,0 MPa,  

• drugie, związane z rejonem bezpośredniego kontaktu sedymentacyjno-erozyjnego 

wodonośnych warstw oligocenu z serią węglanową Ca1 cechsztynu, zlokalizowane jest 

wokół granicy pomiędzy O.G. „Polkowice” i O.G. „Lubin”. W rejonie tym, podczas 

renowacji piezometru H-3 stwierdzono całkowite osuszenie warstwy piaszczysto-

żwirowej oligocenu tj. do rzędnej - 225,0 m n.p.m. oraz stabilizację zwierciadła wody w 

najbliższych piezometrach na rzędnych - 89,61 m n.p.m. (W-2), - 177,90 n.p.m. (H-8) i - 

82,95 m n.p.m. (W-1). Depresje w tych punktach obserwacyjnych w stosunku do stanu 

sprzed działalności górniczej przyjmują wartości od 120-160 m na obrzeżach, do około 

315 m w rejonie otworu piezometrycznego H-3 a ciśnienie hydrostatyczne w spągu 

warstw wodonośnych oligocenu wynosi od 0,0 do 1,20 MPa”. 

Tab. I.1.3. Stan zwierciadła wody w pierwszym przypowierzchniowym poziomie wodonośnym 
(pomiary w studniach gospodarskich – 2009 rok) (I. Kotarska 2012) 

 

Ilość  
studni 

Głębokość zwierciadła wody  
[m p.p.t.] 

 (min-max) śr. 
[m] 

Amplitudy wahań 
naturalnych 
min - max 

[m] 

Głębokość 
średnia  

z wielolecia 
[m p.p.t.] 

3 (1,23 – 2,50) 1,94 0,3 – 0,6 1,94 

5 (0,58 – 2,38) 1,45 0,3 – 1,1 1,35 

2 (1,29 – 2,05) 1,82 0,3 – 0,4 1,86 

1 (0,87 – 1,49) 1,22 0,6 - 

2 (3,83 – 5,53) 4,68 0,3 – 1,2 4,48 

7 (0,69 – 2,95) 1,53 0,4 – 1,6 - 

3 (0,60 – 3,40) 2,05 0,2 – 1,1 1,79 

3 (0,72 – 1,55) 1,17 0,2 – 0,4 - 

6 (0,87 – 3,40) 1,64 0,4 – 0,8 1,61 

3 (1,10 – 3,67) 2,07 0,4 – 0,6 2,29 

3 (0,68 – 2,05) 1,29 0,5 – 1,4 - 

2 (0,57 – 2,15) 1,43 1,3 – 1,5 - 
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Wg I Kotarskiej (2012) w 2009 r. zwierciadło wody przypowierzchniowych warstw 

wodonośnych utrzymywało się w strefie stanów średnich, co potwierdza konfrontacja 

wartości średnich tego zwierciadła dla obserwowanych studni w ubiegłym roku z wartościami 

ustalonymi dla wielolecia obserwacyjnego. Na podstawie pomiarów wykonanych w 2009 

roku w opracowaniu stwierdzono że: 

• w rejonie wysoczyzny moreny dennej zwierciadło zalegało w przedziale głębokości 

od 0,57 m ppt (Ułanów) do 5,53 m ppt (Nowy Dwór), średnio 1,91 m p.p.t.  

• w rejonie doliny Szprotawy od 1,23 m p.p.t. do 2,50 m p.p.t., średnio 1,94 m. 

Minimalne stany zwierciadła wody notowano w I kwartale 2009 r., maksymalne zaś w 

kwartale III, co jest zgodne z naturalnym cyklem hydrogeologicznym w strefie 

klimatu umiarkowanego.  

Amplitudy roczne zwierciadła wody w poszczególnych punktach obserwacyjnych 

utrzymywały się w przedziałach wartości: wysoczyzna moreny dennej: od 0,2 m do 1,6 m, 

rejon doliny Szprotawy: od 0,3 m do 0,6 m. 

W rejonie kopalni „Polkowice” zaobserwowano obniżenie powierzchni gruntu 

i w konsekwencji nastąpiły zmiany w stosunkach wodnych w obrębie pierwszej, 

przypowierzchniowej warstwy wodonośnej w dwóch rejonach:  

• rejon pierwszy leży na północny – wschód od wsi Jędrzychów. Nastąpiło tu obniżenie 

powierzchni terenu, maksymalnie do 2 m. W rejonie tym dodatkowym czynnikiem 

degradującym stosunki wodne była eksploatacja torfu, prowadzona w latach 1993-1994. 

Na eksploatacji powstały zwałowiska i zalewiska, o powierzchni 40 ha. Swoje 

maksymalne obniżenia niecka i przekształcenie powierzchni terenu osiągnęła przed 

1993 rokiem. W wyniku prac melioracyjnych nastąpiło obniżenie zwierciadła wody w 

niecce, zmniejszając powierzchnię zalewiska do około 10 ha, a gruntów podmokłych do 

około 30 ha. Teren byłego zalewiska został już w większości osuszony przez 

pogłębienie rowów melioracyjnych, pozostały jedynie pojedyncze oczka wodne w 

wyrobiskach terenu pozostałych po eksploatacji torfu. W przyszłości omawiany teren 

podlegał będzie wpływom wielkopowierzchniowej niecki obniżeniowej, której 

pogłębianie będzie konsekwencją prowadzonej eksploatacji, co - z uwagi na jej 

wielkoobszarowy i łagodny charakter, nie będzie miało wpływu na sytuację gruntowo – 

wodną, w tym również na zmiany hydrogeologiczne w obrębie pierwszego poziomu 

wodonośnego. W obszarze tym nie przewiduje się powstania nowych zalewisk czy też 

podtopień. 
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• drugi rejon położony jest w rejonie wsi Sobin, wzdłuż potoku Kalina oraz rowu 

ściekowego A. W wyniku obniżenia terenu spowodowanego działalnością górniczą, 

przepustowość koryta Kaliny - Wiliny zmalała (obniżyła się wielkość przepływu), 

co spowodowało powstanie dwóch obszarów, na których wystąpiło podtapianie gruntów 

w wyniku osiadania terenu. Prowadzone od 2009 r. prace melioracyjne oraz regulacja 

cieków powierzchniowych spowodowały znaczną poprawę sytuacji na ww. terenach. 

Aktualnie, w północnej części Sobina rozwija się budownictwo jednorodzinne.  

3.1.3. Teren górniczy i obszar górniczy Sieroszowice 

3.1.3.1. Położenie administracyjne i geograficzne 

 Obszar górniczy złoża miedzi „Sieroszowice”, o łącznej powierzchni 96,97 km2, 

zlokalizowany jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, pomiędzy miastami 

Głogów i Polkowice, w granicach powiatów głogowskiego i polkowickiego, na terenie gmin 

Żukowice, Jerzmanowa, Radwanice, Grębocice i Polkowice. Prawie 54 % powierzchni 

OG „Sieroszowice” leży na terenie gminy Jerzmanowa. Od północnego – wschodu 

OG „Sieroszowice” graniczy z obszarem górniczym ,,Głogów Głęboki – Przemysłowy”, 

od wschodu z obszarem górniczym ,,Rudna” a od południa z obszarami górniczymi 

,,Radwanice Wschodnie” i ,,Polkowice”. Przewiduje się, że oddziaływanie kopalni na 

środowisko dotyczyć będzie terenu górniczego o powierzchni 96,97 km2, który w całości 

pokrywa się z zasięgiem Obszaru Górniczego „Sieroszowice”. 

Według fizyczno – geograficznego podziału Polski pod redakcją J, Kondrackiego 

(2009) Obszar Górniczy ,,Sieroszowice” leży w obrębie makroregionów: Nizin Sasko – 

Łużyckich i Nizin Środkowopolskich, w mezoregionach: Wzgórz Dalkowskich i Równiny 

Szprotawskiej.  

 

3.1.3.2 Hydrografia obszaru. 

Poniższe informacje zaczerpnięto z Raportu środowiskowego za r. 2011 

opracowanego pod kierunkiem I. Kotarskiej (2012 r.). Hydrograficznie omawiany Obszar 

Górniczy leży w obrębie lewobrzeżnej części dorzecza środkowej Odry, w rejonie trzech 

zlewni hydrograficznych II rzędu: Rudnej, Rzuchowskiej Strugi i Bobru, w zlewniach III 

rzędu Szprotawy (dopływu Bobru) i Moskorzynki (lewostronnego dopływu Rudnej). 

Przeważająca część odwodnienia z kopalni Sieroszowice – Polkowice kierowana jest do rzeki 

Szprotawy, prawobrzeżnego dopływu Bobru. Sieć rzeczna jest tu dobrze rozwinięta a 

głównymi ciekami, prócz Moskorzynki, są: Rzuchowska Struga (dopływ Odry), Stobna 
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(dopływ Moskorzynki), Kłobka (prawobrzeżny dopływ Szprotawicy), Kłębanówka (dopływ 

Szprotawy), Młynówka i Skłoba (prawobrzeżny dopływ Szprotawy).  

• Zlewnia Rzuchowskiej Strugi: 

-Rzuchowska Struga jest lewobrzeżnym dopływem Odry (ciek II rzędu). Obszar Górniczy 

„Sieroszowice” obejmuje zasięgiem ok. 7,8 km2 powierzchni tej zlewni (14 % jej całkowitej 

powierzchni) z górnym, źródłowym odcinkiem tej rzeki o długości 4,8 km. 

• Zlewnia rzeki Moskorzynki: 

-Moskorzynka jest ciekiem III rzędu (prawostronny dopływ Rudnej) o długości 15,0 km i 

całkowitej powierzchni zlewni 84,17 km2. W granicach OG i TG „Sieroszowice" znajdują się 

obszary źródliskowe (rejon pomiędzy miejscowościami Sucha Górna i Kaźmierzów, przy 

drodze krajowej nr 3) i górny odcinek cieku o długości około 1,7 km. Powierzchnia zlewni 

w granicach OG wynosi 5,4 km2. W granicach obszaru górniczego rzeka płynie w kierunku 

północno – wschodnim, mijając miejscowości Kaźmierzów i Moskorzyn. Na granicy obszaru 

górniczego kierunek przepływu ulega zmianie na wschodni, dalej ciek płynie przez Żuków, 

Starą Rzekę i Proszyce. Główne dopływy to Potok Stobna z dorzeczem w granicach obszaru 

górniczego oraz Potoki: Guzice, Trzebcz i Żdżerowita. 

• Zlewnia rzeki Stobny: 

-Stobna jest lewostronnym dopływem Moskorzynki (ciek IV rzędu). Obszary źródliskowe 

i górny odcinek cieku znajdują się w rejonie wsi Golowice w granicach TG „Sieroszowice". 

Długość cieku wynosi około 6,9 km, przy całkowitej powierzchni zlewni około 11,8 km2. W 

granicach obszaru górniczego mieści się fragment zlewni o powierzchni 7,75 km2, co stanowi 

około 65,7 % jej całkowitej powierzchni. W dorzeczu Stobny, stanowiącym głównie obszar 

zalesiony, powstały zbiorniki wód powierzchniowych. 

• Zlewnia rzeki Kłębanówki: 

-Kłębanówka jest prawostronnym dopływem Szprotawy. Powierzchnia całkowita zlewni tej 

rzeki (ciek IV rzędu) wynosi 57,3 km2, przy czym w granicach TG „Sieroszowice" znajduje 

się około 49,7 km2. Zlewnia ta zajmuje największy obszar w granicach obszaru górniczego 

„Sieroszowice” (86% powierzchni zlewni znajduje się na obszarze górniczym 

„Sieroszowice”). Obszar źródliskowy znajduje się na południe od wsi Jerzmanowa, następnie 

ciek przepływa przez wieś Gaiki i Kłębanowice, gdzie opuszcza obszar górniczy i około 2 km 

dalej, uchodzi do Szprotawy. Koryto cieku jest na przeważającej długości uregulowane. Ciek 

w środkowym biegu znajduje się w granicach oddziaływania ujęcia wód pitnych „Potoczek". 
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 Wg archiwalnych danych w 2000 r. Kłębanówka charakteryzowała się niewielkim 

przepływem, rzędu 0,04 m3/s. (w miejscowości Gaiki). W 2001 r. przepływ na przekroju 

w Kłębanowicach wyniósł 0,16 m3/s. 

• Zlewnia rzeki Kłobki: 

-ciek Kłobka (ciek V rzędu) stanowiący prawobrzeżny dopływ Szprotawicy uchodzi do rzeki 

głównej poniżej miejscowości Przemków. W granicach obszaru górniczego znajduje się 

odcinek źródłowy cieku, o długości około 1,95 km. Ciek na tym odcinku ma przebieg 

równoleżnikowy o zachodnim kierunku spływu. Źródło znajduje się pomiędzy wsiami 

Maniów Górny a położonym niżej Jakubowem. Zlewnia całkowita cieku wynosi około 

17,6 km2, natomiast w granicach obszaru górniczego znajduje się około 1,25 km2, co stanowi 

7,1 % całej powierzchni zlewni. Ciek po minięciu wsi Jakubów opuszcza obszar górniczy. 

 Wg archiwalnych danych przepływ na Kłobce w rejonie wsi Koźlice zanotowany 

w 2001 r. wyniósł 0,85 m3/s. 

• Zlewnia cieku Skłoby: 

-ciek V rzędu stanowiący lewobrzeżny dopływ rzeki Kłębanówki. Odwadnia niewielki 

fragment południowej części OG „Sieroszowice". Obszary źródliskowe znajdują się 

w pobliżu północnej granicy miasta Polkowice (rejon Szybów Kopalni Rudna Zachodnia). 

Następnie ciek przepływa przez tereny okresowo podmokłych łąk i pastwisk, mija 

miejscowość Sieroszowice, po czym zmienia kierunek z zachodniego na północno - zachodni. 

Do Kłębanówki uchodzi poniżej wsi Buczyna. Całkowita długość cieku to około 6,7 km, 

z czego na OG „Sieroszowice" przypada około 3,5 km. 

Zbiorniki wód powierzchniowych na omawianym obszarze (głównie w rejonie 

Wzgórz Dałkowskich) zlokalizowanych jest kilkadziesiąt zbiorników retencyjnych, 

retencyjno-hodowlanych i innych. Zbiorniki te znajdują się głównie w rejonach wsi: Gaiki, 

Potoczek, Bądzów, Jerzmanowa, Maniów, Golowice, Jakubów, Kurów Mały. Największy 

kompleks stawów hodowlanych znajduje się około 500 m na północ od szybu SW-1 kopalni 

„Polkowice - Sieroszowice" (przed drogą nr 329 Lubin - Głogów). 

 

3.1.3.3 Monitoring wód podziemnych. 
 Stan hydrodynamiczny przypowierzchniowych warstw wodonośnych czwartorzędo-

wego piętra wodonośnego w obrębie projektowanego OG i TG „Sieroszowice" podlega 

systematycznym obserwacjom w ramach monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych 

KGHM Polska Miedź SA. Obserwacje te w odniesieniu do rozpatrywanego terenu 
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prowadzone są 1 raz na kwartał w 69 studniach gospodarskich, 5 piezometrach przy hałdach 

skały płonnej i 1 piezometrze w obszarze zasobowym ujęcia wód podziemnych „Potoczek".  

 Stan hydrodynamiczny pozostałych nadzłożowych poziomów wodonośnych 

w granicach rozpatrywanego obszaru górniczego monitorowany jest i oceniany na podstawie 

obserwacji piezometrycznych. Piezometry podczwartorzędowe w granicach terenu 

górniczego „Sieroszowice", choć w niezadowalającej ilości, obejmują wszystkie poziomy 

wodonośne pięter neogeńsko - paleogeńskiego, triasowego i permskiego. Aktualnie na 

przedmiotowym terenie górniczym obserwacje piezometryczne w podczwartorzędowych 

poziomach wodonośnych prowadzone są w 15 piezometrach. Obserwacjom nie podlega 

poziom wodonośny dolomitu głównego Ca2 cechsztynu (piezometr S-562 - suchy). 

 

3.1.3.4 Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych  

 Rejon północny eksploatacji miedzi, gdzie w całości zlokalizowany jest OG i TG 

„Sieroszowice" stanowi strefę słabego zawodnienia serii węglanowej Ca1 cechsztynu. Skały 

tej serii o miąższości 4-48 m są tu na ogół lite, zwięzłe, słabo spękane, o szczelinach 

najczęściej zwartych i wypełnionych materiałem wtórnym (gips, anhydryt, baryt). 

Kawernistość zaznacza się bardzo słabo. Rejon ten jest słabo zaangażowany tektonicznie, 

przynajmniej na poziomie rozpatrywanych węglanów Ca1. Bezpośrednie związki 

hydrauliczne poziomów wodonośnych o charakterze sedymentacyjno-erozyjnym mają na 

ogół charakter lokalny i dotyczą najczęściej poziomów oligocenu i pstrego piaskowca. Stąd 

zawodnienie kopalń miedzi zależy od tego, w jakim stopniu ich wyrobiska udostępniające 

i przygotowawcze rozcinają osady tego wieku. Zawodnienie górotworu w granicach złoża 

„Sieroszowice" jest znikome. Za pośrednictwem wyrobisk oraz otworów badawczych 

drenowane są tylko zasoby statyczne okołozłożowych poziomów wodonośnych. Uwalniające 

się wypływy mają najczęściej charakter drobnych wycieków o natężeniu kilku – 

kilkunastu dm3/min., rzadziej osiągając wielkość kilkudziesięciu - kilkuset l/min. 

Charakterystyczną cechą wypływów o większym natężeniu jest ich krótkotrwałość.  

 Dopływy w początkowej fazie udostępniania złoża na rozpatrywanym obszarze 

górniczym pochodziły głównie z serii węglanowej Ca1 cechsztynu, obecnie zwiększa się 

udział wód z czerwonego spągowca. 

 Przedstawiona powyżej sytuacja hydrogeologiczna dla złoża „Sieroszowice" znajduje 

odbicie w kształtowaniu się dopływów sumarycznych do usytuowanych tam i ciągle 

rozbudowywanych wyrobisk górniczych. Średnie roczne wielkości dopływów w okresie 1980 

- 1995 utrzymywały się w granicach 0,125 m3/min., w 1980 r. do 1,33 m3/min., w 1989 r., 
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średnio 0,93 m3/min., wzrastając w okresie 2003 - 2006 do średniej wielkości 1,40 m3/min., 

z czego 75% to dopływy z czerwonego spągowca. W latach 2008-2009 dopływ ogólny 

do rozpatrywanego obszaru górniczego rozkłada się na dopływ do rejonu SG w ilości 

1,6 m3/min. oraz do rejonu SW-1 na poziomie 0,50 m3/min., przy średnim poziomie 

2,10 m3/min. 

 Wpływy bezpośrednie podziemnej eksploatacji górniczej, przejawiające się w postaci 

lokalnych niecek obniżeniowych nad polami zawałowymi, tylko w niewielkim stopniu 

powodują zmiany w stosunkach wodnych poziomu przypowierzchniowych warstw 

wodonośnych. Jest to wynikiem sprzyjających warunków naturalnych i położenia znaczącej 

części OG i TG „Sieroszowice" w obrębie wysoczyzny morenowej, gdzie zwierciadło wód 

podziemnych zalega stosunkowo głęboko. Dokonana inwentaryzacja geodezyjna niecek 

obniżeniowych na TG „Sieroszowice", wg stanu na 2011 r. oraz rozwoju tych deformacji 

wraz z postępem eksploatacji złoża do osiągnięcia stanu docelowego, wykazały, iż w rejonie 

moreny czołowej spiętrzonej, centra lokalnych niecek obniżeniowych osiągać będą głębokość 

od poniżej 1,00 m do 1,75 m. 

 W rejonie moreny dennej istniejące niecki obniżeniowe ulegną niewielkiemu 

pogłębieniu – w centrach o około 0,25 m. Powstaną też liczne nowe, prowadzące 

do lokalnych obniżeń powierzchni do ponad 1,50 m. 

 Działalność górnicza prowadzona na przedmiotowym terenie spowodowała 

przeobrażenia istniejących warunków hydrogeologicznych w dwóch, wyraźnie objawiających 

się aspektach, opisanych poniżej. 

 Pierwszy aspekt wynika z ustawicznego prowadzenia drenażu złoża miedzi 

na poziomie wyrobisk górniczych, co powoduje ich odwodnienie i rozwój depresji 

w okołozłożowych poziomach wodonośnych, tj. wapieni i dolomitów Ca1 cechsztynu oraz 

piaskowców czerwonego spągowca. Należy podkreślić, że drenaż ten z powodu izolacji 

pomiędzy poziomami wodonośnymi okołozłożowymi, a także nadzłożowymi nie powoduje 

zmian hydrodynamicznych w obrębie tych drugich. Rejestrowane za pośrednictwem sieci 

piezometrycznej zmiany hydrodynamiczne w postaci pogłębiających się depresji w części 

poziomów wodonośnych nadzłożowych na rozpatrywanym obszarze górniczym związane są 

z funkcjonowaniem antropogenicznej bazy drenażu w rejonie południowym złoża, wzdłuż 

wyrobisk udostępniających, na istniejących obszarach górniczych „Polkowice II", „Lubin I" 

i „Małomice I". 

 Drugi aspekt zaistniałych przeobrażeń środowiska wód podziemnych pod wpływem 

prowadzonej działalności górniczej wiąże się z obecnością na powierzchni terenu zwałowisk 
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skały płonnej (hałd) w rejonach szybowych SG, SW-1, SW-3, gdzie na kierunku spływu wód 

podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego rejestruje się zmianę tła 

hydrochemicznego tych wód z pierwotnego, wodorowęglanowo-wapniowego, na chlorkowo 

– siarczanowo - wapniowe wskutek propagacji odcieków ze składowanych skał na hałdach. 

Z braku stosownej sieci piezometrycznej przy każdej z ww. hałd nie ma możliwości 

określenia powierzchni wód zdegradowanych pod wpływem filtrujących odcieków.  

 Odwadnianie złoża w granicach terenu górniczego „Sieroszowice" powoduje 

niewielkie zmiany hydrodynamiczne odnoszące się do okołozłożowych poziomów 

wodonośnych. Ze względu na charakter obu poziomów wodonośnych, tj. nieregularne, słabe 

zawodnienie serii węglanowej Ca1 cechsztynu i jej bardzo niskie wartości parametrów 

filtracyjnych oraz podobne cechy poziomu czerwonego spągowca, wykazującego dodatkowo 

powszechnie porowatość subkapilarną, co eliminuje całkowicie lub przynajmniej bardzo 

ogranicza odsączalność piaskowców przyjmuje się, że odwadnianie to prowadzi do obniżania 

ciśnień hydrostatycznych w strefie rozcięcia górniczego w tych utworach do spągu wyrobisk 

górniczych. Poza strefą tak wytworzonej depresji zwierciadła wody obu poziomów 

odbudowują się prawdopodobnie do pierwotnych naporów hydrostatycznych na stosunkowo 

niewielkich odległościach od pola rozcięcia górniczego. Reakcja na drenaż górotworu 

w rozpatrywanym obszarze górniczym obejmuje stosunkowo niewielki fragment tych 

poziomów wodonośnych, okalający strefę rozcięcia górniczego.  

W 2009 r. zwierciadło wody utrzymywało się w strefie stanów średnich, co potwierdza 

konfrontacja wartości średnich dla rozpatrywanego roku z wartościami ustalonymi dla 

wielolecia obserwacyjnego. W rejonie moreny czołowej i spiętrzonej zwierciadło zalegało na 

głębokości od 0,20 m do 10,20 m, średnio 2,66 m. Na wysoczyźnie moreny dennej i w dolinie 

Szprotawy głębokość zalegania zwierciadła zmienia się od 0,60 m do 5,40 m, średnio wynosi 

1,95 m. 

W poniższej tabeli zestawiono dane dotyczące położenia zwierciadła wody w piezometrach 

podczwartorzędowych: 
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Tab. I.1.4. Zaleganie zwierciadła wody i depresje całkowite w piezometrach ujmujących 
podczwartorzędowe poziomy wodonośne na Obszarze Górniczym „Sieroszowice" wg stanu 

na 12.2009 r. (wg I. Kotarskiej) 
 

l.p. poziom wodonośny numer 
piezometru 

rzędna zwierciadła wody 
[m n.p.m.] depresja 

[m] 
2007-2009 

głębokość 
zwierciadła 
wody [m] 
w 2009 r. 

stan 
pierwotny 12.2007 12.2009 

1 
nadwęglowych 

utworów neogenu 
(pliocen, miocen) 

S-130 132,50 131,68 130,73 0,95 1,82 

2 
międzywęglowych 
utworów neogenu 

(śr., d. miocen) 

S-65 
S-314 
S-315 
S-398 

111,32 
99,10 

104,80 
100,00 

87,05  
75,28 
 77,93 
 42,11 

86,94 
 75,98 
 77,16  
41,18 

0,11 
(-) 0,60 

0,77 
0,93 

24,46  
23,12  
26,87  
58,82 

3 
podwęglowych 

utworów paleogenu 
(oligocen) 

S-69 
S-365 
SS-10 

80,00 78,00 
80,00 

-32,36 -
18,48 

-34,12 -18,56 
-37,29 1,76 0,08 

114,12 
96,56 
127,29 

4 pstrego piaskowca 
środkowego 

S-364 
S-373A 
S-373B 
S-555 

70,00 
 70,00 
70,00  
70,00 

-5,42  
11,41 
 13,33 
 5,27 

-4,73  
11,41  
13,35 
5,21 

(-) 0,69 
0,00 

(-) 0,02 
0,06 

74,73  
58,59  
56,65  
64,79 

5 pstrego piaskowca 
dolnego 

S-374 
S-560 

80,00  
70,00 

78,31 
 5,27 

78,22 
5,21 

0,09 
 0,06 

1,78 
64,79 

6 wapieni i dolomitów 
Ca1 cechsztynu SS-11 80,00 - 41,68 ~ 38,32 

 

 W 2009 roku minimalne stany zwierciadła wody rejestrowane były w miesiącu marcu, 

natomiast maksymalne we wrześniu. Amplitudy roczne zwierciadła wody w poszczególnych 

punktach obserwacyjnych utrzymywały się w przedziałach: na wysoczyźnie moreny czołowej 

i spiętrzonej od 0,1 m do 2,3 m, a na wysoczyźnie moreny dennej i w dolinie Szprotawy 

od 0,1 m do 2,1 m. 

Na całym obszarze powierzchnia piezometryczna czwartorzędowego piętra wodonośnego 

nawiązuje do morfologii terenu, wykazując nachylenie w kierunku południowo-zachodnim, 

ku współczesnej dolinie rzeki Szprotawy. 

 Poniższe tabele zawierają dane dotyczące położenia zwierciadła wody 

w przypowierzchniowych warstwach wodonośnych na wysoczyźnie moreny czołowej 

spiętrzonej i moreny dennej oraz w dolinie Szprotawy: 
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Tab. I.1.5. Położenie zwierciadła wody w przypowierzchniowych warstwach wodonośnych 
w granicach TG „Sieroszowice" wg stanu na 2009 r. – rejon moreny czołowej spiętrzonej 

(wg I. Kotarskiej) 
 

Miejscowość 
nr studni/ 

piezometru 

Ilość  
studni 

stan zwierciadła wody w 2009 r. 

Głębokość średnia 
z wielolecia 

[m] 

Głębokość 
zwierciadła wody 
min – max    śr.-+ 

[m] 

Amplitudy wahań 
naturalnych * 

min - max 
[m] 

 
Bądzów 4 0,59-8,35 3,59 0,2-0,9 4,59 

Dobromil 3 0,79-3,05 1,90 0,6-2,3 2,08 
Gaiki 4 1,13-2,85 1,80 0,2-1,0 2,90 

Golowice 1 0,85-1,61 1,23 0,8 1,42 
Jakubów 5 0,20-10,20 3,50 0,6-1,1 4,46 

Jerzmanowa 3 0,45-2,73 1,83 0,5-1,9 1,87 
Kaźmierzów 3 0,84-2,07 1,37 0,1-0,4 1,34 
Kurów M. 4 0,38-2,88 1,42 0,3-0,8 1,57 

Łagoszów M. 5 0,60 - 3,67 1,58 0,1 -1,8 1,73 
Maniów 2 0,50-1,83 1,01 0,4-0,8 1,19 
Modła 3 1,78-3,42 2,53 0,1 -0,2 2,50 

Obiszów 2 5,74-8,15 6,97 0,2-1,0 7,11 
Obiszówek 2 0,87-2,20 1,66 1,0-1,1 - 
Potoczek 4 0,45 - 3,65 2,13 0,7-2,1 2,03 

Smardzów 4 0,52 - 3,06 2,20 0,4-1,0 1,51 
SGP-1 1 8,48-8,78 8,60 0,3 - 
SGP-2 1 2,53-2,93 2,75 0,4 - 
SGP-3 1 3,29 - 3,60 3,12 1,3 - 

*dotyczy amplitud w pojedynczym punkcie pomiarowym 

 
Tab..I.1. 6. Położenie zwierciadła wody w studniach gospodarskich i piezometrach w granicach TG 

„Sieroszowice" wg stanu na 2009 r. - rejon wysoczyzny moreny dennej i doliny Szprotawy 
 

miejscowość 
nr studni/ 

piezometru 

ilość  
studni 

Stan zwierciadła wody w 2009 r. 
głębokość 

średnia  
z wielolecia 

[m] 

głębokość 
zwierciadła  

wody min – max śr 
[m] 

amplitudy 
wahań naturalnych  

* min - max 
[m] 

Kłębanowice ** 1 0,92-2,24 1,64 1,3 1,95 

Łagoszów W. 5 0,60-2,13 1,76 0,3-1,0 1,43 

Paulinów ** 1 1,38-2,95 2,40 1,6 1,90 

Przesieczna 1 1,02-2,76 1,94 1,7 2,08 

Radwanice 47 1 1,05-1,59 1,39 0,5 1,29 

Sucha Górna 4 0,79 - 5,40 2,89 0,1-2,1 2,33 

Zofiówka 1 1,62-1,92 1,78 0,3 1,28 

SW-1 P1 1 1,00-2,37 1,82 1,4 1,95 

*dotyczy amplitud w pojedynczym punkcie pomiarowym  
** miejscowość w dolinie Szprotawy 
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W zasięgu oddziaływania kopalni Sieroszowice usytuowanych jest 6 ujęć wód podziemnych. 

Charakterystykę warunków eksploatacji tych ujęć w 2010 r. podano w poniższej tabeli: 
Tab. I.1.7. Charakterystyka ujęć wód podziemnych usytuowanych na Terenie Górniczym 

„Sieroszowice” 
 

Nazwa 
i lokalizacja 

ujęcia 
Zarządca Ilość 

studni 

Zasoby 
eksploatacyjne 

kat. „B" 
[m3/h] 

Organ wydający decyzję, 
nr decyzji, 

data wydania, data ważności 

„POTOCZEK" 
m. Potoczek, 

Zofiówka 

Energetyka Sp. z o.o. 
Lubin, 

ul. M. Curie 
Skłodowskiej 58 

15 1000,0 
Wojewoda Legnicki, 

nr decyzji: OS.III 6210-10/1/97, 
z dnia 25.10.1997, 31.12.2017 

„SUCHA GÓRNA" 
m. Sucha Górna 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki  Miejskiej 

w Polkowicach, 
ul. J. Dąbrowskiego 

12  

8 275,0 
Starostwo w Polkowicach 
nr decyzji: SR 6223-15/02 

z dnia 17.07.2002 r., 31.12.2012 r. 

„POTOCZEK" 
m. Potoczek 

U.G. Jerzmanowa 
Jerzmanowa 

ul. Głogowska 7 
3 24,0 

U.W. w Legnicy, 
nr decyzji OS-111-6210-68/1/97, 

z dnia 25.10.1997 r., 31.12.2017 r. 

„GOLOWICE" 
m. Golowice jak wyżej 1 2,2 

Starostwo w Głogowie, 
nr decyzji: OS.6223-2/200, 

z dnia 15.04.2000 r., 31.12.2015 r. 

„ZOFIÓWKA" 
m. Zofiówka jak wyżej 1 31,0 

Starostwo w Głogowie, 
nr decyzji: OS.III 6210-67/1/97, 

z dnia 25.10.1997 r., 31.12.2017 r. 

„KŁĘBANOWICE
" m. Kłębanowice 

U.G. Radwanice 
Radwanice 

ul. Przemysłowa 17 
1 

w ramach obszaru 
zasobowego 
„Potoczek" 

U.W. w Legnicy, 
nr decyzji OSI,III 6210/75/1/97, 

z dnia 17.11.1977 r., 31.12.2011 r. 

„SUCHA GÓRNA" 
m. Sucha Górna 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki  Miejskiej 

w Polkowicach, 
ul. J. Dąbrowskiego 

12  

8 275,0 
Starostwo w Polkowicach 
nr decyzji: SR 6223-15/02 

z dnia 17.07.2002 r., 31.12.2012 r. 

„POTOCZEK" 
m. Potoczek 

U.G. Jerzmanowa 
Jerzmanowa 

ul. Głogowska 7 
3 24,0 

U.W. w Legnicy, 
nr decyzji OS-111-6210-68/1/97, 

z dnia 25.10.1997 r., 31.12.2017 r. 

„GOLOWICE" 
m. Golowice jak wyżej 1 2,2 

Starostwo w Głogowie, 
nr decyzji: OS.6223-2/200, 

z dnia 15.04.2000 r., 31.12.2015 r. 

„ZOFIÓWKA" 
m. Zofiówka jak wyżej 1 31,0 

Starostwo w Głogowie, 
nr decyzji: OS.III 6210-67/1/97, 

z dnia 25.10.1997 r., 31.12.2017 r. 

„KŁĘBANOWICE
" m. Kłębanowice 

U.G. Radwanice 
Radwanice 

ul. Przemysłowa 17 
1 

w ramach obszaru 
zasobowego 
„Potoczek" 

U.W. w Legnicy, 
nr decyzji OSI,III 6210/75/1/97, 

z dnia 17.11.1977 r., 31.12.2011 r. 

 

 W 2009 r. eksploatacja wód podziemnych na ujęciach Potoczek i Sucha Górna 

prowadzona była z sumarycznym poborem wody w ilości 190,5 m3/h, co stanowi 15% 

wielkości ich zasobów eksploatacyjnych, dla których ustalony jest rozległy obszar zasobowy. 
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Pozostałe ujęcia tj.: Potoczek – ujęcie wiejskie, Golowice, Zofiówka i Kłębanowice zostały 

wyłączone z eksploatacji w ramach działań optymalizujących gospodarkę wodno-ściekową 

na terenach gmin Jerzmanowa i Radwanice. Obecnie ujęcia te pełnią rolę rezerwowych. 

Należy podkreślić, że dotychczasowa działalność ujęć wód podziemnych nie spowodowała 

ujemnych skutków hydrodynamicznych w czwartorzędowym piętrze wodonośnym 

rozpatrywanego obszaru górniczego. 

3.1.4. Teren Górniczy i Obszar Górniczy Lubin - Małomice 

3.1.4.1. Położenie administracyjne i geograficzne  

Eksploatacja złoża „Lubin-Małomice" do końca 2013 r. prowadzona będzie 

w granicach istniejącego obszaru górniczego „Lubin I" i „Małomice I" i obowiązującej 

koncesji na prowadzenie działalności górniczej. Natomiast po roku 2013 eksploatacja złoża 

rud miedzi o nowej nazwie: „Lubin-Małomice", prowadzone będzie w obrębie granicy 

Obszaru i Terenu Górniczego „Lubin-Małomice". Powierzchnia nowego obszaru górniczego 

„Lubin-Małomice" została określona na 156,50 km2. Obszar graniczy od północnego-zachodu 

z obszarami górniczymi „Polkowice" i „Rudna". Od południowego-zachodu granica obszaru 

górniczego przebiega poza granicą podneogeńskich wychodni cechsztynu, a od północnego-

wschodu przebiega poza granicą występowania bilansowych zasobów rud miedzi. 

W południowo-zachodniej części projektowanego obszaru górniczego zlokalizowana jest 

piaskownia „Obora", dostarczająca materiał podsadzkowy dla wszystkich kopalń KGHM 

Polska Miedź S.A. Projektowany teren górniczy „Lubin-Małomice" obejmuje powierzchnię 

170,32 km2. 

Omawiany obszar jest położony w północno-zachodniej części województwa 

dolnośląskiego, w granicach powiatu lubińskiego i polkowickiego, na terenach gmin: Rudna, 

Polkowice i Chocianów oraz gminy wiejskiej Lubin i miasta Lubin.  

Wg podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego obszar złoża leży 

w obrębie dwóch mezoregionów: Wzgórz Dałkowskich na północy oraz Wysoczyzny 

Lubińskiej na południu. Od wschodu obszar graniczy z Obniżeniem Ścinawskim. 

 

3.1.4.2 Hydrografia omawianego obszaru 

 Omawiany obszar leży w lewobrzeżnej części dorzecza środkowej Odry i na obszarze 

jej bezpośrednich dopływów, tj.: Zimnicy oraz Rudnej. Rzeka Zimnica jest lewobrzeżnym 

dopływem II rzędu rzeki Odry. Jej całkowita długość wynosi ok. 36 km, a powierzchnia 

zlewni 263,3 km2. Zimnicę zasilają dwa dopływy: Potok Małomicki (płynący okresowo) oraz 
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rzeka Baczyna. Zlewnia Zimnicy wraz ze zlewniami zasilających ją cieków obejmuje 

powierzchnię 106 km2. Uchodzi do Odry poniżej miasta Ścinawa. Rzeka Rudna jest ciekiem 

II rzędu i dopływem Odry. Całkowita długość rzeki wynosi 31,3 km, a powierzchnia dorzecza 

394,4 km2. Główne dopływy Rudnej to: Gręzina, Moskorzynka i Kanał Południowy.  

Największe akweny wodne na omawianym obszarze są pochodzenia antropogenicznego, są 

to: 

• staw poflotacyjny „Gilów",  

• zbiornik po wybranym złożu piasku „Obora",  

• zalew Małomicki", przy czym zalew nie jest wykorzystywany do retencji wody i obecnie 

stopniowo zarasta roślinnością. 

 

3.1.4.3. Monitoring wód podziemnych  

 Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w rejonie oddziaływania kopalń 

KGHM Polska Miedź S.A. przeprowadzony jest raz na kwartał w: 

• 63 studniach gospodarskich, które ujmują pierwszy poziom wodonośny, 

• 11 piezometrach, zlokalizowanych na obszarze przedpola nieczynnego zbiornika 

odpadów „Gilów",  

• 6 czwartorzędowych piezometrach na cmentarzu w Lubinie.  

Głębsze poziomy wodonośne obserwowane są w piezometrach założonych w poziomach: 

• nadwęglowy: S-25, S-88, 

• międzywęglowy: H-3, W-4, H-4, H-6, S-163, 

• podwęglowy : W-1, W-2, H-8, S-164, 

• pstrego piaskowca, dolnego: H-1, 

• cechsztyński: H-5, SL-1, SL-2. 

 

3.1.4.4 Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych 

Z rejonu złoża „Lubin - Małomice" w wyniku odwadniania w okresie eksploatacji 

odprowadzono ok. 430 min m3 wody. Odwadnianie kopalni jest prowadzone w trzech 

rejonach (I. Kotarska, 2012): 

• „Lubin Główny" (LG), 

• „Lubin Zachodni" (LZ), 

• „Lubin Wschodni" (LW). 
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System odwadniania tworzą dwie pompownie głównego odwadniania (zlokalizowane 

przy szybach LG i LW), pompownia rejonowa, pompownie oddziałowe, chodniki i zbiorniki 

wodne oraz sieć rurociągów.  

Tab.I.1. 8. Ilość wody dołowej wypompowywanej na powierzchnię oraz jej rozdział 

Rok 
 

Ilość wody 
wypompowanej na 

powierzchnię 
[m3] 

 

Średnia zawartość 
[mg/dm3] 

Substancje  
rozpuszczone Chlorki Siarczany 

2008 11 834 387 3115 480 1289 
2009 10 958 048 3 332 671 1294 
2010 10 204 314 3 052 575 1253 

 

Ryc.I.2.7. Natężenie dopływów wód podziemnych z górotworu do kopalni „Lubin"  
w latach 1965 -2010 

  

Zdaniem I. Kotarskiej (2012 r.) „na projektowanym obszarze górniczym „Lubin-

Małomice" wydziela się dwie strefy o zróżnicowanym stopniu zawodnienia w obrębie 

cechsztyńskiego poziomu wodonośnego. W części północnej kopalni „Lubin", gdzie warstwy 

węglanowe cechsztynu zalegają monoklinalnie, dopływy wody z górotworu do wyrobisk 
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górniczych wynoszą kilkadziesiąt litrów na minutę z km2. Nie przewiduje się wzrostu 

zawodnienia w tej części kopalni. 

Część południowa kopalni, ograniczona wychodniami złoża, charakteryzuje się dużym 

zaangażowaniem tektonicznym. Nadzłożowa seria wapienia podstawowego W-1 stanowi 

horyzont wodonośny i decyduje o zawodnieniu kopalni. Jest ona pocięta licznymi uskokami, 

strefami spękań oraz niekiedy strefami wymyć, kawern i szczelin wodonośnych. Czynniki te 

powodują, że dopływ wody z górotworu do wyrobisk górniczych w południowej partii złoża 

wynosi około 18-5-22 m3/min. Wielkość ta jest zależna od natężenia prowadzonych robót 

udostępniających w południowej części kopalni i ilości wierconych otworów drenażowych. 

Ostatnie dwie dekady XX wieku, pod względem dopływów do rozpatrywanej kopalni 

charakteryzowała względna stabilizacja, dopływy wód podziemnych utrzymywały się 

w przedziale od 20,0 m3/min. do 24,5 m3/min. Początek nowego wieku to okres spadku 

dopływów z 18,40 m3/min. (2002 r.) do 15,90 m3/min. (2003 r.) oraz 16,70 m3/min. (2004 r.). 

Woda kopalniana wypompowywana na powierzchnię wykorzystywana jest do podsadzki 

(około 20%) oraz do procesów technologicznych tj. procesu flotacji w Zakładzie 

Wzbogacania Rud w Lubinie (około 80%). Średnia roczna zawartość chlorków i siarczanów 

w wodach dołowych wypompowywanych z kopalni „Lubin" utrzymuje się na podobnym 

poziomie nie przekraczając 671 mg/dm3 dla chlorków i 1 294 mg/dm3 dla siarczanów. 

Poniżej przytoczono za opracowaniem I. Kotarskiej wyniki monitoringu wód 

podziemnych: 
 

Tab. I.1.9. Zaleganie zwierciadła wody i depresje okresowe i całkowite w piezometrach ujmujących 
podczwartorzędowe poziomy wodonośne na projektowanym OG „Lubin-Małomice" wg stanu na 

12.2010 r. 
 

Lp. 
 

Poziom 
wodonośny 

 

Nr piezo-
metru 

 

Rzędna zwierciadła wody (m n.p.m.) Depresja 
[m] 

Stan 
pierwotny 

IV kw. 
2007 

IV kw. 
2008 

IV kw. 
2009 

IV kw. 
2010 

okresowa 
H09-H10 

całkowita 
st. pier. 
2010 

HSD-Hio 

1 

Nadwęglowych 
utworów neogenu 

(pliocen, 
g. miocen) 

S-25 
 S-88 

142,40 
150,01 

143,77 
149,42 

143,82 
149,10 

143,73 
149,10 

143,81 
149,20 

-0,09 -
0,10 

-1,41 
 0,91 

2 
Międzywęglowych  
utworów neogenu 

(śr., d. miocen) 

H-3  
W-4 
H-4 
H-6 

S-163 

110,00 
110,00 
125,00 
110,00 
110,70 

30,51 
-40,14 
113,24 
-73,19 
105,90 

30,00 
-38,69 
111,32 
-72,34 
105,85 

30,08 -
37,20 
114,32 
-73,46 
105,63 

30,21 
-36,02 
114,13 
-73,05 
105,67 

-0,13 
-1,18  
0,19 
-0,41 
-0,04 

79,79 
146,02 
10,87 

183,05 
5,05 
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Lp. 
 

Poziom 
wodonośny 

 

Nr piezo-
metru 

 

Rzędna zwierciadła wody (m n.p.m.) Depresja 
[m] 

Stan 
pierwotny 

IV kw. 
2007 

IV kw. 
2008 

IV kw. 
2009 

IV kw. 
2010 

okresowa 
H09-H10 

całkowita 
st. pier. 
2010 

HSD-Hio 

3 

Podwęglowych 
utworów 

paleogenu 
(oligocen) 

W-1 
W-2 
H-8 

S-164 

90,00 
95,00 
85,00 
73,20 

-82,91 
-89,56 

-187,43 
-42,73 

-82,86 
-88,82 

-179,42 
-43,87 

-82,77 
-90,34 

-180,33 
-45,11 

-82,21 
-90,59 

-181,08 
-48,10 

-0,56  
0,25  
0,75  
2,99 

172,21 
185,59 
266,08 
121,30 

4 
Pstrego 

piaskowca 
dolnego. 

H-1 75,00 -33,32 -34,83 -35,72 -36,43 0,71 111,43 

5 
Wapieni 

i dolomitów Ca 1 
cechsztynu 

H-5  
SL-1  
SL-2 

95,00 
90,00 
90,00 

-217,68 -218,30 
-343,57 

-218,11 
-353,15 
-347,79 

-217,37 
-354,53 
-350,30 

-0,74  
1,38 
2,51 

312,37 
444,53 
440,30 

 

Cytując za I. Kotarską analizę wyników pomiarów zwierciadła wody: 

„w piezometrach S-25, S-88 ujmujących poziom nadwęglonych utworów neogenu (pliocen, 

g. miocen) nie wytworzyła się depresja, a zwierciadło wody wykazuje wahania podobne jak 

wahania naturalne w poziomach czwartorzędowych.” Porównanie stanów zwierciadła wody 

w piezometrach pozostałych poziomów wodonośnych kenozoiku z końca 2009 i 2010 r. 

w granicach rozpatrywanych obszarów górniczych wskazuje, że przyrosty depresji 

zwierciadła wody są znikome. W poziomie międzywęglowym, w piezometrze H-4 wynosi 

zaledwie 0,19 m/rok, natomiast w poziomie podwęglowym (oligocen) przyjmuje wartość 

średnią równą 1,33 m/rok. Notowane podwyższenia zwierciadła wody „(-)" w otworach 

obserwacyjnych H-3, W-4, H-6, S-163 oraz W-1 nie znajdują jak dotąd wyjaśnienia, mimo, 

że to zjawisko obserwuje się od kilku lat (być może te piezometry są po prostu niesprawne). 

Analiza wskazań piezometrów zainstalowanych w poziomie okołozłożowych wapieni 

i dolomitów Ca1 cechsztynu, świadczy także o słabym tempie przyrostu depresji. Podobnie 

jak w latach wcześniejszych powierzchnia piezometryczna poziomu wodonośnego wapieni 

i dolomitów Ca1 cechsztynu w granicach rozpatrywanego obszaru stanowi południowo-

wschodnią część rozległego leja depresji w tym poziomie na obszarze miedzionośnym 

o powierzchni całkowitej ok. 700 km2. Lej ten w granicach projektowanego obszaru okala 

rozcięcie górnicze złoża od północy, wschodu i południa - od rzędnych zwierciadła wody 

odpowiednio: ok. 0,00; -100 i -200 m n.p.m. do -440,0 - 520 m n.p.m. wzdłuż konturu 

rozcięcia górniczego. 
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Powierzchnia piezometryczna w poziomie podwęglowych utworów paleogenu (oligocen) 

na rozpatrywanym obszarze stanowi południowo-wschodnią część rozległego leja 

depresyjnego, którego zasięg wyznacza strefę hydrogeologicznego oddziaływania górnictwa 

na poziomy wodonośne w profilu hydrogeologicznym obszaru miedzionośnego na 

monoklinie przedsudeckiej, szacowanej na ok. 1600 km2 (9). 

Maksymalna depresja tej części leja depresji w poziomie podwęglowych utworów 

paleogenu (oligocen) w granicach rozpatrywanych obszarów górniczych lokalizuje się 

w rejonie bezpośredniego kontaktu sedymentacyjno-erozyjnego warstw wodonośnych 

oligocenu z serią węglanową Ca1 cechsztynu, około granicy pomiędzy projektowanym OG 

„Polkowice" i projektowanym OG „Lubin-Małomice". W rejonie tym podczas renowacji 

piezometru H-3, stwierdzono całkowite osuszenie warstwy piaszczysto-żwirowej oligocenu, 

tj. do rzędnej -225,0 m n.p.m. Depresja w rejonie ww. piezometru osiąga głębokość ok. 315 

m. Depresja w sąsiednich piezometrach utrzymuje się na rzędnych: -90,59 m n.p.m. (W-2); -

181,08 m n.p.m. (H-8) i -82,21 m n.p.m. (W-1).” 

Wyniki obserwacji hydrogeologicznych wykonywane przez służbę kopalni w otworach 

piezometrycznych w rejonie: 

• cmentarza w Lubinie (6 piezometrów C-1 do C-6), 

• obiektu Gilów (11 piezometrów), 

wskazują na brak wpływu górniczej eksploatacji i odwodnienia na poziom nadwęglony oraz 

wody poziomu czwartorzędowego. Pomiary położenia zwierciadła wody w pierwszym 

poziomie wodonośnym wykonano w studniach gospodarskich, w 24 miejscowościach 

położonych na terenie górniczym. Wahania zwierciadła wody w utworach czwartorzędowych 

przedstawione w opracowaniu I. Kotarskiej (2012 r.) dotyczą pomiarów wykonanych w roku 

2010. Jest to bardzo skromny zbiór danych, który informuje o amplitudzie wahań zwierciadła 

wody w skali jednego roku. Pomiary układały się w strefie stanów średnich, 

charakterystycznych dla Niżu Polski.  

Podobnie jak na innych terenach górniczych LGOM na terenie górniczym Lubin – Małomice 

nie obserwuje się wpływu działalności górniczej na wody poziomu czwartorzędowego i 

neogeńskiego - nadwęglonego.  

W granicach projektowanego obszaru górniczego „Lubin-Małomice", znajduje się 

14 ujęć wód podziemnych pobierających wodę z czwartorzędowego piętra wodonośnego oraz 

poziomu nadwęglowego. Tym samym jest to skoncentrowany pobór wód podziemnych 

na stosunkowo niewielkim obszarze. 

 



 64 

Tab..I.1.10. Ujęcia wód podziemnych działające na projektowanym OG „Lubin-Małomice", 
wg stanu na 2010 r. 

 
NAZWA UJĘCIA MIEJSCOWOŚĆ ZASOBY EKSPLOATACYJNE 

Użytkownik 
 

Qe 
[m3/h] 

Se 
[m] 

Rok 
zatwierdzenia 

KOŹLICE I, II MPWiK - Lubin 350,0 12,0-31,0 1995 

ZUW-1 MPWiK - Lubin 200,0 5,20-5,70 1997 

LOTNISKO(STADION) MPWiK - 
Lubin 140,0 4,60-11,60 1998 

OSIEK I MPWiK - Lubin 120,0 6,20-8,40 1974 

OSIEK II MPWiK - Lubin 200,0 0,60-4,70 2000 

SZPITAL GÓRNICZY LUBIN 18,0 7,00 1987 

KOZLICE 
ZGKiM Rudna 10,0 6,20 1972 

RYNARCICE 
ZGKiM Rudna 70,0 15,00 1987 

MLECZNO* 
ZGKiM Rudna w Rudnej 21,0 6,2-18,0 1977 

SKŁADOWICE 
GZUKiM Księginice 14 40,5 8,00 1974 

SIEDLCE 
GZUKiM Księginice 14 36,0 7,00 1976 

OBORA 
GZUKiM Księginice 14 30,0 - 1974 

NIEMSTOW 
GZUKiM Księginice 14 87,0 2,00 1983 

RYNARCICE „Energetyka" 
Sp. z o.o. 70,0 8,20-15,00 1987 

SZKLARY „Energetyka" 
Sp. z o.o. 121,0 2,00-4,30 - 

 

W wyniku podziemnej eksploatacji górniczej, na powierzchni terenu powstają lokalne 

niecki osiadania, które powodują zmiany w stosunkach wodnych, szczególnie w pierwszym 

poziomie wodonośnym. OG i TG „Lubin-Małomice", położony jest głównie w obrębie 

wysoczyzny morenowej, gdzie zwierciadło wód podziemnych zalega stosunkowo głęboko i 

większość tworzących się obniżeń terenu nie ma dużego zasięgu.  

Lokalne obniżenia terenu powstały w: 
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• dolinie rzeki Zielenica, 

• rejonie wsi Jędrzychów,  

• rejonie wsi Szklary Górne.  

Ponadto deformacje powierzchni terenu z lokalnymi centrami maksymalnych obniżeń 

występują w rejonie:  

• niecki Obory, o obniżeniach maksymalnych 0,815 m (rejon zachodni obszaru 

górniczego), 

• niecki Niemstowa, o obniżeniach maksymalnych 0,620 m. 

 Prognozuje się, że w następnych latach obniżenie terenu będzie rzędu od 3 do 

10 mm/rok. Jednak zauważa się, że niecka na kierunku północno-zachodnim stopniowo 

zanika. Po roku 2020 proces osiadania spowodowanego odwodnieniem będzie zanikał. 

 

 
Ryc.I.2.8. Obszar dawnych szkód hydrologicznych w rejonie wsi Szklary i Owczary 

(I. Kotarska 2012) 
 

Zdaniem I. Kotarskiej „na podstawie wyników obserwacji oraz stanu hydrodynamicznego 

w granicach rozpatrywanego obszaru górniczego, brak jest wpływu działalności górniczej na 

czwartorzędowy poziom wodonośny (w tym na pierwszy poziom wodonośny) oraz na poziom 

nadwęglowy. Dalsza działalność górnicza na projektowanym obszarze górniczym „Lubin-

Małomice" nie spowoduje przeobrażeń warunków hydrogeologicznych, które byłyby nowym 
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elementem w stanie hydrodynamicznym”. W rejonach płytkiego występowania wód 

gruntowych mogą wystąpić okresowe podtopienia terenu, w szczególności w rejonie: 

• doliny Zimnicy, pomiędzy m. Lubinem a wsią Kłopotów, 

• na południowy-wschód od wsi Gola (Małomicki Potok), 

• wsi Małomice na północ od Lubina (Małomicki Potok), 

• Lubina Zachodniego na północny-wschód od wsi Owczary. 

3.1.5 Teren Górniczy i Obszar Górniczy Radwanice Wschód 

3.1.5.1 Położenie administracyjne i geograficzne 

Projektowany obszar i teren górniczy „Radwanice Wschodnie" zlokalizowany jest 

w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego, w granicach powiatu 

polkowickiego, w większości na terenie gminy Radwanice (część południowo-wschodnia), 

obręb Sieroszowice i gminy Polkowice (część zachodnia), obręb Sobin. W odległości około 

5 km od południowej granicy obszaru złoża leży miasto Polkowice, Głogów oddalony jest 

o 15 km na północny wschód, a Lubin o około 35 km na południowy wschód.  

Omawiany obszar położony jest w północno-zachodniej części Niziny Śląskiej 

w mezoregionie Równiny Szprotawskiej.  

W opracowanym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko (I. Kotarska, 2012) 

przedstawiono wpływ prowadzenia eksploatacji górniczej na środowisko. Nie planuje się 

zwiększenia obszaru eksploatacji złoża rud miedzi „Radwanice-Wschód", która prowadzona 

będzie nadal w obrębie tych samych granic obszaru i terenu górniczego, zmianie ulegnie po 

roku 2015 nazwa projektowanego OG i TG na „Radwanice Wschodnie". Projektowany obszar 

górniczy „Radwanice Wschodnie" graniczy bezpośrednio z projektowanymi obszarami 

górniczymi: 

• „Sieroszowice" (od północnego-wschodu), 

• „Polkowice" (od południa). 

Zasięg prognozowanych wpływów robót górniczych w złożu „Radwanice-Wschód" 

nie wykracza poza projektowany obszar i pokrywający się z nim teren górniczy, który 

obejmuje powierzchnię 3,31 km2. 

Na obszarze OG „Radwanice Wschodnie" występuje bardzo niewielkie zawodnienie. 

Sumaryczny dopływ do obszaru nie przekracza obecnie od kilkunastu do 100 litrów 

na minutę. Wody te odprowadzone są do systemu odwodnienia PZ lub SW-1 kopalni 

„Polkowice-Sieroszowice". Według dotychczasowego rozpoznania poziomy okołozłożowe 

(cechsztyn i pstry piaskowiec) należy traktować jako zawodnione w stopniu małym i 
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nie stanowią one większego zagrożenia wodnego dla przyszłych robót górniczych. Wody 

okołozłożowe są typu siarczanowo - wapniowo-chlorkowego oraz siarczanowo – chlorkowo – 

wapniowego, o wysokiej mineralizacji ogólnej od kilku do kilkunastu g/dm3, najczęściej 

nieprzekraczającej wartości 10 g/dm3.  

 

3.1.5.2. Hydrografia omawianego obszaru 

 Projektowany obszar górniczy „Radwanice Wschodnie" położony jest 

w prawobrzeżnej części zlewni Szprotawy, cieku III rzędu, a dokładniej jej prawostronnego 

dopływu - potoku Skłoba, który przepływa przez obszar złoża „Radwanice-Wschód" w jego 

południowej części ze wschodu na zachód. We wsi Sieroszowice znajduje się kilka 

zbiorników wodnych (stawy, zbiorniki retencyjne). 

 

3.1.5.3. Monitoring wód podziemnych 

 Obserwacje położenia czwartorzędowego zwierciadła wodonośnego w rejonie 

projektowanego obszaru górniczego „Radwanice Wschodnie" prowadzone są w ramach 

monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych. Obserwacje prowadzone są 1 raz na 

kwartał w 6 studniach gospodarskich. Piętro wodonośne neogeńskie i paleogeńskie jest 

obserwowane w 6 piezometrach. Brak jest obserwacji prowadzonych przez kopalnie w 

obrębie piętra permskiego, głównie z uwagi na bardzo słabe zawodnienie w obrębie utworów 

cechsztynu i pstrego piaskowca. Charakterystyka zalegania wód podziemnych tego piętra 

została wykonana poprzez analogię do innych kopalń. Kopalnia „Radwanice Wschód” leży w 

sumarycznym leju depresyjnym wytworzonym przez odwodnienie wszystkich kopalń miedzi.  

 

3.1.5.4. Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych 

Wg autorki Raportu (I. Kotarska, 2012) „w 2009 r. zwierciadło wody 

w rozpatrywanym rejonie hydrogeologicznym utrzymywało się w strefie stanów średnich, co 

potwierdza konfrontacja wartości średnich dla rozpatrywanego roku z wartościami ustalonymi 

dla wielolecia obserwacyjnego.Charakterystykę uzyskanych wyników w 2009 r. przedstawia 

poniższa tabela (I. Kotarska, 2012). 
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Tab. I.1.11. Położenie zwierciadła wody w przypowierzchniowych warstwach wodonośnych w rejonie 
projektowanego obszaru górniczego „Radwanice Wschodnie" wg stanu na 2009 r. - studnie 

gospodarskie 
 

Miejscowość 
nr studni/ /piezometru/ 

Stan zwierciadła wody w 2009 r. 

Głębokość średnia 
z wielolecia 

[m p.p.t.] Ilość studni 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 
min - max 

śr. 
[m p.p.t.] 

Amplitudy 
wahań 

naturalnych * 
min - max 

[m] 

Sieroszowice 4 0,40-2,09 1,25 0,3-0,7 1,11 

Ułanów 2 0,57-2,15 1,42 0,3-1,5 1,53 

* dotyczy amplitud w pojedynczym punkcie pomiarowym 

 

Zwierciadło wody zalegało w przedziale głębokości 0,40 m p.p.t. -2,15 m p.p.t, 

średnio 1,34 m p.p.t. Minimalne stany zwierciadła wody w ciągu 2009 roku rejestrowane były 

w miesiącu marcu, maksymalne zaś we wrześniu, co jest zgodne z naturalnym cyklem 

hydrogeologicznym w strefie klimatu umiarkowanego. Amplitudy roczne zwierciadła wody w 

poszczególnych punktach obserwacyjnych utrzymywały się w przedziale odpowiednio: od 0,3 

m do 1,5 m. Na całym obszarze powierzchnia piezometryczna czwartorzędowego piętra 

wodonośnego nawiązuje do morfologii terenu, wykazując nachylenie w kierunku 

południowo-zachodnim, ku współczesnej dolinie rzeki Szprotawy”. 

 Odwadnianie złoża miedzi nie powoduje zmian hydrodynamicznych 

w czwartorzędowych poziomach wodonośnych, dzięki znacznej izolacji nieprzepuszczalnych 

iłów serii poznańskiej pliocenu, która występuje powszechnie na obszarze działania KGHM 

Polska Miedź S.A. Stan hydrodynamiczny pozostałych nadzłożowych poziomów 

wodonośnych w tej części obszaru miedzionośnego określany jest pośrednio, poprzez 

wskazania piezometrów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu górniczego 

„Radwanice Wschód”.  

Wg I. Kotarskiej: „Analiza powyższych wyników tabeli wskazuje, że w piezometrze S-130, 

ujmującym poziom w nadwęglowych utworach neogenu (pliocen, g. miocen) nie wytworzyła 

się depresja a zwierciadło wody wykazuje wahania podobne do wahań naturalnych w 

poziomach czwartorzędowych. 
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Tab. I.1.12. Aktualne zaleganie zwierciadła wody w poszczególnych poziomach wodonośnych, 
wielkość depresji okresowej (2007-06.2010 r.) i całkowitej, tj. w stosunku do stanu sprzed działalności 

górniczej (wg I. Kotarskiej 2012) 
 

Poziom wodonośny Numer 
piezometru 

Rzędna zwierciadła wody 
[m n.p.m.] 

Depresja 
[m] 

Stan 
pierwotny 12.2007 06.2010 2007-

06.2010 

stan 
pierwotny 
06.2010 

Nadwęglonych 
utworów neogenu 

(pliocen,  
g. miocen) 

S-130/s/ 132,50 131,68 130,07 1,61 2,43 

Międzywęglowych 
utworów neogenu 

(śr. d. miocen) 

S-174/p/ 
S-315/s/ 

S-247*/p/ 

106,30 
104,80 
115,0 

78,10 
77,93 

-144,85 

76,83 
77,80 

-148,95 

1,27 
 0,13 
4,10 

29,47  
27,00  

263,95 

Podwęglowych 
utworów 

paleogenu 
(oligocen) 

S-69 /s/ 
 H-18/p/  
SP-9 /p/ 

80,00  
80,00  
80,00 

-32,30 
-134,01 

-34,70 
-134,12 

2,40  
0,11 

112,30  
214,12 

 

Należy podkreślić, że analogiczną sytuację w kształtowaniu się stanu zwierciadła 

wody poziomu nadwęglowego obserwuje się  na innych obszarach górniczych kopalń KGHM 

Polska Miedź SA. Ich wieloletnie wskazania świadczą o braku wpływu drenażu górniczego 

na ten poziom wodonośny, podobnie jak w przypadku poziomów wodonośnych 

czwartorzędu. Porównanie stanów z końca 2007 r. i 06.2010 r. wyraźnie wskazują, że 

przyrost depresji w każdym z poziomów jest znikomy, najczęściej nie przekraczający 

wartości 0,7-0,8 m/rok. Tempo to jest porównywalne do rejestrowanego na sąsiednich 

obszarach górniczych i dowodzi o wysoce ustabilizowanych warunkach hydrodynamicznych 

w obrębie nadzłożowych poziomów wodonośnych. Średnie wartości depresji całkowitej w 

piezometrach ujmujących poszczególne poziomy wodonośne wynoszą odpowiednio: dla 

poziomu międzywęglowego neogenu - 106,8 m (bez piezometru S-247, który zainstalowano 

w strefie kontaktu hydraulicznego dolny miocen – oligocen, gdzie depresja wynosi 28,3 m); 

dla podwęglowego paleogenu - 163,2 m.” 

Obszar górniczy „Radwanice Wschodnie" położony jest na obrzeżu stref depresyjnych 

jakie wytworzyły się pod wpływem wieloletniego drenażu górniczego na obszarze 

miedzionośnym monokliny przedsudeckiej. Strefa depresyjna o największym zasięgu 

ukształtowała się w paleogeńskim poziomie wodonośnym (oligocen). Na obszarze 

projektowanego obszaru górniczego „Radwanice Wschód", brak jest kontaktów 

hydraulicznych poziomów wodonośnych okołozłożowych z nadzłożowymi, tym samym 
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odwadnianie złoża w jego granicach nie ma i nie będzie miało wpływu na sytuację 

hydrodynamiczną występujących powyżej złoża poziomów nadzłożowych.  

Nie ulegnie w najbliższym czasie zmiana powierzchni terenu i obszaru górniczego, 

nie będą rozcinane nowe partie i nie przewiduje się zmian w warunkach hydrogeologicznych 

wód nadzłożowych. Dopływ do wyrobisk jest rzędu do 100 litrów na minutę, złoże jest słabo 

zawodnione. 

Eksploatacja złoża miedzi na całym obszarze LGOM wywołała powstanie regionalnej, 

wielopromiennej niecki osiadania. Na jej zachodnim obrzeżu położony jest O.G. „Radwanice 

Wschód”. Regionalna niecka zgodnie z prognozą będzie się nadal pogłębiać się w skali 3 – 

10 mm/rok. Przy czym proces ten stopniowo zanika i przypuszczalnie zakończy się do 2020 

roku. Lokalna niecka obniżeniowa występuje w rejonie wsi Sieroszowice i rejonie potoku 

Skłoba, o maksymalnym obniżeniu terenu <1,75 m. Płytkie zaleganie wód podziemnych, 

jakie notuje się w tym rejonie, zwłaszcza w okresach intensywnych opadów może 

spowodować podmoknięcia terenu i powstanie zalewiska w zlewni potoku Skłoba.  

3.1.6 Teren górniczy i obszar górniczy „Rudna” 

3.1.6.1 Położenie administracyjne i geograficzne 

 Obszar górniczy złoża miedzi „Rudna”, o łącznej powierzchni 77,823 km2, 

zlokalizowany jest w zachodniej części województwa dolnośląskiego, w powiatach 

polkowickim i lubińskim, na terenie gmin Polkowice, Jerzmanowa, Grębocice i Rudna, 

częściowo w zasięgu miasta Polkowice. Obecnie obszar górniczy złoża Rudna składa się 

z dwóch części: Rudna I o powierzchni 75,616 km2 i Rudna II o powierzchni 2,207 km2. 

W 2014 roku oba obszary górnicze ulegną połączeniu, w wyniku czego powstanie jeden 

obszar górniczy o powierzchni 77,81 km2 (I. Kotarska 2012 r.).  

 Złoże zajmuje powierzchnię o kształcie nieregularnego wieloboku, lekko 

wydłużonego w kierunku SW-NE, o maksymalnej długości 12 km i szerokości 11 km 

(na kierunku S-N), położonego w centralnej i północnej części terenów miedzionośnych 

w obrębie monokliny przedsudeckiej. 

 Przewiduje się, że oddziaływanie kopalni na środowisko dotyczyć będzie terenu 

górniczego o powierzchni 96,07 km2. 

 Użytkowanie górnicze złoża w kopalni ,,Rudna” odbywa się na głębokości 844 –

 1250 m.  



 71 

Według fizyczno – geograficznego podziału Polski pod redakcją J. Kondrackiego (2009) 

Obszar Górniczy ,,Rudna” leży w mezoregionie Wzgórz Dalkowskich, należącym do 

makroregionu Wału Trzebnickiego.  

 

3.1.6.2 Hydrografia omawianego obszaru 

Hydrograficznie Obszar Górniczy Rudna leży w obrębie lewobrzeżnej części zlewni 

I rzędu środkowej Odry, w rejonie dwóch zlewni hydrograficznych II i III rzędu. 

Przeważająca, centralna i północna część obszaru złoża znajduje się w zlewni II rzędu 

Rudnej, która jest lewobrzeżnym dopływem Odry. Pozostała, niewielka, południowo – 

zachodnia część, w rejonie miasta Polkowice leży w zlewni III rzędu rzeki Szprotawy. Na 

obszarze złoża usytuowany jest dział wód powierzchniowych II rzędu o przebiegu 

południkowym. Gęstość sieci rzecznej jest tu niewielka i wynosi około 0,2 km/km2. 

Dopływy Rudnej w tym rejonie to: Moskorzynka, Żdżerowita, Stobna, Potok Guzice i Potok 

Trzebcz. Spośród dopływów Szprotawy na omawianym terenie usytuowany jest źródłowy 

odcinek rzeki Kaliny. Na omawianym obszarze górniczym znajduje się kilka naturalnych 

zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 6,8 ha, z których część to zbiorniki okresowo 

wysychające. 

 

3.1.6.3 Monitoring wód podziemnych 

Stan hydrodynamiczny nadzłożowych poziomów wodonośnych w obrębie Terenu 

Górniczego „Rudna” jest monitorowany poprzez obserwacje w piezometrach. Istniejące 

piezometry umożliwiają ocenę ilościową i jakościową wszystkich poziomów wodonośnych 

pięter: czwartorzędowego, neogeńsko - paleogeńskiego, triasowego i permskiego, 

z wyjątkiem poziomu dolomitu głównego Ca2 cechsztynu. Prowadzone obserwacje 

dostarczają informacji o punktowym zaleganiu zwierciadła wody, co w nawiązaniu 

do analogicznych danych z innych obszarów górniczych KGHM, umożliwia aktualizację 

zasięgu i morfologii stref depresyjnych na obszarze miedzionośnym. 

 Obserwacje położenia zwierciadła wody czwartorzędowego piętra wodonośnego 

w obrębie terenu górniczego Rudna prowadzone są z częstotliwością 1 raz na kwartał 

w 66 piezometrach (w tym: w 5 piezometrach przy hałdach skały płonnej w rejonie szybów 

Rudna Główna, Rudna Zachodnia, Rudna Północna i R – VII) oraz w 26 przydomowych 

studniach kopanych.  

 Obserwacje zwierciadła wody podczwartorzędowych poziomów wodonośnych 

prowadzone są w 19 piezometrach. Obserwacje te obejmują poziomy wodonośne piętra 
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neogeńsko – paleogeńskiego, triasowego i permskiego, z wyjątkiem poziomu dolomitu 

głównego Ca2 wieku cechsztyńskiego. 

 

3.1.6.4. Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych w OG „Rudna” objętych 

wpływem odwadniania kopalń KGHM Polska Miedź S.A. 

Eksploatacja złoża rud miedzi wiąże się z odwadnianiem górotworu i 

odprowadzaniem wód kopalnianych na powierzchnię terenu. Gospodarka wodami ze  złoża 

Rudna jest częścią ogólnego systemu gospodarki wodno – ściekowej zakładów KGHM 

Polska Miedź S. A. 

Odwadnianie złoża w obrębie Obszaru Górniczego Rudna powoduje zmiany 

hydrodynamiczne, między innymi związane z utworzeniem regionalnych lejów depresji. 

Obniżenie ciśnień hydrostatycznych będące reakcją na drenaż górotworu w  zakładzie 

górniczym Rudna, wspólnie z analogicznymi obniżeniami innych kopalń KGHM, tworzy lej 

depresji w utworach międzywęglowych neogenu, utworach podwęglowych paleogenu oraz 

w wapieniach cechsztynu i piaskowcach czerwonego spągowca. Wg I. Kotarskiej 

oddziaływanie analizowanej kopalni dotyczy tylko stosunkowo niewielkiego fragmentu 

poziomów wodonośnych cechsztynu i czerwonego spągowca, wokół rozcięcia górniczego.  

Wybieranie i odwadnianie złoża oraz likwidacja pustek poeksploatacyjnych wywierają wpływ 

na powierzchnię terenu oraz wody podziemne i powierzchniowe, między innymi odnotowano 

zmiany przepływu wód powierzchniowych w ciekach powierzchniowych Obecnie przewiduje 

się, że w wyniku eksploatacji kopalni Rudna, zagrożone zmianą reżimu hydrologicznego są 

dwa fragmenty cieków powierzchniowych usytuowane w nieckach obniżeniowych, 

związanych z działalnością górniczą kopalni Rudna. Jest to źródliskowy odcinek potoku 

Trzebcz, na południe od miejscowości Trzebcz, w niecce osiadania o maksymalnym 

obniżeniu > 2,5 m oraz 0,6 km odcinek rzeki Moskorzynki na południowy – zachód od wsi 

Żuków w niecce osiadania o obniżeniu od 0,75 do 1,5 m. 

 W 2010 r. odwadnianie kopalni Rudna prowadzono z wydajnością 8,773 m3/min, 

przy wielkości dopływu całkowitego rzędu 9,511 m3/min, przy czym dopływ z górotworu 

wyniósł 2,556 m3/min. Ogółem, w 2010 r. z kopalni wypompowano 4 657 054 m3 wody, 

z czego 4 271 937 m3 wykorzystano do obiegu LGOM (I. Kotarska). Woda kopalniana 

odprowadzana jest na powierzchnię przez jednostopniową komorę pomp zlokalizowaną 

na poziomie 1000 m, w rejonie szybowym RG przy szybie R – I. Ta pompownia jest jednym 

z głównych elementów systemu odwadniania omawianej kopalni. Oprócz niej, w skład 

systemu odwadniającego wchodzą pompownie rejonowe na poziomie 1100 przy szybie R-VII 
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i przy szybie R –IX, pompownie rejonowe z osadnikami i rząpiami oraz pompy przodkowe 

i rurociągi.  

 Bilans wód kopalniano-technologicznych w 2010 r. dla kopalni „Rudna”, 

wg I. Kotarskiej kształtuje się następująco: 

 

Tab. I.1.13. Bilans wód kopalniano – technologicznych w 2010 r. dla kopalni „Rudna” 
 (wg I. Kotarskiej) 

 
Rodzaj dopływu /odpływu/ Dopływ [m3/min] Odpływ [m3/min] 

1. Dopływ całkowity do kopalni 9,511  
a) dopływ z górotworu 

· rejon RG 
· rejon RZ 
· rejon RP 

2,556 
0,313  
0,759  
1,484 

2,556 
0,313  
0,759  
1,484 

b) woda technologiczna (przepłuczkowa, podsadzkowa i do 
urządzeń klimatyzacyjnych) 1,910 1,172 

c) wód z kopalni „Lubin” i „Polkowice-Sieroszowice” 
· z kopalni „Lubin” 

· z kopalni „Polkowice-Sieroszowice” 

5,045 
1,424  
3,621 

5,045 
1,424  
3,621 

2. Odpływ całkowity z kopalni                                                                                           8,773 
 

Odprowadzana na powierzchnię woda kopalniana jest wodą wysoko zmineralizowaną, 

z uwagi na zawartość siarczanów i chlorków. 

 Wg I. Kotarskiej, źródłem zawodnienia skał przyzłożowych kopalni „Rudna” są 

zasoby statyczne wód reliktowych, stanujących, o wysokim stopniu zmetamorfizowania, 

zdeponowane w wapieniach i dolomitach Ca1 cechsztynu oraz w piaskowcach czerwonego 

spągowca. Północna część obszaru miedzionośnego na monoklinie przedsudeckiej jest 

rejonem słabego zawodnienia około złożowych wapieni i dolomitów Ca1 cechsztynu. Objawy 

zawodnienia na poziomie wyrobisk występują lokalnie, w stropie lub na ociosach, rzadziej 

w ich spągu, w formie zawilgoceń, wysięków, wycieków kroplowych, a także, choć 

w mniejszym stopniu, wycieków o natężeniu do 0,10 l/min. Wycieki towarzyszą najczęściej 

nielicznym strefom spękań i podwyższonej porowatości występującym w obrębie masywnych 

i zwięzłych skałach węglanowych Ca1 cechsztynu. Wysięki ze spągu, tj. piaskowców 

czerwonego spągowca, pojawiają się w miejscach obniżonej zwięzłości, względnie 

podwyższonej szczelinowatości piaskowców. Cytując I. Kotarską: „[…] w ostatnich latach 

w działalności kopalni „Rudna”, seria węglanowa Ca1 cechsztynu ponad stropem wyrobisk 

górniczych, wykazuje bądź brak zawodnienia bądź bardzo słabe zawodnienie, związane 

z obecnością lokalnych stref szczelinowo-porowych o miąższości nieprzekraczającej kilku – 
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kilkunastu metrów i ograniczonym rozprzestrzenieniu poziomym, bez wzajemnych 

kontaktów, a więc potencjalnych możliwości zasilania. Strefy te lokalizują się najczęściej 

w środkowej, rzadziej stropowej części profilu węglanów. Są źródłem dopływów wód 

za pośrednictwem nawiercających je otworów badawczo-drenażowych, najczęściej 

o natężeniu 0,5 – 5,0 l/min, rzadziej 5,0 – 10,0 l/min, sporadycznie przekraczającym 10,0 

l/min. Mimo słabej zasobności, strefy wodonośne stanowią też źródło często długotrwałych 

wypływów, na co obok ograniczonego ich zasięgu mają również wpływ bardzo niskie 

parametry hydrogeologiczne wodonośca. Pomiary ciśnienia wody w otworach H-12 KM-16 i 

H-2 KM-21 wykazały wartość 1,2 MPa.” Odzwierciedleniem takich warunków 

hydrogeologicznych są rejestrowane, również w ostatnich latach, wielkości sumarycznych 

dopływów do wyrobisk kopalni „Rudna”, utrzymujące się na mniej więcej stałym poziomie: 

▪    w 2008 r. - 2,454 m3/min, 

▪    w 2009 r. - 2,406 m3/min, 

▪    w 2010 r. - 2,483 m3/min.” 

 Poniżej przytoczono za opracowaniem I. Kotarskiej wyniki, wraz z ich interpretacją, 

monitoringu wód podziemnych prowadzonego na Terenie Górniczym ,,Rudna”: 

 „W 2010 r. zwierciadło wody przypowierzchniowych warstw wodonośnych 

utrzymywało się w strefie stanów średnich, z wyjątkiem 7 punktów obserwacyjnych, 

gdzie zarejestrowano zaleganie w strefie stanów wysokich. Zwierciadło to wykazywało 

zaleganie w przedziale głębokości odpowiednio: studnie gospodarskie: od 0,05 m p.p.t. 

do 10,64 m p.p.t., średnio 2,75 m p.p.t.; piezometry: plejstoceńskie: od 0,27 m p.p.t. do 

8,44 m p.p.t., średnio 2,99 m p.p.t.; piezometry plejstoceńskie przy hałdzie skały płonnej od 

5,93 m p.p.t. do 14,45 m p.p.t., średnio 8,60 m. 

 Średnia głębokość zwierciadła wody w 10 punktach pomiarowych utrzymywała się 

w przedziale 0,0 – 1,0 m p.p.t., w 35 punktach w przedziale 1,0 – 2,0 m p.p.t., w 12 punktach 

w przedziale 2,0 – 3,0 m p.p.t., w 13 punktach w przedziale 3,0 – 5,0 m p.p.t., w 12 punktach 

w przedziale 5,0 – 10,0 m p.p.t. oraz w 1 punkcie powyżej 10,0 m p.p.t. 

 Zwierciadło wody najpłycej zalegało w miejscowości Rudna, gdzie średnia głębokość 

wynosi 1,19 m p.p.t. (dolina rzeki Rudna), najgłębiej zaś we wsi Biedrzychów (strefa 

wododziałowa zlewni Rudna), w południowo-zachodniej części terenu górniczego „Rudna” 

ze średnią głębokością na poziomie 6,00 m p.p.t. Wyniki badań w miejscowościach Retków, 

Stara Rzeka i Wilczyn wskazują na wpływ ujęć wód podziemnych działających w ich 

sąsiedztwie na wody warstw przypowierzchniowych. W przedziale średniej głębokości 
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zwierciadła wody 1,0 – 3,0 m p.p.t. znalazło się 14 miejscowości, w przedziale 3,0 – 5,0 m 

p.p.t., a powyżej 5,0 m p.p.t. – 1 miejscowość. 

W skali rozpatrywanego terenu górniczego najwyższe średnie stany zwierciadła wody w 2010 

r., rejestrowane były w miesiącu marcu, co spowodowane było głównie roztopami oraz w 

listopadzie po obfitych opadach lipiec-wrzesień. Najniższe średnie stany odnotowano w 

miesiącu wrześniu. Rozkład średnich stanów zwierciadła wody świadczy o ścisłym związku 

pomiędzy opadami i poziomem zwierciadła wód podziemnych oraz wyraźnym cyklu rocznym 

– wiosennym wezbraniu oraz jesiennej niżówce hydrologicznej.” 

 W poniższej tabeli podano głębokości zalegania zwierciadła wody w poszczególnych 

seriach pomiarowych 2010 roku na obszarze obserwacyjnym O/ZG „Rudna”: 
Tabela. I.1.14. Położenie zwierciadła wody czwartorzędowego piętra wodonośnego w 2010 r. 

na TG „Rudna” (wg I. Kotarskiej) 
 

 
Zaleganie zwierciadła wody [m] w poszczególnych seriach pomiarowych* 

Seria I (marzec) 

   

Seria II (czerwiec) Seria III (wrzesień) Seria IV (listopad) 

Minimum 0,05 0,20 0,22 0,19 

Średnia 3,06 3,12 3,25 3,00 

Maximumm 11,70 

 

11,70 11,70 11,70 

*analiza na podst. pomiarów z 4 serii w 83 punktach (bez 3 suchych i 7 niesprawnych piezometrów) 
 

„Na całym obszarze powierzchnia piezometryczna czwartorzędowego piętra wodonośnego 

nawiązuje do morfologii terenu, podkreślając wyraźnie drenujący charakter sieci 

hydrograficznej, zwłaszcza w odniesieniu do rzek Rudna i Moskorzynka.” 

 W poniższej tabeli zestawiono głębokości zalegania zwierciadła wody w piezometrach 

ujmujących przypowierzchniowe warstwy wodonośne na obszarze obserwacyjnym 

ZG „Rudna” w 2010 r.: 

Tab.I.1.15. Zestawienie głębokości zalegania zwierciadła wody w piezometrach ujmujących 
przypowierzchniowe warstwy wodonośne na obszarze obserwacyjnym ZG „Rudna” w 2010 r. 

(wg I. Kotarskiej): 
 

Miejscowość Nr piezometru/ 
piezometrów 

Głębokość zwierciadła 
wody 

min.-max. śr. 
[m] 

Amplitudy wahań 
naturalnych 
min.-max. 

[m] 

Głębokość zwierciadła 
wody –średnia 

z wielolecia 
[m] 

Bieńków PQ-26* 
PQ-27* 0,98-5,18 3,13 0,3-0,5 3,16 

Brodów PQ-57b* 
PQ-58a* 3,98-5,75 4,91 0,2-0,4 b.d. 

Bytków PQ-62d* 2,85-3,10 2,99 0,2 b.d. 

Dąbrowa PQ-46b 
 PQ-47 0,74-1,85  1,24 0,2-0,3 b.d. 
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Miejscowość Nr piezometru/ 
piezometrów 

Głębokość zwierciadła 
wody 

min.-max. śr. 
[m] 

Amplitudy wahań 
naturalnych 
min.-max. 

[m] 

Głębokość zwierciadła 
wody –średnia 

z wielolecia 
[m] 

Duża Wólka PQ-12b* 
PQ-13* 1,20-1,96-1,57 0,5-0,7 1,83 

Grębocice PQ-8* 
 PQ-9* 2,4-2,84-2,56 0,4 2,55 

Grodziszcze 
PQ-32 

 PQ-33*  
PQ-34* 

0,27-2,06-1,21 0,1-0,7 1,48 

Guzice PQ-25 1,48-1,85 -1,64 0,4 b.d. 

Grodowiec PQ-30c  
PQ-31 0,72-1,48 -1,07 0,2-0,3 b.d. 

Kaźmierzów PQ-23bis* 8,36-8,50 -8,44 0,2 b.d. 

Komorniki PQ-35  
PQ-36 1,65-2,52 -2,08 0,2-0,3 b.d. 

Krzydłowice PQ-59* 
PQ-60* 1,13-2,08 -1,59 0,2-0,4 1,96 

Kwielice PQ-6* 4,00-4,19 -4,08 0,2 3,76 

Moskorzyn P-3b/R-L 7,68-8,03 -7,85 0,4 9,32 

Obiszówek PQ-2* 0,84-1,40 -1,07 0,6 1,32 

Pieszkowice PQ-43  
PQ-44e 0,37-4,60 -2,44 0,5-0,6 b.d. 

Polkowice Dln. PQ-39  
PQ-40 2,32-5,24 -3,84 0,4-0,5 b.d. 

Proszówek PQ-21* 
PQ-22* 0,80-1,31 -1,06 0,4-0,5 1,33 

Pruszyce PQ-19* 
 PQ-20* 0,74-2,09 1,39 0,5-0,6 1,57 

Retków PQ-10* 
PQ-11* 0,96-1,64 1,27 0,4 1,69 

Rudna PQ-55* 
 PQ-56* 0,52-1,80 1,17 0,3 0,54 

Rynarcice PQ-52* PQ-53* 
PQ-54a* 0,88-4,20  2,46 0,3-0,7 b.d. 

Stara Rzeka PQ-17* 
PQ-18* 3,95-4,51  4,22 0,4-0,5 4,61 

Świnino PQ-14* 3,27-3,93 3,56 0,7 3,92 

Tarnówek PQ-48 
P-11/R-L 0,80-2,15 1,43 0,2-0,3 2,08 

Trzebcz PQ-37d 
 PQ-38a 2,89-5,15 4,02 0,1 b.d. 

Wilczyn PQ-15* 
PQ-16* 

1,63-3,13  
2,21 0,5-0,8 2,34 

Żelazny Most PQ-49  
PQ-51a 0,52-2,43 1,63 0,1-0,8 b.d. 
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Miejscowość Nr piezometru/ 
piezometrów 

Głębokość zwierciadła 
wody 

min.-max. śr. 
[m] 

Amplitudy wahań 
naturalnych 
min.-max. 

[m] 

Głębokość zwierciadła 
wody –średnia 

z wielolecia 
[m] 

Żuków PQ-29 1,04-1,59 1,29 0,5 1,88 

 S-I/RVII 1,85-2,05 1,93 0,2 3,11 

* punkt poza projektowanym Terenem Górniczym „Rudna” 

 Położenie zwierciadła wody w studniach gospodarskich ujmujących 

przypowierzchniowe warstwy wodonośne na obszarze obserwacyjnym ZG „Rudna” wg stanu 

na 2010 r. zawiera tabela: 

Tab. I.1.16. Położenie zwierciadła wody w studniach gospodarskich ujmujących przypowierzchniowe 
warstwy wodonośne na obszarze obserwacyjnym ZG „Rudna” wg stanu na 2010 r. (wg I. Kotarskiej) 

 

Miejscowość 
Nr 

studni 
 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 
min.-max. śr. 

[m p.p.t.] 

Amplitudy 
wahań 

naturalnych 
min.-max. 

[m] 

Głębokość 
zwierciadła 

wody – 
średnia 

z wielolecia 
[m p.p.t.] 

Biedrzychów 5,7 1,15-10,64 6,0 0,30-0,60 6,69 

Bytków 3* 1,34-1,47 1,39 0,13 1,38 

Dąbrowa 17 1,45-1,58 1,51 0,13 1,13 

Grębocice PKP* 1,40-1,50 1,45 0,10 2,86 

Guzice 29 3,04-3,34 3,17 0,30 3,39 

Grodowiec 16 1,37-1,59 1,49 0,22 1,86 

Kaźmierzów 7*,21* 1,66-3,30 2,43 0,30-0,40 2,61 

Komorniki 2,39 2,30-2,55 2,43 0,04-0,25 2,62 

Moskorzyn 5 3,83-4,09 3,95 0,26 3,90 

Obiszów 12,36* 0,82-6,16 3,60 0,10-0,65 3,83 

Ogorzelec 2*,6* 0,44-3,23 1,83 0,20 2,05 
Rudna, ul. Witosa 1* 1,18-1,35 1,25 0,20 1,30 

Rynarcice* 7 7,78-8,28 8,05 0,5 6,78 

Tarnówek 32 0,99-1,45 1,18 0,5 1,65 

Trzebcz 9, 27 0,77-1,87 1,36 0,2-0,3 2,5 

Żelazny Most 13*, 29*, 34* 0,05-3,02 1,6 0,2-0,3 1,46 

Żuków 21, 29 2,95-5,1 3,97 0,1-0,3 4,37 
* punkt poza projektowanym Terenem Górniczym „Rudna” 

Poniżej, w tabeli zestawiono położenie zwierciadła wody w piezometrach ujmujących 

podczwartorzędowe poziomy wodonośne w  TG ,,Rudna”: 
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Tabela I.1.17. Położenie zwierciadła wody w piezometrach ujmujących podczwartorzędowe poziomy 
wodonośne w  rejonie TG ,,Rudna” (wg I. Kotarskiej): 

 

Lp. Poziom wodonośny Numer 
piezometru 

Rzędna zwierciadła wody 
[m n.p.m.] 

Depresja  
[m] 

 
 
 

 
 

11.2007 12.2010 2007-2010 st. pierw. -
2010 

1. 
nadwęglowych utworów  

neogenu (pliocen,  
g. miocen) 

H-28 174,89 173,98 174,98 (-) 1,00* (-) 0,05 

2. 
międzywęglowych 
utworów neogenu  

(śr. d. miocen) 

H-27  
S-355 

110,00 
110,00 

110,27 
73,28 

110,32 
72,92 

(-) 0,05 
0,36 -37,08 

3. podwęglowych utworów 
paleogenu (oligocen) 

H-20 
 H-21  
H-22 
H-23 
 H-24  
H-25 

 S-369 
 S-421A 

78,00  
78,00  
78,00 
77,00  
76,50 
 77,00 
78,00  
78,00 

16,44 
9,42 

-38,82 
68,80  
-7,17 -
58,10 

 -40,58 
 - 

16,36 
8,83 

-34,37 
66,67 -
10,88 -
57,10 -
41,08 -
30,15 

0,08 0,59 
4,45 
2,13 
3,71 

(-) 1,00 
0,50 

- 

61,64  
69,17 
112,37 
10,33  
87,83 

134,10 
119,08 
108,15 

4. pstrego piaskowca 
górnego (retu) S-644 70,00 -4,07 -3,98 (-) 0,09 73,98 

5. pstrego piaskowca 
środkowego S-370 S-371 69,00 70,00 -46,27 -

43,50 
-45,53 -
42,31 

(-) 0,75 (-) 
1,19 

114,53 
112,31 

6. wapieni i dolomitów Ca1 
cechsztynu S-209 S-368 80,50 80,00 -321,50 

2,75 
-322,29 

3,40 
0,79 (-) 

0,65 
402,29 
76,29 

 Wg I. Kotarskiej (str. 131-132):,,w piezometrze H-28 ujmującym poziom 

nadwęglowych utworów neogenu (pliocen, g. miocen) nie wytworzyła się depresja, 

a zwierciadło wody wykazuje wahania podobne do wahań naturalnych w poziomach 

czwartorzędowych. […] Analogiczną sytuację w kształtowaniu się stanu zwierciadła wody 

poziomu nadwęglowego obserwuje się na innych obszarach górniczych kopalń KGHM 

Polska Miedź S.A. Ich wieloletnie wskazania świadczą o braku wpływu drenażu górniczego 

na ten poziom wodonośny, podobnie jak w przypadku poziomów wodonośnych 

czwartorzędu. 

 W pozostałych poziomach wodonośnych wytworzyły się wyraźnie odznaczające 

depresje, co świadczy o wpływie drenażu górniczego na ich naturalny stan hydrodynamiczny. 

Fakt ten potwierdzają dane z obserwacji piezometrycznych na innych obszarach górniczych. 

Porównanie stanów z końca 2007 i 2010 r. wyraźnie wskazuje, że przyrost depresji 

w każdym z poziomów jest znikomy, najczęściej nieprzekraczający wartości 2,20 m/rok. 

Tempo to jest porównywalne do rejestrowanego na sąsiednich obszarach górniczych rejonu 

północnego złoża i dowodzi o wysoce ustabilizowanych warunkach hydrodynamicznych 
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w obrębie nadzłożowych poziomów wodonośnych. Średnie wartości depresji całkowitej 

w piezometrach ujmujących poszczególne poziomy wodonośne wynoszą odpowiednio: 

poziom międzywęglowy neogenu – 18,55 m; podwęglowy paleogenu – 87,83 m; górnego 

pstrego piaskowca (retu) – 74,0 m; środkowego pstrego piaskowca – 113,43 m; wapieni 

i dolomitów Ca1 cechsztynu – 239,30 m. 

 Wykazane powyżej obniżenia zwierciadła wody w granicach rozpatrywanych 

obszarów górniczych stanowią marginalne północne i północno-wschodnie części rozległych 

stref depresyjnych w ww. poziomach wodonośnych, jakie wytworzyły się pod wpływem 

wieloletniego drenażu górniczego na obszarze miedzionośnym monokliny przedsudeckiej. 

Strefy te, zarówno w okołozłożowym poziomie wodonośnym węglanów Ca1 cechsztynu jak i 

części poziomów nadzłożowych skierowane są ku antropogenicznej bazie drenażu, jaka 

uformowała się wzdłuż południowego kontura rozcięcia górniczego złoża, w strefie 

podkenozoicznych wychodni utworów cechsztynu na Obszarach Górniczych Polkowice, 

Lubin-Małomice. Wśród nich strefa depresyjna o największym horyzontalnym zasięgu 

ukształtowała się w poziomie podwęglowych utworów paleogenu (oligocen). Jej zasięg 

wyznaczono przez ekstrapolację wskazań marginalnych piezometrów zainstalowanych w tym 

poziomie oraz przebieg izolinii osiadania utworów oligocenu, o wartości 10 mm. Izolinia ta 

utożsamiana jest z granicą wpływów odwadniania górotworu przez drenaż górniczy, 

prowadzony na poziomie wyrobisk górniczych kopalń KGHM Polska Miedź S.A”.  

 Obecnie, w granicach obszarów górniczych Rudna prowadzona jest eksploatacja wód 

podziemnych przez ujęcie „Moskorzynka”, zarządzane przez zakład „Energetyka” Sp. z o.o. 

w Lubinie. Ujęcie to bazuje na czwartorzędowym poziomie wodonośnym. W sąsiedztwie 

kopalni, ale poza północną granicą Terenu Górniczego „Rudna” funkcjonuje drugie duże 

ujęcie wód podziemnych z poziomu czwartorzędowego: „Retków – Stara Rzeka” 

eksploatowane przez spółkę ,,Energetyka”. Charakterystykę wymienionych ujęć wód 

podziemnych w 2010 r. podano w poniższej tabeli: 
Tabela I.1.18. Charakterystyka warunków eksploatacji ujęć wód podziemnych usytuowanych w rejonie 

TG „Rudna” w 2010 r. (wg I. Kotarskiej) 
  

Nazwa ujęcia Moskorzynka Retków - Stara Rzeka 

Użytkownik ujęcia „Energetyka” Sp. z o.o., w Lubinie, „Energetyka” Sp. z o.o., w Lubinie, 
Ilość studni eksploatowanych 

 
6 7 

Zasoby 
eksploatacyjne 

w kat. B 

Q [m3/h] 170 320 

s[m] 10,5 – 13,6 5,0-7,6 

Pobór wody [m3/h] 70 62 
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3.1.7 Analiza innych wyników i badań dotyczących wpływu działalności 
górniczej na warunki hydrogeologiczne na obszarze LGOM 
 

W swojej rozprawie doktorskiej A. Widawska (2008 r.) podjęła próbę oceny wpływu 

wieloletniej działalności górnictwa rud miedzi na zmiany warunków hydrologicznych i 

hydrogeologicznych pierwszego poziomu wód podziemnych na obszarze zachodniej części 

LGOM, odpowiadający obszarom eksploatacji kopalń O.G. Polkowice i O.G. Sieroszowice. 

Wybór tego rejonu do badań podyktowany był wyraźnie zaznaczającymi się tam w ostatnich 

latach obniżeniami terenu w wyniku prowadzonej eksploatacji. W następstwie tej eksploatacji 

następuje rozwój niecek obniżeniowych, które powodują szereg niekorzystnych skutków 

hydrologicznych i hydrogeologicznych. Osiadanie jest wynikiem ugięcia się warstw skalnych 

nad wyeksploatowanym złożem oraz wynikiem odwodnienia skał, a tym samym zmiany 

objętości skał. Do najważniejszych niekorzystnych skutków osiadania terenu w odniesieniu 

do zmian w hydrologii terenu autorka wymienia: 

• powstawanie bezodpływowych zagłębień,  

• zmniejszenie spadków cieków w strefach odpływu i podtapianie terenu,  

• zwiększenie spadków cieków w strefach dopływu wody do niecek osiadań, 

• intensyfikacja procesów erozyjnych w korytach cieków, 

• zmniejszenie prędkości przepływów, czego skutkiem jest zarastanie koryt. 

Ponadto osiadanie terenu powoduje zmiany w warunkach hydrogeologicznych pierwszego 

poziomu wodonośnego, takie jak: 

• podniesienie poziomu wód podziemnych, a tym samym zmniejszenie strefy aeracji,  

• spadek zdolności retencji gruntów i wzrost współczynnika spływu wód,  

• podwyższenie bazy drenażu rzek i cieków do nich przyległych, co powoduje 

nadmierne zawodnienie terenów, 

• w strefach podwyższonego zwierciadła wody często dochodzi do pogorszenia 

jakości wód podziemnych z uwagi na wymywanie związków azotu z gleby. 

Autorka objęła analizą pomiary w studniach gospodarskich wykonane w latach 1982 – 

2008. Zdaniem A. Widawskiej „na większości analizowanego obszaru zanotowano 

podniesienie się zwierciadła wody, a podniesienie jest największe w rejonach, gdzie notowane 

są jednocześnie znaczne obniżenia powierzchni terenu. I tak w miejscowości Sobin oraz na 

północ od tej miejscowości, gdzie osiadania mają wartość do 2,5 m zwierciadło podniosło się 

średnio o 1,5 – 2 m. Na południe od miejscowości Sieroszowice osiadania terenu dochodzą do 

2 m, a podniesienie zwierciadła wody wynosi od 0,5 – 1 m, co może być związane 
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z warunkami geologicznymi – w rejonie tym występują piaski i gliny deluwialne. Podobna 

sytuacja występuje na południe od Szklar Górnych, gdzie czwartorzęd budują piaski i gliny 

deluwialne, miejscami występuje także glina zwałowa. W rejonie tym osiadania są znaczne 

(do 3 m) a podniesienie zwierciadła jest niewielkie (około 0,5 m). Wpływ na mniejsze niż na 

pozostałym obszarze podniesienie zwierciadła może mieć także przeprowadzona melioracja 

górnego odcinka rzeki Zielenicy w tym rejonie. Podniesienia się zwierciadła wody 

potwierdzają przeprowadzone w terenie wywiady lokalne, w których wieloletni użytkownicy 

studni gospodarskich mówili o podniesieniu się zwierciadła na przestrzeni ostatnich lat”. 

Skutki osiadania terenu są najbardziej widoczne na obszarach płaskich oraz w dolinach 

cieków, które charakteryzują się małymi spadkami terenu. Poniżej zaprezentowane rysunki 

zacytowano za pracą autorki. 

 
Ryc.I.2.9. Przebieg położenia zwierciadła wód podziemnych w latach 1981-2006 w miejscowości 
Szklary Dolne  
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Ryc.I.2.10. Zależność położenia zwierciadła wody od opadów w Szklarach Dolnych w latach 1981-
2006  
 

W podsumowaniu autorka wskazuje, że największe podniesienie zwierciadła i 

podtopienia terenu obserwuje się w południowej części obszaru górniczego Polkowice 

pomiędzy miejscowościami: Sobin – Jędrzychów - Szklary Górne, tj. w miejscach 

najintensywniejszych osiadań terenu. Liczne prace melioracyjne, mające na celu 

odprowadzenie wód z obszarów podstopień, poprzez udrożnienie rowów i zwiększenie ich 

przepustowości, wykonane w latach 2004-2006 powodowały stopniowe obniżenia zwierciadła 

wód podziemnych wzdłuż górnego biegu rzeki Zielenicy i jej dopływów, oraz poprawiło 

sytuację związaną z lokalnymi podtopieniami w tym rejonie. 
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Zmiany warunków hydrogeologicznych w obrębie pierwszego poziomu wodonośnego 

wynikają w dużej mierze z osiadania terenu spowodowanego działalnością górniczą, ale 

autorka wskazuje również na działalność ujęcia Sobin – Jędrzychów. W obszarze 

oddziaływania wspomnianego ujęcia nastąpiło obniżenie zwierciadła wody, jest ono 

niewielkie z uwagi na bardzo dobre warunki hydrogeologiczne, w jakich zostało 

zlokalizowane ujecie. 

 

 

  
Ryc. I.2.11. Lokalizacja stref wysokiego zawodnienia na terenie górniczym „Polkowice – 

Sieroszowice” (aut. J. Fiszer, A. Widawska, 2005) 
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3.1.8. Analiza wyników obserwacji hydrogeologicznych prowadzonych 
przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy na 
obszarze LGOM. 
 

PIG – PIB prowadzi obserwacje położenia zwierciadła wód podziemnych w ramach 

monitoringu wód podziemnych. Na obszarze Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWP) 

nr 78, 95 i 95 obserwacje prowadzono w 6 punktach pomiarowych, których charakterystykę 

przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej. W czterech punktach pomiarowych 

(Chróstnik, Polkowice, Koskowice, Szymoncin) obserwowano piętro czwartorzędowe, w 

jednym (Gołocin) neogeńskie piętro wodonośne i w jednym (Pełczyn) piętro wodonośne 

środkowego triasu. 

Analiza danych, dotyczących wahań położenia zwierciadła wody w poziomie 

czwartorzędowym (3 punkty pomiarowe) wskazuje na niewielki zakres wahań zwierciadła. 

Współczynnik korelacji liniowej R2 waha się w granicach od 0,0021 do 0,119, co nie 

wskazuje na jednoznaczną tendencję w zachowaniu się zwierciadła wody. Wahania położenia 

zwierciadła wody mają charakter naturalny, wynikający z czynników klimatycznych. 

Z analizy wyłączono studnię nr II/725/1 - w Polkowicach, z uwagi na krótki okres pomiarów. 

 Neogeński poziom wodonośny (poziom nadwęglowy) obserwowano w jednej studni - 

w Gołocinie, tu współczynnik R2 wynosi 0,2083 i również trudno postawić wniosek 

o zarysowującej się tendencji do obniżania się zwierciadła wody.  

 Piętro wodonośne środkowego triasu było obserwowane w jednym otworze, 

w Pełczynie. Obserwacje zwierciadła wody obejmują okres od listopada 1989 do października 

2011 roku, we wspomnianym przedziale czasu zaznaczyła się wyraźna tendencja obniżenia 

zwierciadła wody (R2-0,9429), spowodowana jak można wnioskować odwodnieniem 

prowadzonym w piętrze triasowo – permskim (pstry piaskowiec – cechsztyn) przez kopalnie 

KGHM MIEDŹ S.A. Wskazuje to jednocześnie, że zasięg leja depresyjnego wytworzony 

w wyniku odwodnienia kopalni miedzi jest znacznie większy od przedstawionego 

w opracowaniu I. Kotarskiej (2012). 

 Ilość punktów monitoringowych, w których prowadzone są stacjonarne obserwacje 

przez PIG – PIB na terenie LGOM- u jest bardzo mała. Jednocześnie obserwacje nie obejmują 

wszystkich poziomów wodonośnych (brak pomiarów w poziomie międzywęglowym 

i powęglowym). Celowym jest zwiększenie ilości punktów pomiarowych z uwagi na dużą 

antropopresją związaną z działalnością górniczą na omawianym obszarze. 
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Tab. I.1.19. Zestawienie punktów monitoringu wód podziemnych w rejonie działania kopalni miedzi 

 

 

 

 

 

 

 

Numer 

punktu 

SOH 

Numer 

punktu 

CBDH 

Rodzaj 

otworu 

Czynny 

/Nieczynny 

Rzędna 

terenu  

[m n.p.m.] 

Głęb. 

otworu 

[m] 

Głęb. zw. 

nawier. 

 [m] 

Głęb. zw. 

ustal. 

 [m] 

Głęb. 

ww. spąg 

[m] 

Głęb. 

ww. strop 

[m] 

Rok 

wykon. 

Typ 

ośrodka 

Stratygrafia 

 
JCWP Miejscowość 

II/735/1 6510029 
st. 

wiercona 
Tak 79 33 24 2.1 30 24 1965 porowy Q 78 Szymocin 

II/725/1 6510131 
st. 

wiercona 
Nie 184.3 56 38 18 51 38 1974 porowy Q 78 Polkowice 

II/694/1 6890081 
st. 

wiercona 
Tak 108.49 518 312 12.05 518 312 1982 

szczelinow

o-krasowy 
T2 95 Pełczyn 

II/734/1 6870127 
st. 

wiercona 
Nie 140.0 25 1.9 1.9 21 1.9 1966 porowy Q 95 Chróstnik 

II/458/1 7220068 
st. 

wiercona 
Nie 180.0 82 51.5 13.6 58 51.5 1972 porowy Ng 94 Gołocin 

II/650/1 7240132 
st. 

wiercona 
Nie 121.0 17 9.4 0.5 11.5 9.5 1978 porowy Q 94 Koskowice 
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4. WPŁYW SKŁADOWISKA POFLOTACYJNEGO „ŻELAZNY 
MOST” NA WODY PODZIEMNE  

4.1. Położenie administracyjne i geograficzne 

Składowisko odpadów poflotacyjnych Żelazny Most położone jest w województwie 

dolnośląskim, w powiecie polkowickim, na obszarze gmin Grębocice, Rudna, Polkowice.  

4.2. Podstawowe parametry składowiska. 

Poniżej przedstawione informacje zaczerpnięto z opracowania „Raport 

o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Żelazny Most do rzędnej 180 m n.p.m. KGHM 

CUPRUM sp. z o.o. Centrum Badawczo – Rozwojowe” opracowanego przez zespół pod 

redakcją A. Szafran (2011).  

Składowisko znajduje się na obszarze glacitektonicznie wyniesionych Wzgórz 

Dalkowskich. Wyniesienie to jest wyciśniętą moreną, która ukształtowała się w okresie 

zlodowaceń środkowopolskich. Podłoże składowiska budują utwory czwartorzędowe, 

głównie gliny, podrzędnie piaski i żwiry oraz neogeńskie iły. Na składowisku gromadzone są 

odpady poflotacyjne z trzech instalacji przeróbczych KGHM Polska Miedź S.A. Oddziału 

Wzbogacania Rud, którego zakłady przeróbki rud znajdują się w Lubiniu, Polkowicach i 

Rudnej. Odpady powstają w procesie wzbogacania (flotacji) rudy miedzi.  

Składowisko uruchomiono w 1977 roku, jest to składowisko podpoziomowo – 

nadpoziomowe, otoczone obwałowaniami (zaporami). Początkowo wykorzystano naturalne 

zbocza (od południa i północy) i obniżenie terenu. Składowisko zamknięto od zachodu i 

wschodu obwałowaniami do rzędnej 134,5 m n.p.m., w okresie eksploatacji stopniowo 

podwyższając koronę zbiornika. Obecnie projektuje się rozbudowę obiektu, poprzez dalsze 

podwyższenie obwałowań (zapór), do rzędnej korony 180,0 m n.p.m. 

Tab. I.1.20. Podstawowe parametry składowiska Żelazny Most – stan na koniec 2009 r. 
(wg Raportu….,Szafran A.,+ zespół, 2011) 

 
Parametr Wartość 

Powierzchnia całkowita składowiska (zapory i czasza) [ha] 1 394 

w tym powierzchnia plaż [ha] 919 

w tym powierzchnia akwenu [ha] 475 

Rzędna korony zapór [m n.p.m.] 170,0 - 172,5 

Rzędna piętrzenia wody w akwenie [m n.p.m.] 167,08 
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Parametr Wartość 

Objętość składowiska [mln m3] 482,90 

w tym objętość zdeponowanych odpadów [mln m3] 471,23 

w tym objętość wody w akwenie [mln m3] 11,67 

 

 
Ryc. 1.2.12. Budowa geologiczna i układ hydrodynamiczny w rejonie składowiska 

(St. Witczak, 1993) 
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Składowisko objęte jest bardzo rozbudowanym i zróżnicowanym systemem 

monitoringu środowiska, w tym wód powierzchniowych i podziemnych w zakresie położenia 

zwierciadła wód oraz ich jakości.  

4.3. Hydrografia obszaru 

Składowisko odpadów poflotacyjnych położone jest w lewobrzeżnej zlewni rzeki 

Rudna, która jest lewobrzeżnym dopływem Odry. W bezpośrednim sąsiedztwie występują 

cieki powierzchniowe: Rudna, Kalinówka, Dębówka, Kalinówka Zachodnia, Żdżerowita 

i Lipówka. Prace mające na celu uruchomienie składowiska rozpoczęto w 1975 roku. 

Naturalny układ wód powierzchniowych i podziemnych został istotnie zmieniony w rejonie 

składowiska.  

4.4. Monitoring wód podziemnych. 

Monitoring dynamiki wód podziemnych wykonywany jest w oparciu o 557 

piezometrów, wykonanych na korpusie zapory oraz plażach składowiska. Otwory te 

rozmieszczone są w przekrojach pomiarowych prostopadłych do osi zapory. Filtry 

piezometrów założone są w podłożu, na granicy podłoża i osadu oraz w zdeponowanych 

osadach. Takie umiejscowienie filtrów pozwala monitorować układ hydrodynamiczny 

w całym przekroju zbiornika. Na przedpolu zapory prowadzi się obserwacje położenia 

zwierciadła wody w 354 otworach obserwacyjnych, studniach drenażowych i kilkudziesięciu 

studniach kopanych. Obszar objęty monitoringiem wód podziemnych jest rzędu 3 000 ha 

(Markiewicz A., 2004). Stały monitoring obejmuje: studnie drenażu pionowego, wytypowane 

piezometry położone na przedpolu, wybrane studnie gospodarskie oraz piezometry 

monitoringu ujęcia wód podziemnych Retków – Stara Rzeka. Dane obejmujące cały okres 

eksploatacji tj. od 1975 roku w zakresie obserwacji piezometrycznych oraz wyniki analiz 

fizykochemicznych wód podziemnych i powierzchniowych są gromadzone w bazie danych 

LGOM – HYDRO, prowadzonej przez Zakład Hydrotechniczny. 

Ilość wody nadosadowej inflitrującej w osady składowiska determinuje zmiany 

hydrodynamiczne w okolicy zbiornika. Pierwsze prace badawcze mające na celu określenie 

wielkości filtracji metodą modelowania numerycznego wykonano w latach 

dziewięćdziesiątych XX wieku (Witczak St., 1993). Od roku 2004 obserwowany jest 

systematyczny spadek ilości infiltrujących wód, co wiąże się w znacznej mierze 

z wprowadzeniem drenażu poziomego i pionowego, stopniową poprawą efektywności 

systemów drenażowych, kolmatacją podłoża oraz wynika ze zmian technologicznych 
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w procesie wzbogacania. Wielkość infiltracji zmieniała się od kilkunastu metrów 

sześciennych na minutę, w latach dziewięćdziesiątych, do 0,69 m3/min (Czaban S., Bilans 

wodny….2001).  

4.5. Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych 

Filtrująca na przedpola składowiska woda nadosadowa zmienia dynamikę wód 

podziemnych w najbliższym otoczeniu zbiornika, powodując podwyższenie ciśnień 

w naporowych warstwach wodonośnych oraz wzrost naturalnego zalegania poziomu wody 

w warstwach o zwierciadle swobodnym. Przeciwdziała temu ciągle rozbudowywany system 

drenażowy, którego istotnym elementem są studnie drenażu pionowego. Lokalnie obniżyły 

one poziom zwierciadła wody zmieniając kierunki przepływu wód podziemnych. W strefie 

przyzaporowej warunki hydrodynamiczne kształtowane są przez system drenażu:  

• poziomy, zakryty, drenaż pierścieniowy umiejscowiony w deponowanych odpadach, 

• poziomy, zakryty drenaż stopy zapory zlokalizowany na styku stopa zapory 

podstawowej podłoże naturalne, 

• odkryty drenaż poziomy w postaci rowów opaskowych nacinających podłoże 

naturalne bezpośredniego przedpola składowiska, 

• bariera studni drenażu pionowego zafiltrowanych w kenozoicznym kompleksie 

wodonośnym, 

• lokalne zespoły rowów melioracyjnych, w większości rowy odkryte. 

Celem drenażu jest odwodnienie składowiska oraz ograniczenia rozpływu 

zanieczyszczonych wód na przedpole. Od roku 2003 drenaż działa ze zbliżoną wydajnością, 

przechwytując ogółem około 17-18 mln m3 wody rocznie. W otworach znajdujących się 

w zasięgu leja depresyjnego, wywołanego działaniem studni drenażowych, zwierciadło wód 

podziemnych kształtuje się w przedziale rzędnych 152,65 – 83,38 m n.p.m., średnio 122,67 m 

n.p.m. (stany średnie oscylują w przedziale rzędnych 151,8 m n.p.m. – 83,38 m n.p.m.).  

Obecnie stan hydrodynamiczny wód podziemnych w rejonie składowiska jest 

ustabilizowany. Kierunki przepływu wód podziemnych są tu zgodne z morfologią terenu, 

układem sieci hydrograficznej i hydrodynamiką wód podziemnych, a stany charakterystyczne 

i wahania zwierciadła uzależnione głównie od wielkości opadów atmosferycznych. Obecnie 

generalny kierunek spływu wód podziemnych w kenozoicznym kompleksie wodonośnym 

przebiega z południa i południowego-zachodu na północ i północny- wschód. Położenie 

zwierciadła wody na przedpolu, poza wpływem studni drenarskich, jest wyższe o około 

10,0 m. Wahania zwierciadła wód podziemnych w obszarach dalszego przedpola, poza 
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rejonami wpływu drenażu, mieszczą się w granicach 2 m, i są uzależnione od czynników 

naturalnych.  

W latach 2005-2008 roczna objętość wód infiltrujących ze składowiska wynosiła od 11,5 

do 13,6 mln m3. W okresie od 2003 do 2009 roku rzędna korony zapór składowiska wzrosła z 

162,5 m n.p.m. do 172,5 m n.p.m. Przyrost wysokości korony nie zmienił układu 

hydrodynamicznego wód podziemnych w rejonie składowiska. Warunki hydrogeologiczne 

od pewnego czasu są traktowane jako stabilne. Strefa oddziaływania składowiska 

na dynamikę wód podziemnych w jego otoczeniu jest różna w poszczególnych częściach 

zapory, sumaryczną powierzchnię można oszacować na około 450 ha (wg Markiewicz A, 

2004) i 500 ha (Szafran A., 2011). 

 
Ryc I.2.13. Zasięg wpływu składowiska Żelazny Most na dynamikę wód podziemnych 

 wg stanu na rok 2003 (wg A. Markiewicz, 2004) 
 

Wody nadosadowe infiltrujące w składowisko i przedpole są przyczyną zmian 

jakościowych wód podziemnych. Monitoring jakości wód obejmuje wody nadosadowe 

zbiornika oraz wody podziemne składowiska i przedpola zapory. Efektem filtracji wód 

nadosadowych na przedpole składowiska są zmiany hydrochemiczne w obrębie utworów 
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kenozoicznych, wokół składowiska. Zasięg wód o mineralizacji ogólnej powyżej 1 mg/dm3 

wynosiła 271 ha (stan na 2003 rok – wg A. Markiewicza). Rozwój stref wód 

zanieczyszczonych następuje zgodnie z głównymi kierunkami przepływu wód podziemnych 

na przedpolu składowiska, od kilku lat nie obserwuje się zwiększenia zasięgu frontu wód 

zanieczyszczonych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc.I.2.13a. Zasięg wpływu składowiska Żelazny Most na chemizm wód podziemnych wg stanu na rok 

2003 (wg A.  Markiewicz, 2004) 
 

4.6. Analiza wyników obserwacji hydrogeologicznych 
prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy 
Instytut Badawczy w rejonie zbiornika „Żelazny Most”. 
 

W rejonie składowiska Żelazny Most brak jest punktów pomiarowych do obserwacji 

położenia zwierciadła wody. Najbliżej ( tj. w odległości ok. 12 km) znajduje się punkt 

nr II/725/1 w Polkowicach, jest to studnia czwartorzędowa, o głębokości 56,0 m, w której 

pomiary zwierciadła wody były wykonywane w okresie od listopada 1996 roku do grudnia 

1997 roku.  
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5. ZMIANY POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA WODY WYWOŁANE 
ZAPRZESTANIEM ODWODNIENIA WAŁBRZYSKICH 
KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO (ZLEWNIE BOBRU 
I BYSTRZYCY) 

5.1. Położenie administracyjne i geograficzne 

Nieczynne kopalnie węgla kamiennego z rejonu Wałbrzych położone są na obszarze 

województwa dolnośląskiego, w powiecie wałbrzyskim. Na obszarach górniczych byłych 

kopalni znajdują się miasta: Wałbrzych (gmina miejska), Boguszyce – Gorce i Szczawno 

Zdrój. Obszary górnicze zajmowały powierzchnię ok. 90 km2. 

Teren niecki wałbrzyskiej położony jest w dwóch jednostkach geograficznych: Górach 

Wałbrzyskich i Pogórzu Wałbrzyskim. Teren cechuje duże urozmaicenie morfologii, przy 

czym wzgórza (Chełmiec – 834 m n.p.m., Mnich – 711,0 m n.p.m., Lisi Kamień – 

630 m n.p.m.) zbudowane są z utworów metamorficznych (porfiry i melafiry). Najniżej 

położonymi obszarami są doliny rzeczne Pełcznicy i potoku Lesk. W krajobrazie wyraźnie 

zaznaczają się sztuczne wyniesienia, tj. hałdy utworzone ze skał płonnych. 

5.2 Hydrografia obszaru 

Głównym ciekiem przepływającym przez obszar niecki wałbrzyskiej i miasto 

Wałbrzych jest Pełcznica. Do jej najważniejszych dopływów w rejonie kopalń należą 

lewobrzeżne potoki Sobięcinka i Martwy. Drugim ważnym ciekiem na omawianym obszarze 

jest potok Lesk, który jest prawobrzeżnym dopływam Bobru. Odwadnia on południową 

i zachodnią część niecki wałbrzyskiej. Lesk zasilają potoki: Jabłonica, Czerwony i Pienisty. 

5.3 Informacje ogólne  

Wałbrzyskie kopalnie węgla kamiennego zlokalizowane były w północnej części 

niecki wewnątrzsudeckiej, której oś zapada w kierunku południowo – wschodnim 

ku Republice Czeskiej i Kudowie. W generalnym zarysie nieckę budują utwory karbonu 

dolnego oraz górnego z pokładami węgla (warstwy wałbrzyskie, białokamieńskie 

i żaclerskie). Wyżej zalegają piaskowce, zlepieńce i łupki stefanu lub zlepieńce czerwonego 

spągowca (dolny perm). 

 Wymienione utwory były rozcięte intruzjami porfirowymi wieku permskiego, a w orogenezie 

alpejskiej cały teren pocięty został uskokami. Na utworach starszych zalegają pokrywy 

osadów czwartorzędowych o małej miąższości. Eksploatacja pokładów węgla była 
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prowadzona prawie wyłącznie „na zawał”, co spowodowało znaczne, dochodzące do 17 m 

osiadanie powierzchni terenu (w rejonie szybu Jan).  

 
Ryc.I.2.14.Podział górotworu wałbrzyskiej niecki węglowej na zbiorniki podziemne 

Objaśnienia: 

1-granice byłych obszarów górniczych, 2-intruzje porfirowe, 3-zbiorniki zatopione, 4 – kierunki spływu wód 
podziemnych, 5 przekopy łączące zbiorniki, 6- tamy wodne, 7-wychodnie warstw karbonu, 8 - uskoki 
 

W strefie eksploatacji i powyżej powstała sieć spękań i lokalnych uskoków. 

Wieloletnia eksploatacja spowodowała wytworzenie leja depresyjnego o głębokości 

rzędu 780 – 800 w otoczeniu szybu „Julia”, około 660 m w rejonie szybu „Chrobry” 

i lokalnie w niecce sobiecińskiej nawet 1000 m. Lej depresyjny nie rozwinął się poza zasięg 

eksploatacji w kierunku południowym i południowo wschodnim, gdzie ograniczały go strefy 

dyslokacyjne o zasięgu regionalnym (J. Fiszer 2000 r.). J. Fiszer (2003) określił, 

że maksymalne dopływy do kopalni wystąpiły w 1958 roku i w sumie wynosiły one 2 904 

m3/h, Po tym roku sumaryczny dopływ ulegał w kolejnych latach stopniowemu obniżeniu 

do 1 218 m3/h, w okresie poprzedzającym zatopienie kopalni. W wyniku prac 

odwodnieniowych zaburzone zostały przepływy w ciekach powierzchniowych, na skutek 

wymuszonej infiltracji wgłąb podłoża oraz w wyniku zrzutu wód kopalnianych 

z odwadniania. 
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W roku 1991 kopalnie wałbrzyskie zostały postawione w stan likwidacji. Przerwanie 

eksploatacji i odwodnienia w całym zagłębiu wałbrzyskim (rozpoczęte w 1993 roku) 

spowodowało stopniowe zatopienie wyrobisk górniczych, w wyniku naturalnego dopływu 

wód opadowych do warstw oraz poprzez dopływy lateralne. Budowa geologiczna, warunki 

tektoniczne (uskoki izolujące) oraz sposób budowy tam i chodników odwodnieniowych 

przyczyniły się do powstania odrębnych, stopniowo wypełnianych zbiorników podziemnych: 

Julia, Pokój, Victoria –Chrobry, Barbara - Witold. Proces zatapiania przebiegał sukcesywnie 

(J. Fiszer, 2000 r.): 

• - zbiornika Barbara – Witold od 1994 r., na początku lat 2000 osiągnięto stabilizację 

zwierciadła wody, 

• - zbiornik Pokój (1995 r.), obejmujący górotwór i wyrobiska na terenie Jedliny Zdrój. 

W roku 2000 zwierciadło wody stabilizowało się na poziomie +420 m n.p.m. 

Prognozowano, że poziom pełnej stabilizacji zwierciadła wody wyniesie +475,0 m 

n.p.m. Zakładano osiągnięcie tego stanu w 2003 r., 

• - zbiornik Julia zatapiany etapami od 1994 r. do 1998 r., 

• - zbiornik Victoria – Chrobry zatapiany od 1998 r. do 1999 r. 

 Ostatnim etapem było stopniowe zatopienie zbiornika Julia, w związku 

z zakończeniem eksploatacji antracytu. Pełny poziom stabilizacji wynosi +390 m n.p.m., jest 

to rzędna szybu Friedrich – Wilhelm, która poprzez grawitacyjne odprowadzenie wody do 

Pełczniczy zabezpiecza miasto przed podtopieniem. 



 95 

 
 Ryc. I.2.15. Schematyczny przekrój przez zatapiane zbiorniki wód podziemnych w niecce wałbrzyskiej (wg J. Fiszera i in. 1997) 
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Na podstawie opracowanego modelu matematycznego przyjęto, że czas wypełniania 

się zbiorników będzie wynosił od 1,7 lat (zbiornik Witold – Barbara) do 8 lat dla połączonych 

zbiorników Julia, Victoria-Chrobry i Pokój. Okres wypełniania był jednak szybszy, do czego 

przyczyniły się ekstremalne opady z lipca 1997.  

5.4 Monitoring wód podziemnych  

 Monitoring położenia zwierciadła wody na obszarze Wałbrzycha i okolic był 

początkowo prowadzony przez Wałbrzyskie Kopalnie Węgla Kamiennego w Likwidacji (do 

2001 r.), a następnie przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna w Bytomiu 

Oddział w Dąbrowie Górniczej Zakład Kopalnie Węgla Kamiennego w Całkowitej 

Likwidacji - Rejon Kopalni Węgla Kamiennego „Wałbrzych – Nowa Ruda”. Do prowadzenia 

stałych obserwacji rekonstrukcji zwierciadła wody wykonano sieć piezometrów, tj. 17 

piezometrów (J. Fiszer, 1998) oraz do sieci monitoringowej włączono szyb „Pokój”.  
Tab.I.1.21. Podstawowe parametry piezometrów sieci monitoringowej wód podziemnych 

(J. Fiszer, 2000) 
 

L.p. Numer piezometru Rzędna terenu 
[m n.p.m.] 

Głębokość 
wiercenia 

[m] 

Obserwowane 
poziomy 

wodonośne 
1 PH1 482,2 20 Q,C 

2 PH2 498,8 20 C, 

3 PH3 514,0 40 Q,C 

4 PH4 492,3 90 C 

5 PH5 465,2 420 C 

6 PH6 441,9 400 C 

7 PH7 451,8 30 Q,C 

8 PH8 433,7 40 Q,C 

9 PH9 536,2 340 C 

10 PH10 438,4 40 Q,C 

11 PH11 430,3 15 Q,C 
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Ryc.I.2.16. Obszary górnicze i główne wyrobiska w niecce wałbrzyskiej oraz lokalizacja piezometrów 
(Czabaj W., Klich J., 2005 r.) 

5.5 Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych 

 Dane z wspomnianego monitoringu zostały zestawione w pracy J. Fiszera (2000 r.). Po 

roku 2000 nie powstały kolejne sprawozdania, stąd nowsze pomiary są trudne obecnie 

do pozyskania i zestawienia. Lej depresyjny wypełnił się już całkowicie, warunki constans 

występują na całym obszarze miasta Wałbrzycha. Zdaniem J. Fiszera (2000 r.) „prognozuje 

się osiągnięcie tego stanu w połowie 2003 r.”. 

 W trakcie zatapiania poszczególnych zbiorników zaobserwowano niekorzystne 

zmiany chemizmu wód podziemnych, między innymi nastąpił wzrost w zakresie ogólnej 

mineralizacji (o około 30%) oraz zauważono większą agresywność wód w stosunku do metali 

oraz mniejszą w stosunku do betonu. W wyrobiskach górniczych w wyniku dostępu powietrza 

wystąpił proces utleniania związków żelaza, manganu, magnezu, wapnia i innych, zalanie 

kopalni przyczyniło się do utworzenia łatwiej rozpuszczalnych związków 

wodorowęglanowych i migracje ich do wód podziemnych, a w strefach wypływów również 

do wód powierzchniowych. 
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 Proces zatopienia kopalni w DZW skutkował zmianami w przepływie wód w ciekach 

powierzchniowych, tj. Potok Południowy, Potok Sobięciński oraz w mniejszym stopniu 

Pełcznica. W okresie zaprzestania odwadniania kopalni nastąpiło znaczne ograniczenie 

wielkości przepływu w ciekach z uwagi na wzmożoną infiltrację wód opadowych 

do górotworu oraz ustanie zrzutu wód kopalnianych. Było to zjawisko przejściowe, do 

momentu zakończenia procesu zatapiania kopalni i przywrócenia warunków „quasi” 

naturalnych. 

 Dla zabezpieczenia miasta przed ewentualnymi podtopieniami opracowano system 

odwodnienia (J. Fiszer 1997), tj. po osiągnięciu poziomu wód podziemnych o rzędnej 

+390 m n.p.m. do odprowadzenia wód wykorzystano sztolnie Fridrich – Wilhelm, jako 

punktu drenującego, z odprowadzeniem wód do Pełcznicy oraz wymuszony sposób 

odwodnienia z zastosowaniem pomp głębinowych zainstalowanych w szybie Julia. 

 W dolinie Czerwonego Potoku w Boguszowie Gorcach i dolinie Jabłonicy - Lesk 

w rejonie Czarnego Boru wystąpiły podtopienia terenu. W Jedlinie Zdrój i Wałbrzychu 

wystąpiły podtopienia w piwnicach budynków mieszkalnych. Problemy te są na bieżąco 

rozwiązywane przez Urząd Miasta, głównie poprzez prace melioracyjne. 

5.6 Analiza wyników obserwacji hydrogeologicznych prowadzonych 
przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut 
Badawczy na obszarze okręgu wałbrzyskiego 
 

Niecka wałbrzyska położona jest na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWP) nr 108. W rejonie byłych kopalni znajduje się jeden punkt Stacjonarnych Obserwacji 

Hydrogeologicznych (SOH) nr II/744/1 w Szczawnie Zdrój. Jest to studnia ujmująca 

karboński poziom wodonośny, wykonana w 1973 roku, o głębokości 50,1 m. Pomiary 

obejmują okres od grudnia 1998 r. do grudnia 2010 r. Współczynnik korelacji jest bardzo 

mały R2 – 0,0163, zwierciadło wody wykazuje bardzo nieznaczną tendencję wzrostową, którą 

trudno jest powiązać z zakończeniem odwadniania kopalni wałbrzyskich, być może reakcja 

zwierciadła wody jest wynikiem czynników klimatycznych. W pracy J. Fiszera (2000) 

wykazano wcześniej już sygnalizowany brak kontaktu hydraulicznego miedzy wodami 

kopalnianymi z rejonu Wałbrzycha a ujęciami wód leczniczych w Szczawnie Zdroju (Czabaj 

W., 2000, 2005). 

Wskazane jest by wyznaczyć nowe, a tym samym zwiększyć ilość punktów 

obserwacyjnych w rejonie Wałbrzycha, szczególnie że tego typu prace i obserwacje nie są 

prowadzone przez inne podmioty badawcze lub gospodarcze. 
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6 ZMIANY POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA WODY WYWOŁANE 
ZAPRZESTANIEM ODWODNIENIA REJONU BYŁYCH 
KOPALŃ WĘGLA KAMIENNEGO NA OBSZARZE NIECKI 
NOWEJ RUDY (ZLEWNIA BYSTRZYCY, ŚCINAWKI I NYSY 
KŁODZKIEJ) 

6.1 Położenie administracyjne i geograficzne 
Obszar niecki Nowej Rudy położony jest w południowej części województwa 

dolnośląskiego, w powiecie kłodzkim, gminie Nowa Ruda. Pod względem morfologicznym 

niecka należy do Sudetów Środkowych. Od północnego wschodu i wschodu ograniczają ja 

Góry Sowie i Góry Bardzkie od południa i południowego zachodu Góry Kamienne. Pomiędzy 

wyniesieniami terenu znajduje się Obniżenie Noworudzkie o rzędnej terenu od 350 m 

w rejonie Potoku Bożkowskiego do 400 – 450 m n.p.m. Oś obniżenia przebiega z północnego 

zachodu na południowy wschód. Deniwelacje terenu pomiędzy otaczającymi wzgórzami 

a obszarem niecki są duże rzędu 300 m, tym samym morfologiczne obniżenie noworudzkie 

jest bardzo wyraźnie zaakcentowane. 

6.2 Hydrografia obszaru 

Niecka odwadniana jest przez w północno wschodniej części przez Bystrzyce, 

a w południowej części przez Włodzice, lewobrzeżny dopływ Ścinawki. Wszystkie cieki 

na omawianym obszarze maja charakter górski, cechuje je szybki przepływ wód duża 

zależność wielkości przepływu od opadów atmosferycznych. 

6.3 Monitoring wód podziemnych  

Nie jest prowadzony monitoring wód podziemnych w rejonie kopalni mający na celu 

obserwacje wypełnianie się leja depresyjnego na obszarze niecki noworudzkiej. W pracy 

J. Fiszera zawarte są informacje o prowadzeniu pomiarów w okresie samozatapiania w 

szybie: Lech (Pole Piast), które obejmowały okres od września 1997 r. do czerwca 1999 r., 

przy czym proces wypełniania się górotworu nie został jeszcze zakończony.  
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6.4 Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych 

Na obszarze niecki noworudzkiej wyróżniono cztery poziomy wodonośne: 

czwartorzędowy, czerwonego spągowca, karboński i poziom związany z utworami podłoża. 

W odwodnieniu kopalni ważne znaczenie miały poziomy związane z utworami karbonu. 

Wyżej leżący czerwony spągowiec był zawodniony w umiarkowanym stopniu, w stropowych, 

porowatych i zwietrzałych warstwach, natomiast głębiej z uwagi na małą ilość por i szczelin 

zawodnienie utworów jest małe.  

 Poziom karboński ma wychodnie na obszarze niecki, jest też bezpośrednio zasilany 

przez infiltracje wód opadowych oraz częściowo wód powierzchniowych, stad obserwowano 

duża zależność pomiędzy wielkością opadów atmosferycznych a dopływem wody do kopalni. 

Obszar eksploatacji był słabo zawodniony, odwodnienie sięgało 460 m p.p.t. Początkowo 

dopływy były rzędu 2,0 - 2,3 m3/min. (1964 r.), następnie obserwowano wzrost wielkości 

dopływu do wielkości 3,3, m3/min. W końcowym okresie eksploatacji 1991 – 1994 dopływ 

był rzędu 2,5 m3/min. Wody kopalniane charakteryzowały się podwyższoną mineralizacją, 

dużą zawartością jonów siarczanów, chlorków i żelaza. 

 Eksploatacja zagłębia była prowadzona do 2000 roku w rejonie Nowej Rudy, 

w kopalniach: Nowa Ruda, Przygórze i Jan, w końcowym etapie połączone w jedna kopalnie 

KWK Nowa Ruda, trzema szybami wydobywczymi: Piast, Bolesław i Jan. Kopalnie Węgla 

Kamiennego Nowa Ruda wyłączano stopniowo w latach 1972 do 2000 roku, w którym 

zakończono ostatecznie eksploatacje w okręgu. Zatapianie nieczynnych obszarów górniczych 

było procesem stopniowym. Początkowo zatopiono pole Wacław, po zakończeniu procesu 

wypływ z tego obszaru następuje grawitacyjne z szybu Ludmiła do pobliskiego cieku OG 

Przygórze, wyłączono i rozpoczęto prace zatapiania od 1972 r. Wody kopalniane znalazły 

ujście, poprzez sztolnie Filip i szyb Bolesław, do pobliskiego potoku. Pole Piast rozpoczęto 

zatapiać w 1995 roku, po wypełnieniu się górotworu zakładano samowypływ wody poprzez 

szyb Anna. Najpóźniej, bo w 1999 roku rozpoczęto samozatapianie pola Słupiec, po 

zakończeniu procesu zatapiania nadmiar wody będzie odprowadzany sztolnią Aleksander 

i szybem Jan do Potoku Bożkowskiego.  

 Zdaniem J. Fiszera proces zatapiania kopalni w niecce noworudzkiej nie był jeszcze 

zakończony w roku 2000 (Z. Wilk, 2003 r.). 

 Brak jest informacji o negatywnych skutkach likwidacja kopalń w rejonie Nowej Rudy 

na środowisko wód podziemnych. Stwierdzono natomiast, że wypływające grawitacyjnie ze 
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sztolni do cieków powierzchniowych wody kopalniane mają podwyższona mineralizację, ich 

dopływ przypuszczalnie ujemnie wpływa na stan fizykochemiczny wód powierzchniowych. 

 

Ryc. I.2.17. Położenie obszarów górniczych KWK Nowa Ruda 
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6.5 Analiza wyników obserwacji hydrogeologicznych prowadzonych 
przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut 
Badawczy na obszarze Niecki Nowej Rudy 
 

Niecka noworudzka położona jest na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWP) nr 125. Na zachód od obszarów górniczych znajduje się jeden punkt Stacjonarnych 

Obserwacji Hydrogeologicznych (SOH) nr II/1160/1 w Tłumaczowie. Jest to studnia 

ujmująca dolny, permski poziom wodonośny (P1), wykonana w 1990 roku, o głębokości 

226,0 m, warstwa wodonośna związana jest z piaskowcami, występuje w przedziale 

głębokości 10,4 – 100,0. Pomiary obejmują okres od października 2004 r. do grudnia 2010 r. 

Współczynnik korelacji jest bardzo mały R2 – 0,0103, zwierciadło wody wskazuje bardzo 

nieznaczną tendencje opadania, którą trudno jest powiązać z zakończeniem odwadniania 

kopalni noworudzkich, być może reakcja zwierciadła wody jest wynikiem czynników 

klimatycznych. Wskazane jest by wyznaczyć nowe, a tym samym zwiększyć ilość punktów 

obserwacyjnych w rejonie niecki Nowej Rudy, szczególnie ze tego typu prace i obserwacje 

nie są prowadzone przez inne podmioty badawcze lub gospodarcze. 

7. ZMIANY POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA WÓD 
PODZIEMNYCH WYWOŁANE ZAPRZESTANIEM 
ODWODNIENIA KOPALNI KONRAD W IWINACH ORAZ 
LUBICHÓW K/BOLESŁAWCA 

7.1 Wstęp 

Do opracowania niniejszego rozdziału wykorzystano publikacje naukowe, ale 

w znacznym stopniu zaprezentowano dane zestawione w „Dokumentacji hydrogeologicznej 

określającej warunki hydrogeologiczne w związku z zakończeniem odwadniania 

likwidowanych zakładów górniczych rud miedzi „Konrad” w Iwinach k/Bolesławca”, 

opracowanej przez zespół pod kierownictwem Z. Kisielewicza (2007) w Cuprum Sp. z o.o. 

Centrum Badawczo – Rozwojowe we Wrocław. Wymienione opracowanie jest kompendium 

informacji o sposobie funkcjonowania kopalni miedzi w rejonie Bolesławca, szczególnie w 

zakresie warunków hydrogeologicznych. Opracowanie zawiera analizę skutków 

długotrwałego odwodnienia, następnie stopniowego zatapiania kopalni oraz informacje o 

wykonanym i wdrożonym monitoringu wód podziemnych i powierzchniowych. Wspomniana 

dokumentacja została udostępniona przez KGHM Miedź Polska S.A. na wniosek 
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na potrzeby niniejszego 

opracowania.  

Przez ponad 50 lat w synklinie grodzieckiej eksploatowano rudy miedzi w oparciu 

o Zakłady Górnicze „Konrad” w Iwinach k/Bolesławca oraz „Lubichów” w Lubkowie. 

Eksploatację rud miedzi w tym rejonie zakończono w 1989 r. Obecnie w kopalni „Lubichów” 

natomiast nadal prowadzona jest podziemna eksploatacja, cechsztyńskich gipsów 

i anhydrytów.  

7.2 Położenie administracyjne i geograficzne 

Kopalnie rud miedzi „Konrad” i „Lubichów” znajdują się w województwie 

dolnośląskim w południowo wschodniej i centralnej części powiatu bolesławieckiego oraz w 

zachodniej części powiatu złotoryjskiego. Eksploatacja złoża rud miedzi prowadzona była 

przez te kopalnie w granicach dwóch obszarów górniczych: „Grodziec” o powierzchni 

44,66 km2 oraz „Lubichów” o powierzchni 24,05 km2. Obszary górnicze znajdowały się na 

terenie gminy Warta Bolesławiecka w powiecie Bolesławiec oraz gmin Zagrodno 

i Pielgrzymka w powiecie Złotoryja. Na południe od tych kopalń znajduje się czynna kopalnia 

wapieni „Podgrodzie” w Raciborowicach Górnych. 

Omawiany rejon pod względem geograficznym położony jest na pograniczu dwóch 

mezoregionów – Wysoczyzny Chojnowskiej na północy i Pogórza Kaczawskiego 

na południu, w granicach jednostki niższego rzędu, jaką jest mikroregion Pogórza 

Bolesławieckiego (J. Kondracki, 2000). Pogórze jest silnie zdenudowaną, brzeżną częścią 

Pogórza Kaczawskiego, położoną między rzekami Bobrem i Skorą i ma postać płaskich 

zalesionych wzgórz. W krajobrazie dominują płaskie zalesione pagóry o wysokościach ok. 

300 m n.p.m. i szerokie obniżenia dolinne (200-225 m n.p.m.). Ważnym elementem 

krajobrazu jest szeroka i głęboko wcięta dolina rzeki Bobrzycy. 

7.3 Hydrografia obszaru 

Teren badań leży w dorzeczu rzeki Bobrzycy, która jest prawobrzeżnym dopływem 

rzeki Bóbr, uchodzącej do Odry.  

7.4 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne  

Niecka grodziecka jest częścią niecki północno sudeckiej, rozciąga się z południowego 

wschodu, od Nowej Wsi Grodzieckiej, ku północnemu zachodowi, w kierunku Tomaszowa. 
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Kopalnia „Konrad” i sąsiadująca z nią „Lubichów” eksploatowały cechsztyńskie pokłady 

miedzionośne we wschodnim skrzydle niecki.  

W profilu litologiczno-stratygraficznym na omawianym obszarze wyróżnia się utwory  

• - starszego paleozoiku, reprezentowane przez skały krystaliczne i metamorficzne: 

łupki krzemionkowe, grafitowe, fyllity i zieleńce. 

• - kompleks osadowych skał permsko-mezozoicznych, reprezentowane przez zwięzłe 

skały permu, triasu i kredy. Skały tego kompleksu budują synklinę grodziecką. 

• - kenozoiczne, które wypełniają wspomnianą nieckę. Są to płaty mioceńskich osadów 

piaszczysto-żwirowych z wkładkami węgla brunatnego oraz utwory czwartorzędowe 

reprezentowane przez osady zlodowacenia środkowopolskiego (gliny, piaski) oraz 

osady holoceńskie (piaski i mady rzeczne). Dodatkowo paleogen reprezentowany jest 

przez mioceński stożek bazaltowy (Góra Grodziec). 

Na omawianym obszarze warunki hydrogeologiczne są bardzo skomplikowane z uwagi na 

występowanie wielu pięter i poziomów wodonośnych, które z uwagi na duże zaangażowanie 

tektoniczne obszaru oraz występowanie zjawisk krasowych pozostają we wzajemnym 

kontakcie hydraulicznym. 

Czwartorzędowy poziom wodonośny tworzą piaski i żwiry akumulacji lodowcowo-

rzecznej. Jest to poziom nieciągły, występujący w formie soczew i lokalnych warstw. Jest 

dość powszechnie eksploatowany przez studnie kopane. Poziom czwartorzędowy zasilany jest 

wodami opadowymi, które z kolei infiltrują w utwory wodonośne starszych kompleksów: 

kredowego i permsko-triasowego.  

Poziom wodonośny w utworach górnej kredy występuje tylko w zachodniej części 

synkliny grodzieckiej. Warstwę wodonośną stanowią różnoziarniste piaskowce o miąższości 

ok. 26 m, charakteryzujące się wysoką porowatością, wysokim współczynnikiem filtracji, 

oraz znaczną odsączalnością. Poziom ten zasilany jest bezpośrednio poprzez opady 

atmosferyczne na wychodniach oraz przez przesączanie poprzez czwartorzędowy nadkład.  

Poziom wodonośny w utworach wapienia muszlowego związany jest ze spękanymi 

i krasowiałymi wapieniami o średniej miąższości 29 m. Silniejsze zawodnienie tego poziomu 

obserwuje się w strefach uskokowych, zwłaszcza na obrzeżach synkliny grodzieckiej.  
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Ryc. I.2.18. Mapa hydrogeologiczna niecki grodzieckiej
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Poziom wodonośny w utworach pstrego piaskowca jest najbardziej zasobnym poziomem na 

omawianym obszarze. Tworzą go piaskowce drobnoziarniste z przerostami iłowców. Strop 

tego poziomu jest miejscami spękany i zwietrzały, i zalega bezpośrednio pod utworami 

czwartorzędowymi, co sprzyja intensywnemu zasilaniu wód z utworów czwartorzędowych 

oraz powoduje, że jest zasilany bezpośrednio przez opady atmosferyczne. Występujące w 

stropie pstrego piaskowca marglisto-ilasto-wapienne utwory retu o znacznej miąższości 

stanowią dobrą izolację dla wód pstrego piaskowca od wyżej ległych poziomów 

wodonośnych. 

Poziom wodonośny górnego cechsztynu związany jest z piaskowcami 

drobnoziarnistymi zalegającymi bezpośrednio nad serią węglanową środkowego cechsztynu. 

Poziom ten nie odgrywa większej roli w bilansie wód podziemnych. 

Poziom wodonośny środkowego cechsztynu tworzą spękane, szczelinowate wapienie 

o miąższości do 30,5 m, charakteryzujące się wysokim współczynnikiem filtracji "k" dużą 

porowatością i wysoką odsączalnością. Poziom środkowego cechsztynu ze względu na dużą 

zasobność, dobre własności filtracyjne skał i bezpośrednie kontakty z wodami 

czwartorzędowymi jest ważnym poziomem wodonośnym, z punktu widzenia działania 

kopalni.  

Poziom wodonośny w utworach czerwonego spągowca związany jest głównie 

ze zlepieńcami, nie odgrywa on znaczącej roli w formowaniu warunków wodonośności skał 

synkliny grodzieckiej.  

7.5 Zarys historii eksploatacji i odwodnienia prowadzonego 
w kopalniach miedzi „Konrad” i „Lubichów” 
 

Budowę kopalni rozpoczęli Niemcy w 1938 roku, a po wojnie, w roku 1952 ponownie 

podjęto odwodnienie i eksploatację. Obie kopalnie posiadały osobny system eksploatacji 

i odwodnienia, ale tworzyły wspólny lej depresyjny. Z uwagi na niekorzystny rachunek 

ekonomiczny całkowicie zaprzestano eksploatacji rudy miedzionośnej w 1989 roku w kopalni 

„Konrad”, a w kopalni „Lubichów” przestawiono eksploatację na wydobycie gipsów 

i anhydrytów. Wskutek trwającego około 50 lat odwodnienia kopalni pierwotne warunki 

hydrogeologiczne na obszarze synkliny grodzieckiej uległy zasadniczym zmianom. 

Wytworzył się regionalny lej depresji obejmujący wszystkie poziomy wodonośne zasilające 

systemy drenażowe kopalń. Maksymalną depresję (720 m) obserwowano w poziomie 

wodonośnym cechsztynu środkowego. W wyniku odwodnienia nastąpiła zmiana kierunków 
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przepływu wód podziemnych oraz wytworzenie kilku lejów depresyjnych w obrębie 

poszczególnych pięter i poziomów wodonośnych (czwartorzęd, górna kreda, trias - wapień 

muszlowy). W utworach czwartorzędowych lej depresji osiągnął powierzchnię około 64 km2 

wg M. Mądrali, 2010), a według Z. Kisielewicz (2007) 52 km2 Lej objął swym zasięgiem 

miejscowości: Iwiny, Lubków, Jurków, Grodziec, Raciborowice Dolne i Górne, Wartę 

Bolesławiecką, Sędzimirów. Odwodnienie utworów środkowego cechsztynu objęło 

powierzchnię ok. 29 km2 (M. Mądrala, 2010). 

W warunkach naturalnych bazą drenażu wszystkich pięter wodonośnych w synklinie 

była Bobrzyca, Skora i Bóbr, w okresie eksploatacji przepływ wód podziemnych został 

zasadniczo zmieniony, obecnie następuje stopniowe odtworzenie warunków naturalnych. 

W okresie eksploatacji średni roczny dopływ wody do kopalni „Konrad” kształtował się w 

granicach od około 10 m3/min., w okresie jej uruchomienia w 1952 r., do ok. 46 m3/min w 

roku 1988, tj. w czasie poprzedzającym zaprzestanie eksploatacji. Po zaprzestaniu 

eksploatacji rud miedzi, w 1989 r. nadal prowadzono odwodnienie wyrobisk kopalni 

„Konrad”, lecz dopływy uległy nieznacznemu obniżeniu i w latach 1995 – 2001 wynosiły 

około 43 m3/min.  

Wg J. Sawickiego (2000 r.) średni roczny dopływ wody do kopalni „Lubichów” wahał 

się w granicach od 1,7 m3/min w 1957 r., do ok. 18 m3/min w 1967 r., po czym sukcesywnie 

malał aż do ok. 4 m3/min w 1980 r. W latach 1982-1983, w związku z rozpoczęciem robót 

badawczo - udostępniających w złożu anhydrytu wzrósł do ok. 5,5 m3/min i w latach 1984-

1988 kształtował się w granicach od 4,4 do 5,2 m3/min. W latach 1997 – 2001 wynosił 

3,4m3/min (Kisielewicz Z., i inni 2007). Kopalnia „Lubichów” nadal działa, przy czym 

zakończenie odwodnienia kopalni „Konrad” spowodowało wzrost dopływu do kopalni 

„Lubichów”, w której obecnie odwodnienie kształtuje się na poziomie 5,7 – 6,5 m3/min. 

Likwidację poprzez stopniowe zatopienie kopalni „Konrad” przeprowadzono w dwóch 

etapach: 

• w I etapie wyłączono z ruchu pompownie na poziomach 830 i 650, co spowodowało 

ich zalanie, 

• w II etapie zatopiono poziomy 550 do 240 i do podczwartorzędowych wychodni 

cechsztynu. Wyłączenie pompowni 550 i 240 oznaczało całkowite zaprzestanie 

odprowadzania wód kopalnianych na powierzchnię. 

W roku rozpoczęto 2002 likwidację zakładu górniczego. Od 2003 roku prowadzone są już 

tylko obserwacje zmian położenia zwierciadła wody w otworach piezometrycznych. W 1998 

roku zostało utworzone Przedsiębiorstwo Eksploatacji Wód Aquakonrad S.A. z siedzibą w 
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Iwinach. Początkowym jej zadaniem była eksploatacja wód kopalnianych i ich 

zagospodarowanie poprzez wykonanie inwestycji przerzutu wody podziemnej z Iwin do 

LGOM, m. in. projektowano: 

• budowę rozlewni wód mineralnych w Iwinach,  

• dostarczenie wody komunalnej dla gmin Lubin, Polkowice, Miłkowice.  

Z uwagi na brak środków finansowych stopniowo ograniczono plany zakładające 

dostarczenie wody z Iwin do południowych gmin położonych na obszarze LGOM - u. 

Wspomniana rezygnacja stała się powodem podjęcia decyzji o przystąpieniu do zakończenia 

pompowania wody z kopalni „Konrad” i do jej całkowitego zatopienia, ale z uwzględnieniem 

zabezpieczenia wody dla rozlewni wód mineralnych, potrzeb socjalno-bytowych 

mieszkańców miejscowości w obrębie leja depresyjnego. Koncepcja eksploatacji wód 

podziemnych uległa jednak dalszej ewolucji i w roku 2000 wykonano 2 studnie głębinowe 

(AQ-1 i AQ-2), których celem było ujęcie wód cechsztyńskich dla potrzeb rozlewni wód 

mineralnych oraz zaopatrzenia mieszkańców. W lipcu 2002 roku z uwagi na stopniowy, 

znaczny wzrost w ujmowanej wodzie podziemnej mineralizacji i siarczanów ujęcie zostało 

wyłączone z eksploatacji i nastąpił dalszy, już intensywny okres zatapiania wyrobisk. 

Według Kisielewicza (2007) pierwszy okres (I etap) zatapiania kopalni zaznaczył się 

bardzo szybkim przyrostem dobowym poziomu wody, od 2 do 10 m/d. Po osiągnięciu 

poziomu 550 tempo przyrostu spadło poniżej 2 m/d. W końcu 2001 r. nastąpiło dalszy spadek 

tempa podnoszenia się zwierciadła wody, w granicach 0,1-0,5 m/d, a w 2002 r.-  0,2-0,1 m/d, 

2003 r. był rzędu 0,03 – 0,07 m/d, w 2007 r. wznios jest rzędu 0,02 – 0,03 m/d. W czerwcu 

2007 r. położenie zwierciadła wody dla cechsztyńskiego poziomu wodonośnego kształtowało 

się na poziomie: 

• otwór szybowy K-I       -  + 166,42 m n.p.m., 

• otwór szybowy K-II      -  + 166,19 m n.p.m., 

• otwór AQ-1                  -  + 165,10 m n.p.m.  

W okresie od 16.01.2001 r. do 18.06.2007 r. poziom zwierciadła wody podniósł się 

w najgłębiej zdrenowanej partii złoża o około 760 m. 

Zdaniem M. Mądrali (2010) nie nastąpiło jeszcze całkowite odbudowanie się 

wytworzonego leja depresyjnego. Prawdopodobnie proces ten będzie wydłużony ze względu 

na skomplikowaną budowę geologiczną oraz duże zaangażowanie tektoniczne obszaru. 

Na podstawie badań modelowych wykonano prognozę odtwarzania się stosunków wodnych 

w rejonie wypełniającego się leja depresyjnego kopalni „Konrad”. Według analiz całkowite 



 109 

odtworzenie pierwotnego stanu wód i zanik leja depresyjnego nastąpi po roku 2015 

(Kisielewicz Z., i inni 2007). Wzdłuż koryta Bobrzycy poziomy piezometryczne w osadach 

środkowego cechsztynu będą przypuszczalnie układać się na rzędnych od 245 m n.p.m. 

na południu, do 200 m n.p.m. na północy synkliny grodzieckiej. Będą to wartości o 5-10 m 

wyższe od ciśnień piezometrycznych w nadległym poziomie czwartorzędu. Wyniki badań nie 

przewidują powstania podtopień w dolinach rzek, ani też w rejonie zbiorników osadów 

poflotacyjnych. 

7.6 Monitoring wód podziemnych  

Do 2003 roku sieć monitoringowa obejmowała 88 punktów. J. Kryza zaproponował 

w swoim opracowaniu (2003) by sieć obejmowała 112 punktów. W „Dokumentacji 

hydrogeologicznej……” (Z. Kisielewicz Z., i in.) zaprojektowano sieć monitoringową, 

mającą na celu obserwacje hydrodynamiczne i hydrochemiczne, która obejmowała:  

• szyby (3 punkty): K - I, K - II i K - III, 

• nieczynne cechsztyńskie ujęcie wody (2 punkty): AQ-1, AQ-2, 

• piezometry cechsztyńskie (3 punkty): KL-1, G-2, G-8, 

• piezometry cementowni „Podgrodzie” (27 punktów): B1, B2, K1, K1bis, B4, B4A, 

K2, K2bis, B5, WM3, K3, WM4, B6, B7, PP2, WM1, PP4, PP3, J2, B10, J1, WM2, 

WM6, J3, J4, WM5, PP1, 

• piezometry wokół zbiornika nr 3 osadów poflotacyjnych (7 punktów): Pp-3, Pp-4, Pp-

5, Pz-11, Pz-18, Pz-29, Pz-30, 

• studnie gospodarskie (42 punkty) w miejscowościach: Grodziec, Sędzimirów, 

Raciborowice Górne, Raciborowice Dolne, Jurków, Garnczary, Lubków, Wartowice, 

Warta Bolesławiecka, Olszanica, 

• studnie wiercone ujęcia „Olszanica” (2 punkty), 

• zbiorniki wód powierzchniowych (4 punkty): ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, 

• punkty pomiarów przepływów i opróbowania chemicznego wód powierzchniowych 

(8 punktów ): POCH 1 – POCH 8, 

W 2004 roku na podstawie „Projektu prac geologicznych…” (Kryza, 2003) odwiercono 

i wykonano 12 nowych piezometrów: 

• piezometr cechsztyński: KS-1, 

• piezometry triasowe (3 punkty): KP1, KP2, KP3, 
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• piezometry czwartorzędowe (8 punktów): KQ1, KQ2, KQ3, KQ4, KQ5, KQ6, KQ7, 

KQ8.  

Systematyczne obserwacje w sieci punktów monitoringu rozpoczęto po zakończeniu 

odwadniania kopalni „Konrad”, w 2002 r., w punktach obserwacyjnych już istniejących, a po 

2005 r. w nowych piezometrach (KQ1-KQ-8). W trakcie prowadzonych obserwacji część 

punktów uległa zniszczeniu, zwłaszcza dotyczy to piezometrów kopalni „Podgrodzie” i wokół 

zbiornika osadów flotacyjnych nr 3 w Wartowicach. Poniżej przytoczono zestawienie i 

charakterystykę punków monitoringowych za opracowaniem Z. Kisielewicza (2007): 

 

Tab. I.1.22.Zestawienie punktów obserwacyjnych zmodernizowanej sieci monitoringu wód 
podziemnych (wg Z. Kisielewicza, 2007) 

A. Głębokie otwory i piezometry 

L.p. Nr punktu Lokalizacja Rodzaj punktu Poziom wodonośny 
Monitoring 

hydrochemiczny 

1 K-I Iwiny szyb kopalni 
„Konrad” Wody kopalniane + 

2 K-II Iwiny szyb kopalni 
„Konrad” Wody kopalniane + 

3 KL-1 Iwiny– Lubków piezometr cechsztyn środkowy + 

4 AQ-1 Iwiny studnia 
ujęciowa cechsztyn środkowy + 

5 KS-1 Sędzimirów piezometr cechsztyn środkowy + 

6 G-2 Raciborowice 
Dolne piezometr cechsztyn + 

7 G-8 
Wartowice- 

Warta 
Bolesławiecka 

piezometr cechsztyn + 

B.  Piezometry triasowe 

L.p. Nr punktu Lokalizacja Poziom wodonośny 
Monitoring 
hydroche - 

miczny 
Uwagi 

1 KP-1 Jurków trias + aktualnie suchy 
2 KP-2 Iwiny, ujęcie AQ-1,2 trias +  
3 KP-3 Iwiny, składowisko 1 trias + aktualnie suchy 

C. Piezometry czwartorzędowe 

L.p. Nr punktu Lokalizacja Poziom 
wodonośny 

Monitoring 
hydroche - 

miczny 
Uwagi 

1 KQ-1 Sędzimirów czwartorzęd + aktualnie suchy 
2 KQ-2 Grodziec-Wilanówka czwartorzęd +  
3 KQ-3 Jurków czwartorzęd +  
4 KQ-4 Garnczary,składow.1 czwartorzęd +  
5 KQ-5 Iwiny, składow.2 czwartorzęd + aktualnie suchy 
6 KQ-6 Warta Bolesławiecka czwartorzęd + aktualnie suchy 
7 KQ-7 Warta Bolesławiecka czwartorzęd +  
8 KQ-8 Iwiny, ujęcie AQ-1,2 czwartorzęd + aktualnie suchy 

 

D. Piezometry kopalni „Podgrodzie” 
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L.p. Nr punktu Lokalizacja Poziom wodonośny 
Monitoring 

hydrochemiczny 

1 PP-1 Raciborowice Górne pstry piaskowiec  

2 PP-2 Raciborowice Górne pstry piaskowiec  

3 PP-3 Raciborowice Dln.-Jurków pstry piaskowiec  

4 D-2A  trias + 

5 B-6 Raciborowice Górne pstry piaskowiec  

6 WM-1 Raciborowice Dolne wapień muszlowy  

7 I-12  trias + 

8 I-2  trias  

9 III-12  trias + 

10 V-12 Raciborowice Dolne wapień muszlowy + 

11 V-2  trias + 

12 VII-14  trias + 

13 B-1 Raciborowice Dolne czwartorzęd + 

14 B-2 Raciborowice Dolne czwartorzęd + 

15 B-4A Raciborowice Dolne czwartorzęd + 

E. Piezometry wokół składowiska nr 3 „Wartowice” 

L.p. Nr punktu Lokalizacja Poziom wodonośny 
Monitoring 

hydrochemiczny 

1 Pp-5 NE strona składowiska trias + 

2 Pz-29 N strona składowiska czwartorzęd  

. F. Studnie kopane i ujęciowe, do obserwacji czwartorzędowego poziomu wodonośnego 
L.p. Lokalizacja Nr domu/studni Monitoring hydrochemiczny 

1 Garnczary 1 + 

2 Garnczary 9  

3 Garnczary 17  

4 Grodziec 10  

5 Grodziec 15  

6 Grodziec 20  

7 Grodziec 21 + 

8 Grodziec 24  

9 Jurków 42 + 

10 Jurków 69  

11 Lubków 19 + 

12 Lubków 32  

13 Lubków 74  

14 Olszanica 35  

15 Olszanica 38 + 
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L.p. Lokalizacja Nr domu/studni Monitoring hydrochemiczny 

16 Olszanica 46  

17 Olszanica 58  

18 Raciborowice Dln. 7  

19 Raciborowice Dln. 69  

20 Raciborowice Dln. 80  

21 Raciborowice Dln. 112  

22 Raciborowice Grn. 106  

23 Raciborowice Grn 152 + 

24 Raciborowice Grn 196 + 

25 Sędzimirów 2  

26 Sędzimirów 32  

27 Sędzimirów 50  

28 Wartowice 1  

29 Wartowice 5  

30 Wartowice 8  

31 Wartowice 21  

32 Wartowice 31 + 

33 Warta Bolesławiecka 3  

34 Warta Bolesławiecka 22 + 

35 Warta Bolesławiecka 59  

36 Warta Bolesławiecka 93  

37 Warta Bolesławiecka 96  

38 Tomaszów Bolesławiecki 63  

39 Tomaszów Bolesławiecki 62  

40 Tomaszów Bolesławiecki 42  

41 Olszanica ujęcie St.nr 3  

42 Olszanica ujęcie St.nr7 + 

43 Sędzimirów 36 źródło + 

 

Lokalizację proponowanych punktów monitoringu przedstawia „Mapa 

dokumentacyjna” cytowana poniżej za opracowaniem Z. Kisielewicza + zespół (2007).  

7.7 Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych 

Za wspomnianą „Dokumentacją hydrogeologiczną……” (2007) zacytowano poniżej 

wyniki pomiarów zwierciadła wody w punktach obserwacyjnych: 
Tab. I.1.23. Poziom zwierciadła wody w piezometrach szybowych K-I i K-II (cechsztyn) 
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Lp 

 
Data pomiaru 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 
[m p.p.t.] 

Rzędna 
zwierciadła 

wody 
[m n.p.m.] 

Dobowy 
przyrost 
rzędnej 

[m] 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 
[m p.p.t.] 

Rzędna 
zwierciadła 

wody 
[m n.p.m.] 

Dobowy 
przyrost rzędnej 

[m] 

Szyb K-I Szyb K-II 
1 2002-11-20 142,30 77,30 0,10 - - - 
2 2003-03-26 124,10 95,50 0,16 145,40 95,50 - 
3. 2003-06-02 117,13 102,47 0,10 138,42 102,48 0,10 
4. 2003-09-10 107,67 111,93 0,09 128,95 111,95 0,09 
5. 2003-11-06 101,48 118,12 0,11 121,85 119,05 0,12 
6. 2004-03-12 92,50 127,10 0,07 113,05 127,85 0,07 
7. 2004-05-20    111,70 129,20 0,02 
8. 2004-05-21 90,33 129,27 0,03    
9. 2004-09-02 85,35 134,25 0,05 106,66 134,24 0,05 
10. 2004-11-02 82,62 136,98 0,04 103,92 136,98 0,04 
11. 2005-04-05 77,28 142,32 0,03 98,58 142,32 0,03 
12. 2005-06-02 75,13 144,47 0,04 96,42 144,48 0,04 
13. 2005-09-12    93,05 147,85 0,03 
14. 2005-09-13 71,82 147,78 0,03    
15. 2005-11-02 69,28 150,32 0,05 90,56 150,34 0,05 
16. 2006-04-06 64,70 154,90 0,03 85,96 154,94 0,03 
17. 2006-05-29 63,11 156,49 0,03 84,38 156,52 0,03 
18. 2006-09-25 60,12 159,48 0,03 81,37 159,53 0,03 
19. 2006-11-07 59,13 160,47 0,02 80,38 160,52 0,02 
20. 2007-04-19 54,91 164,69 0,03 76,15 164,75 0,03 
21. 2007-06-18 53,18 166,42 0,03 74,71 166,19 0,02 
 

Tab I.1.24. Poziom zwierciadła wody w piezometrach AQ-1 i KL-1 (cechsztyn środkowy) 

Lp Data pomiaru 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 
[m p.p.t.] 

Rzędna 
zwierciadła 

wody 
[m n.p.m.] 

Dobowy 
przyrost 
rzędnej 

[m] 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 
[m p.p.t.] 

Rzędna 
zwierciadła 

wody 
[m n.p.m.] 

Dobowy 
przyrost 
rzędnej 

[m] 
Piezometr AQ-1 Piezometr KL-1 

1. 2002-11-20 161,20 77,20 - - - - 
2. 2003-03-26 144,10 94,30 0,14 124,50 95,86 - 
3. 2003-06-02 136,77 101,63 0,11 niedrożny - - 
4. 2003-09-10 127,42 110,98 0,09 111,20 109,10 0,08 
5. 2003-11-06 120,42 117,98 0,12 104,26 116,10 0,12 
6. 2004-03-12 111,64 126,76 0,07 95,05 125,31 0,07 
7. 2004-05-21 110,20 128,20 0,02 92,75 127,61 0,03 
8. 2004-09-02 105,16 133,24 0,05 86,22 134,14 0,06 
9. 2004-11-02 102,44 135,96 0,04 83,57 136,79 0,04 
10. 2005-04-05 97,15 141,25 0,03 uszkodzony   
11. 2005-06-02 95,13 143,27 0,03 uszkodzony   
12. 2005-09-12 91,08 146,82 0,03 uszkodzony   
13. 2005-11-02 88,59 149,31 0,05 uszkodzony   
14. 2005-12-14    82,15 138,21 0,003 
15. 2006-04-06 84,04 153,86 0,03 uszkodzony   
16. 2006-05-29 82,50 155,40 0,03 1,65 ?   
17. 2006-09-25 79,43 158,47 0,03 78,63 141,73 0,01 
18. 2006-11-07 78,48 159,42 0,02 78,68 141,68 0 
19. 2007-04-19 74,23 163,67 0,03 75,11 145,25 0,02 
20. 2007-06-18 72,80 165,10 0,02 73,70 146,66 0,02 

 

Tab. I.1. 25. Poziom zwierciadła wody w piezometrach G-2 i G-8 (cechsztyn środkowy) 
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Lp Data pomiaru 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 
[m p.p.t.] 

Rzędna 
zwierciadła 

wody 
[m n.p.m.] 

Dobowy 
przyrost 
rzędnej 

[m] 

Głębokość 
zwierciadła 

wody 
[m p.p.t.] 

Rzędna 
zwierciadła 

wody 
[m n.p.m.] 

Dobowy 
przyrost 
rzędnej 

[m] 
Piezometr G-8 Piezometr G-2 

1. 2002-11-20 116,52 109,38 0,13 114,00 111,60 0,12 
2. 2003-03-26 104,60 121,30 0,09 103,30 122,30 0,08 
3. 2003-06-02 99,50 126,40 0,08 99,15 126,45 0,06 
4. 2003-09-10 93,21 132,69 0,06 93,90 131,70 0,05 
5. 2003-11-06 88,46 137,44 0,08 90,00 135,60 0,07 
6. 2004-03-11    84,90 140,70 0,04 
7. 2004-03-12 82,25 143,65 0,05    
8. 2004-05-20    83,74 141,86 0,02 
9. 2004-05-21 80,80 145,10 0,02    
10. 2004-09-02 77,13 148,77 0,03 80,55 145,05 0,03 
11. 2004-11-03 75,15 150,75 0,03 78,72 146,88 0,03 
12. 2005-04-05 71,45 154,45 0,02 75,35 150,25 0,02 
13. 2005-06-02 69,80 156,10 0,03 73,90 151,70 0,03 
14. 2005-09-12 66,77 159,63 0,02 71,03 154,57 0,03 
15. 2005-11-02 64,63 161,77 0,04 69,00 156,60 0,04 
16. 2006-04-06 61,33 164,07 0,02 65,24 160,36 0,02 
17. 2006-05-29 60,20 165,70 0,03 64,15 160,95 0,01 
18. 2006-09-25 57,92 167,98 0,02 61,95 163,65 0,02 
19. 2006-11-07 57,22 168,68 0,02 60,50 165,1 0,03 
20. 2007-04-19 54,11 171,79 0,02 56,48 169,12 0,02 
21. 2007-06-18 53,03 172,87 0,02 55,06 170,54 0,02 

 
Tab. I.1. 26. Poziom zwierciadła wód podziemnych na przedpolu składowiska 

odpadów flotacyjnych nr 3 

Nr piezometru 
 

Głębokość 
filtra 

od - do [m p.p.t.] 

Ujmowana 
warstwa 

wodonośna 

Data 
pomiaru 

 

Głębokość 
zwierciadła 

wody [m p.p.t.] 

Pp-5gł 24,5-26,5 Trias 2007-06-18 14,43 
Pz-7 5,6-8,2 Kreda 2007-06-18 uszkodzony 

Pz-11 5,0-7,0 Kreda 2007-06-18 uszkodzony 
Pz-18 5,4-7,4 Czwartorzęd 2007-06-18 uszkodzony 
Pz-29 8,8-10,2 Czwartorzęd 2007-06-18 7,18 
Pz-30 8,3-10,3 Czwartorzęd 2007-06-18 8,28 

 
Tab. I.1.27. Poziom zwierciadła wód podziemnych w piezometrach kopalni „Podgrodzie” 

 
Nazwa 
otworu 

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu 

[m p.p.t.] 

Głębokość 
zafiltrowania 

[m p.p.t.] 

Ujęty 
poziom wodonośny 

Poziom piezometryczny 
[m n.p.m.] 

1999r. IV 2005r. 18 VI 2007r. 
piezometry odwiercone po 1999r. 

PP-2 224,36 38,0 22-35 Pstry piaskowiec suchy suchy suchy 
WM-2 236,23 82,0 62-80 Pstry piaskowiec 189,18 suchy bd 
WM-6 237,08 85,0 65-77 Pstry piaskowiec 211,35 180,04 bd 

B-6 222,96 14,0 10,5-12,5 Pstry piaskowiec suchy 210,61 210,77 
WM-1 232,82 70,0 61-67 Ret 207,00 207,60 bd 
WM-3 243,30 80,0 65-77 Ret 213,12 217,87 bd 
WM-4 226,22 61,0 46-58 Ret 218,96 225,10 bd 
WM-5 254,83 92,0 77-89 Ret 200,80 208,65 bd 
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Nazwa 
otworu 

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu 

[m p.p.t.] 

Głębokość 
zafiltrowania 

[m p.p.t.] 

Ujęty 
poziom wodonośny 

Poziom piezometryczny 
[m n.p.m.] 

1999r. IV 2005r. 18 VI 2007r. 
PP-4 236,85 50,0 46-49 Ret 209,32 208,96 bd 
K-2 219,41 115,5 100,5-112,5 Ret 212,60 214,00 bd 
B-10 222,73 50,0 42-47 Ret 207,08 209,13 bd 
B-4 213,99 14,5 9,4-12,4 Wapień muszlowy 212,07 212,58 bd 
K-1 226,35 63,0 46-58 Kreda górna 213,35 213,29 bd 

K-2 bis 219,40 18,5 12-15   214,11 bd 
K-3 236,37 52,0 43-49 Kreda górna 217,20 216,80 bd 

K-1 bis 226,35 18,0 5,3-8,3 Czwartorzęd 221,41 220,82 bd 
J-1 223,48 17,0 7,8-9,8 Czwartorzęd 215,66 216,96 bd 
J-2 229,40 9,5 5,1-8,1 Czwartorzęd 224,50 225,27 bd 
J-3 234,46 21,0 10-12 Czwartorzęd 223,73 223,29 bd 
J-4 234,35 11,0 7-9 Czwartorzęd suchy 227,40 bd 
B-1 208,52 10,0 6,5-8,5 Czwartorzęd 205,64 206,20 bd 
B-2 212,54 8,0 4,2-6,2 Czwartorzęd 208,12 212,53 bd 
B-3 213,21 8,0 3,9-5,9 Czwartorzęd 210,70 211,12 bd 

B-4A 213,93 8,0 4,9-6,9 Czwartorzęd 212,13 212,62 bd 
B-5 221,17 9,0 4,7-6,7 Czwartorzęd 215,20 217,48 bd 

piezometry odwiercone przed 1999r. 
PP-1 274,90 93,0 83-89 Pstry piaskowiec suchy suchy suchy 
PP-3 237,36 83,0 74-80 Pstry piaskowiec suchy suchy 159,71 
B-1A 229,50 77,0 bd bd bd 211,30 211,58 
B-2A 240,18 88,0 bd bd bd 209,91 210,21 
B-6A 220,70 bd bd bd bd bd bd 
B-7 221,52 13,0 3-5 Czwartorzęd suchy suchy bd 

D-2A 234,02 82,0 bd Trias bd 211,54 211,52 
D-5A 217,48 65,0 bd bd bd 217,14 bd 

DB-7A 224,82 73,0 bd bd bd 211,07 bd 
I-2 237,00 bd bd Trias bd 211,80 211,15 

I-12 239,15 bd bd Trias bd 218,75 215,62 
I-14 226,40 73,0 bd bd bd 216,76 bd 

III-12 237,30 83,9 bd bd bd 207,58 211,78 
III-14 215,74 63,0 bd bd bd 214,60 bd 
III-16 215,00 63,0 bd bd bd 211,04 bd 
V-2 246,83 93,0 bd Trias bd 212,07 212,66 
V-12 240,25 88,0 bd bd bd 207,95 212,59 
V-14 222,87 70,0 bd bd bd 214,52 bd 

VII-12H 249,22 97,0 bd bd bd 214,65 bd 
VII-14 248,72 82,3 bd Trias bd 210,61 214,01 
B-4A bd bd bd bd bd bd 22,981) 
1/04 bd bd bd bd bd bd bd 

21/0-4 bd bd bd bd bd bd bd 
2/0-1 bd bd bd bd bd bd bd 
7/0-5 bd bd bd bd bd bd bd 

Objaśnienia: 
 głębokość zalegania w m p.p.t 
bd - brak danych 
 

Tab. I.1.28. Poziom zwierciadła wody w piezometrach wykonanych na obszarze 
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 byłej kopalni "Konrad" 
 

Nazwa 
otworu 

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu 

[m p.p.t.] 

Głębokość 
zafiltrowania 

[m p.p.t.] 

Ujęty 
poziom 

wodonośny 

Poziom piezometryczny 
(stan na 18.06.2007r.) 

[m n.p.m.] 
KS-1 254,04 141,0 123,0-135,0 Cechsztyn środkowy 161,26 

KP-1 243,25 50,9 38,0-48,0 Pstry piaskowiec suchy 

KP-2 238,94 41,5 27,5-37,5 Pstry piaskowiec 210,70 

KP-3 238,95 45,0 37,0-43,0 Pstry piaskowiec suchy 

KQ-1 253,98 14,1 10,1-13,1 Czwartorzęd suchy 

KQ-2 251,26 20,0 16,0-19,0 Czwartorzęd 234,32 

KQ-3 243,25 9,0 6,8-8,5 Czwartorzęd 238,85 

KQ-4 237,26 14,7 10,7-13,7 Czwartorzęd 225,77 

KQ-5 216,06 14,7 10,7-13,7 Czwartorzęd suchy 

KQ-6 212,50 8,7 4,7-7,7 Czwartorzęd suchy 

KQ-7 207,59 14,0 10,0-13,0 Czwartorzęd 199,97 

KQ-8 238,98 6,7 2,7-5,7 Czwartorzęd suchy 

 
Tab. I.1.29. Poziom zwierciadła wód podziemnych ujmowanych przez studnie gospodarskie w rejonie 

byłej kopalni „Konrad” 
 

Miejscowość 
Numer 
domu/ 
studni 

Wysokość 
kryzy 
[m] 

Głębokość zwierciadła wody 
(stan na 19.06.2007r.) 

[m p.p.t.] 
1 2 3 4 

Garnczary 1 0,50 5,17 

Garnczary 5  studnia zlikwidowana 

Garnczary 8A 0,00 studnia zlikwidowana 

Garnczary 9 0,30 3,50 

Garnczary 17 0,50 5,80 

Grodziec 10 0,45 3,53 

Grodziec 15 0,35 3,37 

Grodziec 20 0,20 sucha 

Grodziec 21 0,40 1,86 

Grodziec 24 0,00 1,86 

Jurków 42 0,45 5,30 

Jurków 69 0,50 8,42 

Jurków 80 0,50 studnia zlikwidowana 

Lubków 19 0,70 3,60 

Lubków 32 0,50 0,75 

Lubków 74 0,60 2,57 

Olszanica 35 0,55 1,78 

Olszanica 38 0,45 4,93 
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Miejscowość 
Numer 
domu/ 
studni 

Wysokość 
kryzy 
[m] 

Głębokość zwierciadła wody 
(stan na 19.06.2007r.) 

[m p.p.t.] 

Olszanica 46 0,45 2,72 

Olszanica 58 0,00 2,67 

Olszanica 77A 0,00 brak możliwości pomiaru 

Olszanica ujęcie st. nr 3 0,05 10,40 

Olszanica ujęcie st. nr 7 0,50 20,75 

Raciborowice Dln. 7 0,45 sucha 

Raciborowice Dln. 69 0,35 1,39 

Raciborowice Dln. 80 0,30 3,50 

Raciborowice Dln. 112 0,45 2,30 

Raciborowice Grn. 106 0,20 18,42 

Raciborowice Grn. 141A 0,30 studnia zlikwidowana 

Raciborowice Grn. 152 0,75 5,25 

Raciborowice Grn. 196 0,40 7,20 

Sędzimirów 2 0,70 0,95 

Sędzimirów 32 0,30 2,30 

Sędzimirów 50 0,30 1,85 

Sędzimirów-źródło 36   

Wartowice 1 0,35 3,73 

Wartowice 5 0,25 7,15 

Wartowice 8 0,60 10,00 

Wartowice 21 0,45 8,10 

Wartowice 31 0,00 sucha 

Warta Bolesławiecka 3 0,45 6,69 

Warta Bolesławiecka 22 0,20 8,35 

Warta Bolesławiecka 59 0,25 1,18 

Warta Bolesławiecka 93 0,25 sucha 

Warta Bolesławiecka 96 0,30 1,53 

Tomaszów Bolesławiecki 63 0,60 sucha 

Tomaszów Bolesławiecki 62 0,50 sucha 

Tomaszów Bolesławiecki 61  studnia zlikwidowana 

Tomaszów Bolesławiecki 42 0,55 sucha 

 

Zaniechanie odwodnienia kopalni „Konrad” spowodowało zmiany w obrębie 

przepływów wód powierzchniowych. Do czasu rozpoczęcia zatapiania kopalni „Konrad” 

(16.01.2001r.) do Bobrzycy odprowadzano wodę przemysłową w ilości szacowanej 

na poziomie 40-50 m3/min (poza szczytem energetycznym) i 11-26 m3/min (w trakcie szczytu 

energetycznego). Od 2001r. stopniowo ograniczano odwodnienie kopalni i zrzucano do rzeki 

wodę w ilości 16-27 m3/min. Obecnie utrzymuje się tylko okresowy, niezbyt duży, zrzut 
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z kopalni anhydrytu „Lubichów”, w ilości około 11-13 m3/min, a jego oddziaływanie 

na przepływ wód powierzchniowych związany jest z naturalną sytuacją hydrologiczną rzeki. 

Przy wyższych stanach wód, przepływ własny w rzece, w godzinach zrzutu z kopalni 

„Lubichów” wzrasta do 50 %. 

7.8 Zmiany fizykochemiczne wód podziemnych 

Działania górnicze spowodowały, że wody podziemne straciły swój naturalny 

charakter. Na skutek zmian hydrochemicznych wody podziemne w złożu utraciły przydatność 

do spożycia. Przed rozpoczęciem zatapiania kopalni skład chemiczny wód dopływających 

na poszczególne poziomy wykazywał dużą stabilność i wysokie walory użytkowe. Parametry 

fizyko-chemiczne wód podziemnych w ujęciach wody pitnej na poziomach 650 i 830 w latach 

1986 – 1999 nigdy nie przekroczyły wartości dopuszczalnych dla wód pitnych. Jedynym 

wskaźnikiem, który wykazywał okresowe przekroczenia wartości dopuszczalnej była 

mętność, spowodowana obecnością zawiesiny mineralnej w wodzie, ujmowanej na poziomie 

650. Woda cechsztyńskiego poziomu wodonośnego do lutego 2002 r. była typu HCO3–SO4–

Ca–Mg, o mineralizacji ogólnej 378 mg/dm3. W 2002 r. nastąpiła zmiana składu jonowego 

na SO4–HCO3–Ca–Mg–Na, przy jednoczesnym wzroście mineralizacji ogólnej 

do 1 145 mg/dm3, twardości ogólnej do 608,9 mg CaCO3/dm3 oraz zawartości siarczanów 

do 486 mg/dm3. Pierwszym sygnałem były zmiany fizykochemiczne wód podziemnych, które 

wystąpiły na ujęciu wody podziemnej wykonanym przez firmę Aquakonrad (otwory AQ-1, 

AQ-2). W otworach ujmujących wodę z poziomu cechsztyńskiego 830 zaobserwowano 

zmianę wartości odczynu wody ze słabo zasadowego pH -7,24 na słabo kwaśny (pH-5,29). 

Nastąpił również znaczący wzrost stężenia siarczanów oraz żelaza (M. Mądrala 2010). 

Źródłem siarczanów w wodzie podziemnej są przypuszczalnie warstwy gipsu i anhydrytu 

oraz proces utleniania siarczków miedzi i żelaza, który następował, gdy była prowadzona 

eksploatacja. Ujęcie w niedługim czasie wyłączono z eksploatacji. Powstała konieczność 

budowy rurociągu i doprowadzenia wody z ujęć kredy przez PWiK w Bolesławcu. 
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Ryc. I.2.19. Mapa topograficzna z proponowana lokalizacją monitoringu wód podziemnych powierzchniowych
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W roku 2007 (Z. Kisielewicz i zespół, 2007) obserwowano zarówno w otworze AQ-1 jak i w 

piezometrze szybowym K-I wysokie stężenia siarczanów (416–484 mg/dm3). Ponadto w 

otworze szybowym K-I wysoki poziom osiąga twardość ogólna (śr. 568,3 mgCaCO3/dm3). 

Przeciwnie jest w otworze szybowym K-II, gdzie obserwuje się ciągły spadek mineralizacji 

ogólnej (320 mg/dm3), siarczanów (19,8 mg/dm3) i twardości ogólnej (183,6 mgCaCO3/dm3). 

Ponadto woda w tym otworze zmieniła odczyn z silnie zasadowego na obojętny, przy 

jednoczesnym spadku zasadowości ogólnej. W piezometrze założonym w poziomie 

cechsztyńskim G-2 w 2006 r. nastąpił znaczny wzrost siarczanów (456 mg/dm3), twardości 

ogólnej (475 mgCaCO3/dm3) oraz mineralizacji (814 mg/dm3). Wyniki monitoringu 

hydrochemicznego wód podziemnych na obszarze synkliny grodzieckiej wskazują 

na różnorodność typów i niską jakość wód w różnych poziomach wodonośnych oraz 

na obecność w wodach wielu składników w stężeniach podwyższonych w stosunku 

do wymogów określonych dla wód pitnych, i tak:  

• w poziome czwartorzędowym obserwuje się podwyższoną zawartość azotanów, 

azotynów, amoniaku, żelaza, manganu oraz podwyższoną wartość pH. Obecność 

w wysokich stężeniach związków azotu, zwłaszcza w wodach czwartorzędowego 

poziomu wodonośnego może wskazywać na zanieczyszczenie o charakterze 

antropogenicznym, m. in. ze strony rolnictwa, 

• w wodach piętra triasowego obserwuje się podwyższoną zawartość żelaza 

i siarczanów,  

• w wodach piętra permskiego (cechsztyn) występują podwyższone ilości żelaza, 

manganu, pH, siarczanów, a także występuje amoniak. 

Główne źródło wód pitnych w rejonie, jakim był poziom wodonośny wapieni - 

środkowego cechsztynu uległ stopniowej degradacji hydrochemicznej, obecnie obserwuje się 

przekroczenie stężeń siarczanów dopuszczalnych dla wód pitnych (powyżej 400 mg/dm3). 

Na podstawie wyników prowadzonego monitoringu jakościowego wód podziemnych 

w otworach AQ-1, AQ-2 można stwierdzić, że w najbliższym czasie, obejmującym kilka 

czy kilkanaście lat nie należy spodziewać się poprawy jakości wód. 

 7.9 Bezpośrednie i pośrednie wpływy działalności górniczej na 
powierzchnię terenu 
 

W synklinie grodzieckiej stwierdza się oddziaływanie wpływów bezpośrednich i 

pośrednich działalności górniczej na powierzchnię terenu (Kiełbasiewicz, 1986). Efektem 

tego jest wielkopromienna niecka, ale o małej amplitudzie, która powstała wskutek osiadania 
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Zał. 7a   Zmiany położenia zw ierciadła wody w studniach kopanych 
w miejscowości Garnczary w  latach 1976 - 2007
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terenu. Jednocześnie powstały mniejsze deformacje terenu w postaci szczelin, progów 

terenowych, lejów i zapadlisk, przy czy wspomniane lokalne odkształcenia terenu mają często 

podłoże krasowe. Obszar synkliny grodzieckiej z uwagi na płytkie, przypowierzchniowe 

występowanie węglanów i siarczanów kompleksu permsko-mezozoicznego oraz silne 

zaangażowanie tektoniczne górotworu jest predysponowany do rozwoju procesów krasowych. 

Nasilenie tych zjawisk ma miejsce w dolinie rzeki Bobrzycy koło Lubkowa oraz potoku 

Zimnik, w zachodniej części miejscowości Grodziec, gdzie stwierdza się występowanie 

ponorów - miejsc częściowego lub nawet całkowitego zaginięcia cieku.  

W okresie 10 lat po zaprzestaniu eksploatacji rud miedzi omawiany teren nie podlegał 

żadnym istotnym wpływom, wynikającym z bezpośredniego oddziaływania zakończonej 

eksploatacji. Osiadanie terenu jest znikome i znajduje się w fazie zanikowej. Pomiary 

z 1999 roku wykazały niewielkie kilkumilimetrowe obniżenia. Obiektami, które pozostały po 

górniczej eksploatacji są trzy zbiorniki odpadów poflotacyjnych, dwa w Iwinach i jeden w 

Wartowicach. Obecnie wykonywana jest rekultywacja zbiorników w kierunku ich zalesienia i 

przekształcenia otoczenia zbiorników w ostoje dla ptactwa i zwierząt. 

Dalej zacytowano wykresy wahania zwierciadła wody w otworach obserwacyjnych 

przedstawione w „Dokumentacji hydrogeologicznej….” (Kisielewicz Z., i inni 2007): 

Ryc. I.2.20. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Garncary 
w latach 1976-2007 
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Zał. 7b  Zmiany położenia zw ierciadła wody w studniach kopanych 
w miejscowości Grodziec w latach 1976 - 2007
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Ryc. I.2.21. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Grodziec 

w latach 1976-2007 
 
 
 

Zał. 7c  Zmiany położenia zw ierciadła wody w studniach kopanych 
w miejscowości Jurków w latach 1976 - 2007
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Ryc. I.2.22. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Jurków 

w latach 1976-2007 
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Zał. 7d  Zmiany położenia zw ierciadła wody w studniach kopanych 
w miejscowości Lubków w latach 1976 - 2007
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Ryc. I.2.23. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Lubków 

w latach 1976-2007 
 

Zał. 7e  Zmiany położenia zw ierciadła wody w studniach kopanych 
w miejscowości Olszanica w latach 1976 - 2007
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Ryc. I.2.24. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Olszanica 

w latach 1976-2007 
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Zał. 7f  Zmiany położenia zw ierciadła wody w studniach kopanych 
w miejscowości Raciborowice Dolne w latach 1976 - 2007
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Ryc. I.2.25. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Raciborowice 

Dolne w latach 1976-2007 
 

Zał. 7g  Zmiany położenia zw ierciadła wody w studniach kopanych 
w miejscowości Raciborowice Górne w latach 1976 - 2007
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Ryc. I.2.26. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Raciborowice 

Górne w latach 1976-2007 
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Zał. 7h  Zmiany położenia zw ierciadła wody w studniach kopanych 
w miejscowości Sędzimirów w latach 1976 - 2007
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Ryc. I.2.27. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Sędzimirów 

w latach 1976-2007 
 

Zał. 7i  Zmiany położenia zw ierciadła wody w studniach kopanych 
w miejscowości Warta Bolesław iecka w latach 1976 - 2007
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Ryc. I.2.28. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Warta 

Bolesławiecka w latach 1976-2007 
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Zał. 7j  Zmiany położenia zw ierciadła wody w studniach kopanych 
w miejscowości Wartow ice w latach 1976 - 2007
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Ryc. I.2.29. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach kopanych w miejscowości Wartowice 

w latach 1976-2007 
 

Zał. 7k  Zmiany położenia zw ierciadła wody w piezometrach 
składowiska Wartow ice 3 w latach 1990 - 2007
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Ryc. I.2.30. Zmiany położenia zwierciadła wody w piezometrach składowiska w 

miejscowościWartowice w latach 1990-2007 
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Zał. 7l  Zmiany położenia zw ierciadła wody w latach 2004 - 2007 w 
nowoodwierconych piezometrach czwartorzędowych 
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Ryc. I.2.31. Zmiany położenia zwierciadła wody w latach 2004-2007 w nowoodwierconych 

piezometrach czwartorzędowych  
 

Trwająca prawie 60 lat eksploatacja rud miedzi, odwadnianie kopalń a następnie ich 

zalanie doprowadziło do wielu zmian w środowisku przyrodniczym, m. in: 

• w okresie rozwoju eksploatacji rud miedzi powstał regionalny lej depresyjny 

o maksymalnej głębokości 720 m i znacznej powierzchni, jako konsekwencja 

wypompowania ponad 850 milionów m3 wody podziemnej z górotworu. Obecnie 

następuje odtwarzanie się pierwotnych warunków hydrogeologicznych. 

Po początkowym okresie zalewania i szybkiego wypełniania górotworu, obecnie 

proces wypełniania przebiega bardzo powoli. Zakłada się, że podnoszenia się 

zwierciadła wody zostanie zakończony do ok. 2015 roku, 

• zmiany fizykochemiczne wód podziemnych w rejonie kopalń, szczególnie wód 

cechsztyńskiego poziomu wodonośnego, 

• obniżenie wody podziemnej w poziomie czwartorzędowym na obszarze 52 km2, co 

doprowadziło do zaniku wody w wielu studniach gospodarskich, przypuszczalnie 

z czasem nastąpi odtworzenie pierwotnego położenia wód gruntowych, 
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• zaburzenia powierzchni terenu wywołane przez osiadanie terenu , które zaznaczyło się 

na znacznym obszarze (powstanie płytkiej niecki o szerokim promieniu) oraz 

powstanie nowych zjawisk krasowych w formie lejów i zapadlisk o małej średnicy, 

• przekształcenie morfologii terenu poprzez budowę 3 osadników odpadów flotacyjnych 

oraz hałdy skał płonnych, 

• zmiany stanu wód gruntowych i ich zanieczyszczenie wokół osadników; 

• zmiany w przepływach rzeki Bobrzycy, spowodowane najpierw zrzutem wód 

z odwodnienia , a następnie zaniechaniem tego zrzutu.  

7.10 Analiza wyników obserwacji hydrogeologicznych 
prowadzonych przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy 
Instytut Badawczy w rejonie niecki bolesławieckiej 
 

W rejonie nieczynnych kopalń znajdują się dwa punkty Stacjonarnych Obserwacji 

Hydrogeologicznych monitoringu wód podziemnych tj.: 

• punkt nr II/459/1 – położony w Warcie Bolesławieckiej, w którym obserwowany był 

od 1985 roku do 2010 (z długą przerwą obejmującą okres od kwietnia 1992 do 

kwietnia 2004) czwartorzędowy poziom wodonośny. Obserwowany jest tu poziom 

wodonośny o swobodnym zwierciadle wody, występujący w przedziale głębokości 7,3 

– 18,0 m. W otworze obserwowanym współczynnik korelacji R2 wynosi 0,5922, co 

wskazuje na tendencję obniżania się zwierciadła wody. W sumie z uwagi na znaczą 

przerwę w okresie obserwacji możliwe jest, że tak sformułowany wniosek nie jest do 

końca uzasadniony. 

• punkt II/721/1 w Nowych Jaroszewicach. Obserwowany jest tu górnokredowy poziom 

wodonośny związany z piaskowcami ujętymi w przedziale 34,2 – 130,0. Czas 

obserwacji obejmuje okres od lipca 2000 do czerwca 2009. W okresie prowadzonych 

obserwacji swobodne zwierciadło wody obniżyło się, a współczynnik korelacji R2 

wynosi 0,7049, co wskazuje na zdecydowaną tendencję obniżania się zwierciadła 

wody. 
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8 WPŁYW DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ NA STOSUNKI 
WODNE W REJONIE ZLEWNI NYSY ŁUŻYCKIEJ 

8.1 Położenie administracyjne i geograficzne 

Zlewnia Nysy Łużyckiej po stronie polskiej położona jest w obrębie województw: 

lubuskiego (w powiatach: krośnieńskim, żarskim, zielonogórskim i żagańskim) i 

dolnośląskiego (w powiatach: zgorzeleckim i częściowo lubańskim). Omawiany obszar 

rozciąga się południkowo wzdłuż granicy polsko-niemieckiej, od ujścia Nysy Łużyckiej do 

Odry (w rejonie Kosarzyna) na północy, do Zgorzelca, a właściwie granicy polsko czeskiej na 

południu.  

Według podziału geograficznego Polski J. Kondrackiego (2009) leży on w granicach 

prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego, w podprowincjach Nizin Sasko-Łużyckich 

i Środkowopolskich (w ich wielkopolsko-śląskiej części), w makroregionach: Obniżenia 

Dolnołużyckiego, Wzniesień Łużyckich, Niziny Śląsko-Łużyckiej, Wału Trzebnickiego 

(mezoregiony: Wału Mużakowskiego, Borów Dolnośląskich i Wzniesień Żarskich) i Pogórza 

Zachodniosudeckiego (mezoregion Pogórze Izerskie). Granica tych makroregionów jest 

jednocześnie granicą prowincji: Niżu Środkowoeuropejskiego i Masywu Czeskiego, zaś 

w części południowej należy do makroregionu Pogórze Zachodniosudeckie. Jest on położony 

w strefie przejściowej pomiędzy Masywem Łużyckim i Sudetami – ryc. 2. Obszar ten 

charakteryzuje się zróżnicowaną rzeźbą powierzchni terenu. Znajdują się tu pasma wzgórz 

polodowcowych, wąskie doliny rzeczne oraz równinne obszary wysoczyznowe, pradolinne 

i nizinne, urozmaicone pagórkami wydm. Najwyższe wzniesienia znajdują się w obrębie 

Wału Mużakowskiego (130,0-180,5 m n.p.m.) oraz w rejonie Wzniesień Żarskich (140-

173,7 m n.p.m.) natomiast dna dolin położone są na poziomie 97-63 m n.p.m. Najniżej 

położony obszar pomiędzy pasmami wzgórz polodowcowych Wału Mużakowa i Wzgórz 

Żarskich stanowi równina sandrowa Wysoczyzny Żarskiej i pradolinne obniżenie Równiny 

Gozdnickiej. Wysokości bezwzględne w obrębie wysoczyzny wynoszą 135-167 m n.p.m., 

a w obrębie obniżenia 125-141 m n.p.m. 

Z uwagi na warunki hydrogeologiczne omawiany obszar wg B. Paczyńskiego 

i A. Sadurskiego położony jest w regionie środkowej Odry, w subregionach: Sudetów 

i środkowej Odry – północ, w Jednolitych Częściach Wód Podziemnych (JCWP) nr 76, 92 

i 105. 
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8.2 Hydrografia obszaru 

Nysa Łużycka jest lewostronnym dopływem Odry o długości 246,09 km, z czego ok. 

50 km znajduje się w Czechach, a pozostały odcinek stanowi granicę polsko-niemiecką.  

 

 

Ryc.I.2.32. Rozmieszczenie kopalń węgla brunatnego w zlewni Nysy Łużyckiej 
(wg U. Kołodziejczyk, 2009 r.) 
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Całkowita powierzchnia zlewni Nysy Łużyckiej wynosi 4 403 km2. Zlewnia Nysy Łużyckiej 

znajduje się na pograniczu trzech państw: Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej 

Niemiec i Republiki Czeskiej. Ważniejsze miejscowości, przez które rzeka ta przepływa to 

Liberec, Zittau, Zgorzelec/Görlitz, Pieńsk i Gubin/Guben. 

 

8.3 Rozwój górnictwa w rejonie zlewni Nysy Łużyckiej  

W dolinie Nysy Łużyckiej występują liczne złoża węgla brunatnego wieku 

mioceńskiego, które eksploatuje się, zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej a wzdłuż 

rzeki, na obu jej brzegach powstały kopalnie węgla brunatnego i elektrownie przetwarzające 

węgiel brunatny na energię elektryczną.  

W wyniku działalności lodowców mioceńskie pokłady węgla uległy znacznym zaburzeniom 

glacitektonicznym w wyniku, których nastąpiło ich przefałdowanie i wyniesienie, co 

umożliwia eksploatację metodą odkrywkową.  

 Prowadzenie wydobycia węgla brunatnego metodą odkrywkową przyczynia się do 

przekształcania powierzchni terenu oraz daleko idących, rozległych, 

wielkopowierzchniowych zmian środowiska przyrodniczego, w tym zmian stosunków 

wodnych na dużym obszarze. Zmianom ulega morfologia terenu, infrastruktura powierzchni 

terenu oraz warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne w rejonie wyrobisk górniczych. 

Ze względu na usytuowanie kopalń węgla brunatnego w pobliżu granicy polsko – niemieckiej 

zmiany środowiskowe obejmują terytorium Polski i Niemiec, a w przypadku Turowa również 

tereny położone po stronie czeskiej.  

Kopalnia Olbersdorf - obecnie nieczynna, działała od XVIII wieku do 1991 roku. W 

wyniku eksploatacji powstało wyrobisko o powierzchni 286 ha i głębokości 37 m (Z. Wilk 

2003). W procesie rekultywacji rozpoczętej 1994 r., wyrobisko zostało zalane wodami rzeki 

Mandau, w wyniku czego powstał zalew o powierzchni 60 ha oraz tereny rekreacyjne 

o powierzchni około 400 ha. 

Kopalnia Turów – jest jedyną, czynną kopalnią po stronie polskiej, położoną w zlewni 

Nysy Łużyckiej. Jako odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego funkcjonuje od połowy XIX 

wieku. Po wojnie, od roku 1956, podjęto budowę nowej odkrywkowej kopalni, w której 

eksploatowany jest węgiel na potrzeby elektrowni Turów (obiekt ten oddano do eksploatacji 

w 1965 roku). Do 1 listopada 2007 roku wydobyto ok. 826 mln t. węgla brunatnego, 

zdejmując przy tym 1 801 mln t nadkładu. Obecnie powierzchnia odkrywki obejmuje ok. 24 

km2, a jej głębokość wynosi 205 m. Odkrywka ciągle się powiększa, obecnie w kierunku 
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południowym i południowo-wschodnim. Od północnej strony do odkrywki przylega 

zwałowisko zewnętrzne o powierzchni ponad 22 km2, w całości zrekultywowane poprzez 

zalesienie terenu. W programach planistycznych zakłada się działalność kopalni i elektrowni 

do 2040 roku. Po zakończeniu eksploatacji wyrobisko poeksploatacyjne zostanie wypełnione 

wodą (zalane) i już teraz dąży się do spłycenia wyrobiska, poprzez składowanie w jego 

obrębie skały płonnej, tym samym powstaje składowisko wewnętrzne. W kopalni oraz jej 

okolicy znajduje się około 300 piezometrów, ich ilość i częstotliwość pomiarów ulega 

zmianom i jest uwarunkowana postępem prac górniczych i odwodnieniowych. W rejonie 

kopalni rozwinął się lej depresyjny we wszystkich poziomach wodonośnych, który został 

ograniczony od strony zachodniej poprzez budowę ekranu izolującego.  

Kopalnia Berzdorf – funkcjonowała od drugiej polowy XIX wieku. Pracę kopalni 

zakończono w 1997 roku. W okresie eksploatacji obiektu wybudowano ekran 

przeciwfiltracyjny wzdłuż Nysy Łużyckiej, o długości 5,5 km i głębokości 68 m. Od 1997 

roku prowadzone są prace rekultywacyjne, polegające na wypełnianiu zbiornika wodą z Nysy 

Łużyckiej, rzeki Plisnitz oraz kilku mniejszych cieków (U. Kołodziejczyk 2009). Wielkość 

maksymalnego poboru wody powierzchniowej z Nysy Łużyckiej została określona 

we wspólnym porozumieniu polsko - niemieckim, z uwzględnieniem przepływu 

nienaruszalnego dla rzeki. Proces napełniania nie zakończył się jeszcze, ale jezioro Berzdorf 

już istnieje i jest wykorzystywane do celów rekreacyjnych. Po stronie polskiej prowadzone są 

obserwacje zwierciadła wody w punktach pomiarowych wykonanych w Koźlicach (3 otwory) 

i Osieku Łużyckim (3 otwory) (A. Dubicki, et. al., 2010 r.). Wypełnianie wyrobiska 

przyczynia się do odtworzenia stanu „quasi” naturalnego wód podziemnych, czyli 

podniesienia się zwierciadła wody we wszystkich poziomach.  

Kopalnia Barwalde – eksploatacja została zakończona, po czym wyrobisko 

wypełniono wodą. Teren wokół obiektu został przekształcony w tereny rekreacyjne. 

Kopalnia Reichwalde - działała do 1999 roku, obecnie jest nieczynna (zawieszono 

eksploatację), nadal jest odwadniana. Planuje się jej ponowne uruchomienie (planowano 

w roku 2010), a po zakończeniu eksploatacji wypełnienie wyrobiska wodą powierzchniową.  

Kopalnia Nochten – eksploatacja węgla została rozpoczęta w 1973 roku i jest 

prowadzona metodą odkrywkowa do głębokości ok. 107 m p.p.t. Eksploatacja przyczyniła się 

do powstania leja depresyjnego o promieniu 3-5 km wokół kopalni i głębokości 40,0 m 

(U. Kołodziejczyk, 2009 r.). Przy odwadnianiu odkrywki odprowadzane jest 135,2 mln m3 

wody (Dubicki A., 2005 r.). Wodę z odwodnienia odprowadza się do Sprewy. Już teraz 

w miarę postępu eksploatacji wyrobisko jest rekultywowane. Po zakończeniu eksploatacji 
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wyrobisko zostanie zalane wodą z rzeki. Kopalnia położona jest na wysokości miejscowości 

Przewóz. W rejonie oddziaływania kopalni Reichwalde i Nochten, tj. miejscowości 

Przewoźniki i Sobolice monitoring obejmuje 23 punkty pomiarowe po stronie polskiej i 13 

po stronie niemieckiej. System odwadniający kopalni odprowadza ok. 118 mln m3 rocznie 

(Dubicki A.). Obserwuje się powolne oddziaływanie na wody piętra neogeńskiego, proces ten 

przypuszczalnie będzie postępować z uwagi na przesuwanie się frontu prac ku wschodowi i 

rzece Nysie Łużyckiej. (A. Dubicki, i in., 2010 r.). Zakończenie wydobycia jest planowane 

na 2030 rok. 

Kopalnia Łęknica – jest nieczynna od końca lat siedemdziesiątych XX wieku. Jest to 

rejon bardzo silnie zaburzony glacitektonicznie, stąd odkrywkowa eksploatacja była 

prowadzona w obrębie izolowanych soczew. Obecnie w wyniku wypełniania się wyrobisk 

wodą powstało pojezierze antropogeniczne, które tworzą ok. 100 jezior o powierzchni od 0,01 

do 20,2 ha. Na znacznym obszarze doszło do zmiany stosunków wodnych, ale również do 

degradacji jakości wód gruntowych i powierzchniowych, poprzez ich znaczne zakwaszenie, 

do 2,5 pH oraz występowanie dużych ilości jonów żelaza i manganu. 

Kopalnia Jänschwalde - działa od 1976 roku, przy czym prace odwodnieniowe 

i udostępniające prowadzono od 1970 roku. Odkrywka przesuwała się początkowo w 

kierunku południowym, a od początku lat osiemdziesiątych front robót zmienił kierunek 

i zaczął się przemieszczać na południowy-wschód, tj. ku Nysie Łużyckiej. W roku 1993 

odkrywka dotarła do rzeki koło miejscowości Briesnig. Od tego czasu eksploatacja jest 

prowadzona w kierunku północnym, równolegle do Nysy Łużyckiej. Etapem końcowym 

będzie osiągnięcie miejscowości Taubendorf. W 1993 r. eksploatacja węgla brunatnego 

sięgała do miejscowości Briesing, tuż nad Nysą Łużycką. Rejon oddziaływania kopalni 

po stronie polskiej obejmuje miejscowości Strzegów – Sadzarzewice.  

Dla potrzeb monitoringu wód podziemnych wykonano 31 punktów pomiarowych 

po stronie polskiej i 31 po stronie niemieckiej. Po stronie polskiej nastąpiło wyraźne 

obniżenie poziomu wody w piętrze neogeńskim: 

• w poziomie podwęglowym o około 45 m, 

• w poziomie międzywęglowym o około 50 m, 

• w poziomie nadwęglowym. (dane z Monitoringu….2005 r. – A. Dubicki, 2005 r.). 

 Oddziaływanie odwodnienia kopalni Jänschwalde obserwuje się również w pierwszym 

poziomie wodonośnym, przy czym tutaj wielkość obniżenia jest niewielka, z uwagi 

na ograniczenie wpływu kopalni przez wykonanie ekranu izolującego wyrobisko górnicze. 

W okresie rocznej eksploatacji system odwadniający wypompowuje ok. 73 mln m3 wody 
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w 2004 (Dubicki A., 2005 r.) i 90 mln m3 wody w 2006 roku (Adynkiewicz – Piragas M., 

2007 r.). 

W rejonie kopalni występuje znaczący lej depresyjny o powierzchni 28 km2, 

wynikający z głębokiego odwodnienia górniczego, w którego tworzeniu ma również udział 

położona bardziej na zachód kopalnia Cottbus – Nord. W 1979 roku, w rejonie kopalni 

wykonano ekran iłowy, który znacznie ograniczył dopływ wód powierzchniowych z Nysy 

Łużyckiej do odkrywki i jednocześnie ograniczył ujemne oddziaływanie wyrobiska na wody 

podziemne, szczególnie w obrębie utworów czwartorzędowych i górnego miocenu (poziom 

nadwęglowy). Woda pochodząca z drenażu wyrobiska jest wykorzystywana w elektrowni do 

celów technologicznych, a po oczyszczeniu jest odprowadzana do Sprewy. 

Projektowane jest zakończenie eksploatacji do 2025 roku i zalanie wyrobiska wodami 

Sprewy.  

Kopalnia Cottbus –Nord – eksploatację węgla brunatnego rozpoczęto w1981 roku, 

przy czy odwadnianie prowadzono od 1975 roku. Obiekt położony jest poza zlewnią Nysy 

Łużyckiej. Projektuje się jej funkcjonowanie do 2015 roku, a w późniejszym terminie 

rekultywację wyrobiska poprzez wypełnienie wodą. Kopalnia położona jest w dorzeczu 

Sprewy, jednak tworzy ona wspólny lej depresyjny z kopalnią Jänschwalde, która oddziałuje 

na wody podziemne na obszarze Polski. 

W fazie bardzo zaawansowanej są prace dokumentacyjne mające na celu 

uruchomienie, w okresie 10 – 15 lat, nowej odkrywkowej kopalni węgla brunatnego w rejonie 

Gubina – Brody, a w późniejszym terminie również elektrowni. Spowoduje to dalsze 

przekształcanie warunków hydrologicznych Nysy Łużyckiej oraz powstanie nowego leja 

depresyjnego w tym rejonie.  

Pomiary hydrometryczne wykonane w ciekach powierzchniowych wykazały znaczne 

zakłócenia natężenia przepływu, szczególnie w Nysie Łużyckiej. Zaobserwowano ubytki 

wody widoczne zwłaszcza w rejonie czynnych kopalń, największe niedobory w wielkości 

przepływu występują w rejonie kopalni Jänschwalde.  

8.4 Monitoring wód podziemnych  

Różnorodność problemów wynikających z głębokiej antropopresji na stosunki wodne 

w rejonie Nysy Łużyckiej w pełni uzasadnia różnorodność oraz szeroki zakres monitoringu 

środowiska, w tym monitoringu wód podziemnych.  

Monitoring zasobów wodnych w rejonie odkrywek zgodnie z prawem unijnym 

i państwowym prowadzony i nadzorowany jest przez kopalnie, które odpowiadają 
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za eksploatację surowca. Z uwagi na transgraniczny charakter oddziaływania kopalń na 

zasoby wodne prowadzona jest współpraca polsko-niemiecka w ramach umowy między 

Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec a w rejonie Turowa również 

z Republiką Czeską. Wspólne pomiary, a następnie wyniki prac są omawiane na wspólnych 

naradach. Całość prac ze strony polskiej prowadzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

– Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu. Z prac monitoringowych 

wykonywane są coroczne sprawozdania.  

Do obserwacji zachodzących procesów, stopniowo, od lat osiemdziesiątych budowano 

sieć monitoringu środowiska. Początkowo od 1985 roku do 2002 pomiary położenia 

zwierciadła wody w piezometrach prowadził Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, a od 2002 roku monitoring jest prowadzony przez Instytut 

Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu.  

Monitoring dotyczący wód prowadzony przez IMGW – PIB obejmuje pomiary:  

• - klimatyczne w stacji położonej w Zgorzelcu,  

• - hydrologiczne, tj. przepływy w ciekach powierzchniowych, 

• - położenia głębokości zwierciadła wody w punktach obserwacyjnych (piezometry, 

studnie wiercone, studnie kopane),  

• - jakości wód poziemnych i powierzchniowych.  

• - geodezyjne powierzchni terenu oraz punktów obserwacji wód podziemnych. 

Monitoring IMGW – PIB w zakresie obserwacji zwierciadła wody prowadzony jest 

w piezometrach i studniach kopanych i wierconych, w utworach czwartorzędowych oraz 

neogeńskich, w rejonach: 

• Strzegów – Sadzarzewice -w rejonie oddziaływania kopalni Janschwalde, 

• Reichwalde – Nochten (rejon Przewoźniki – Sobolice), 

• Turów, 

• Berzdorf. 

Pomiary są wykonywane 2 razy w roku (wiosną i jesienią), a w wybranych punktach 

są prowadzone z dodatkowo częstotliwością raz w miesiącu. Każdy punkt monitoringu 

posiada kartę posterunku wód podziemnych, zawierającą dane lokalizacyjne i techniczne wraz 

z dokumentacją fotograficzną, mapą i wykresem przedstawiającym zmiany położenia 

zwierciadła wody. Ilość punktów obserwowanych w poszczególnych latach jest zmienna. 
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Tab I.1.30. Sieć obserwacyjna wód podziemnych w rejonie Strzegów – Sadzarzewice – monitoring graniczny wzdłuż Nysy Łużyckiej 

(wg M. Adynkiewicz – Piragas, 2006) 

NR NAZWA 
PUNKTU

Szerokość 
geograficzna

Długość 
geograficzna

rzędna kryzy 
lub znaku 

pomiarowego 
[m n.p.m.]

RODZAJ 
PUNKTU WARSTWA STAN Nr SOH

1 T1 51º49'52'' 14º37'38'' 76,06 piez. Q czynny
2 T2 51º50'13'' 14º36'14'' 61,58 piez. Q czynny
3 T3 51º49'44'' 14º36'06'' 62,54 piez. MW czynny 1129
4 T4 51º49'15'' 14º36'08'' 63,96 piez. Q czynny 1130

5 T5 51º49'16'' 14º36'59'' 64,18 piez. MW kożuch żelazisty – brak możliwości 
pomiaru – ost. pomiar 12.2002

6 T6 51º49'15'' 14º36'08'' 63,88 piez. MW czynny 1131
7 T7 51º48'23'' 14º36'51'' 66,25 piez. Q wyrwany – ost. pomiar 12.2003
8 T10 51º49'44'' 14º38'43'' 84,22 piez. Q zatkany – ost. pomiar 04.2003
9 T11 51º48'47'' 14º38'49'' 90,53 piez. NTr czynny 
10 T12 51º48'50'' 14º39'45'' 85,44 piez. Q czynny
11 T13/1 51º48'10'' 14º37'44'' 67,63 piez. PW czynny
12 T13/2 51º48'10'' 14º37'44'' 67,37 piez. Q czynny
13 T14/1 51º50'18'' 14º35'54'' 61,89 piez. PW czynny 1126
14 T14/2 51º50'18'' 14º35'54'' 62,00 piez. Q czynny 1127
15 T15 51º48'52'' 14º36'22'' 64,84 piez. Q czynny 1133
16 T16 51º48'54'' 14º36'26'' 65,36 piez. PW czynny – w październiku 2003 1134
17 T18 51º48'35' 14º36'47'' 65,63 piez. Q zniszczony– ost. pomiar 12.2002
18 P1 51º53'02'' 14º39'39'' 54,58 piez. PW czynny
19 P2 51º53'02'' 14º39'39'' 54,70 piez. Q czynny
20 P22/1 51º53'31'' 14º41'23'' 52,09 piez. NTr czynny
21 P22/2 51º53'31'' 14º41'23'' 52,17 piez. PW czynny
22 P39 51º51'49'' 14º38'49'' 56,89 piez. Q czynny
23 P40/1 51º51'31'' 14º37'48'' 58,47 piez. MW czynny
24 P40/2 51º51'31'' 14º37'48'' 58,52 piez. Q czynny
25 Sadzarzewice nr 17 51º53'00'' 14º39'40'' 54,69 stud. czynna
26 Markosice nr 39 51º51'11'' 14º38'45'' 62,57 stud. zaasypana - ostatni pomiar 19.04.2004
27 Późno nr 30 51º50'28'' 14º37'15'' 64,26 stud. sucha - ost. pomiar 04.2003
28 Późno nr 31 51º50'27'' 14º37'13'' stud. sucha - ost. pomiar 04.2003
29 Późno nr 14 51º50'38'' 14º36'48'' 61,52 stud. czynna
30 Późno nr 24 51º50'39'' 14º37'05'' 61,73 stud. czynna
31 Strzegów nr 8 51º49'21'' 14º37'02'' 64,28 stud. czynna
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Tab. I.1.31. Sieć obserwacyjna wód podziemnych w rejonie Przewoźniki – Sobolice - monitoring graniczny wzdłuż Nysy Łużyckiej 

 (wg M. Adynkiewicz – Piragas, 2006) 

NR NAZWA PUNKTU Szerokość 
geograficzna

Długość 
geograficzna

rzędna kryzy lub znaku 
pomiarowego [m 

n.p.m.]

RODZAJ 
PUNKTU

WARSTW
A STAN Nr SOH

1 PA-1 51º31'11'' 14º46'50'' 111,4 piez. Q czynny 1135
2 PB-1 51º29'58'' 14º50'56'' 118,3 piez Q czynny 1138
3 30/28H 51º30'55'' 14º48'28'' 116,59 piez MW czynny 1136
4 20/44H 51º30'26'' 14º49'52'' 115,74 piez PW czynny 1137
5 P3 51º29'05'' 14º57'29'' 139,03 piez Q czynny
6 P4 51º29'04'' 14º57'26'' 139,62 piez Q czynny
7 P1 51º28'26'' 14º57'08'' 127,0 piez Q czynny
8 PC-1 51º25'52'' 14º57'46'' 134,47 piez Q czynny 1139
9 PC-2 51º25'52'' 14º57'46'' 134,35 piez NTr czynny 1140
10 Przewóz 11 51º28'43'' 14º56'41'' 129,57 stud. czynna
11 Przewóz 2 51º28'54'' 14º56'50'' 126,8 stud. czynna
12 Bucze 17 51º27'25'' 14º57'49'' 130,48 stud. czynna
13 Bucze 1 51º27'26'' 14º58'11'' 133,48 stud. czynna
14 Dobrzyń 2 51º25'40'' 14º58'37'' 138,12 stud. czynna
15 Dobrzyń 8 51º25'30'' 14º58'29'' 136,31 stud. zasypana - ost. pomiar 10.2003
16 Sanice 1 51º25'01'' 14º58'33'' 140,18 stud. czynna
17 Sanice – stara szkoła 51º24'42'' 14º58'31'' 149,3 stud. czynna
18 Sanice 10 51º24'41'' 14º59'16'' 150,62 stud. czynna
19 Sanice – bud. leśn. 51º24'26'' 14º58'34'' 150,23 stud. czynna
20 Sobolice 20 51º23'25'' 14º58'31'' 153,44 stud. czynna
21 Sobolice 5 51º23'16'' 14º58'40'' 153,45 stud. czynna
22 Sobolice 15 51º23'16'' 14º58'20'' 143,28 stud. czynna
23 Potok 4 51º29'20'' 14º53'56'' 123,81 stud. czynna  

Objaśnienia:  
Q – warstwa wodonośna czwartorzędowa; 
NTr - warstwa wodonośna trzeciorzędowa nadkładowa; 
MW - warstwa wodonośna trzeciorzędowa międzywęglowa; 
PW - warstwa wodonośna trzeciorzędowa podwęglowa 
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Własne obserwacje hydrogeologiczne w ramach sieci monitoringowej SOH i 

MONBADA na obszarze zlewni Nysy Łużyckiej prowadzi Państwowy Instytut Geologiczny 

Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu. Monitoring wód podziemnych PIG-

PIB obejmuje pomiary w 33 studniach kopanych położonych w rejonie granicznym w rejonie 

miejscowości Łęknica i Gubin oraz w 13 studniach głębinowych zlokalizowanych 

na obszarze zlewni Nysy Łużyckiej. Pomiary i badania dotyczą: 

- stanu wód podziemnych (SOH),  

- stanu chemicznego wód (MONDBADA).  

Punkty monitoringowe sieci obserwacyjnych IMGW-PIB oraz PIG-PIB pokrywają się 

w kilku punktach.  
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Ryc. I.2.33. Lokalizacja punktów pomiarowych wód podziemnych w rejonie Przewoźniki – Sobolewice 
(część południowo wschodnia) (mapa z opracowanie M. Adynkiewicz – Piragas, 2006r) 
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Ryc.I.2.34 Lokalizacja punktów pomiarowych wód podziemnych w rejonie Przewoźniki – Sobolewice (część północno – zachodnia – 
 mapa z opracowanie M. Adynkiewicz – Piragas, 2006r) 
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Ryc I.2.35. Lokalizacja punktów pomiarowych wód podziemnych w rejonie Strzegów – 
Sadzarzewice(mapa z opracowanie M. Adynkiewicz – Piragas, 2006r) 
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Tab. I.1.32. Zestawienie punktów monitoringu wód podziemnych w rejonie Nysy Łużyckiej prowadzanego 
 przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu 

 

Nr 
punktu Miejscowość Rodzaj 

otworu 
Rejon 

monitoringu 

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu  

[m] 

Głębokość 
ostateczna  

[m] 

Głębokość zw. 
nawierconego 

[m] 

Głębokość 
zw. 

ustalonego 
 [m] 

Rok 
budowy Stratygrafia Miejscowość 

3720 Strzegów piezometr Gubina 63.48 94 73.2 71 35.5 1985 Tr Strzegów 
3740 Strzegów piezometr Gubina 84.47 26.5 26.3  14.67 1985 Tr Strzegów 
3760 Strzegów piezometr Gubina 89.31 86.5 84.2 42 22.84 1985 Tr Strzegów 
3780 Strzegów piezometr Gubina 67.25 89 88.6 84 1.93 1987 Tr Strzegów 
3781 Strzegów piezometr Gubina 67.24 89 21.2 15.5 1.54 1987 Tr+Q Strzegów 
3782 Sadzarzewice st. kopana Gubina 55.93  4.7  3.93  Q Sadzarzewice 
3800 Strzegów st. kopana Gubina 64.28  3.4  3.24  Q Strzegów 
3801 Strzegów piezometr Gubina 75.2 30 18.8  8.62 1985 Q Strzegów 
3802 Późna st. kopana Gubina 61.08  2.9  1.92  Q Późna 
3803 Późna st. kopana Gubina 61.18  2.7  1.89  Q Późna 
3804 Późna st. kopana Gubina 65.83    4.66  Q Późna 
3805 Późna st. kopana Gubina     6.43  Q Późna 
3806 Markosice piezometr Gubina 56.57 9 9 1.14 1.14 1998 Q Markosice 
3807 Markosice piezometr Gubina 58.15 65 64.2 56.5 1.31 1998 Tr Markosice 
3808 Markosice piezometr Gubina 58.14 9 9 2.3 1.73 1998 Q Markosice 
3821 Polanowice piezometr Gubina 51.13  60 20.2 1.12  Tr Polanowice 
3840 Polanowice piezometr Gubina 51.15 153 143 115 0.76  Tr Polanowice 
3841 Sadzarzewice piezometr Gubina 54.29 151 139 112.6 3.51  Tr Sadzarzewice 
3860 Sadzarzewice piezometr Gubina 54.41  45 2.34 2.34  Q Sadzarzewice 
3880 Sanice st. kopana Łęknicy 139.56  11.4    Q Sanice 
3900 Bucze st. kopana Łęknicy 130.13  4.9  3.84  Q Bucze 
3901 Przewóz piezometr Łęknicy 138.85 2.8 2.8 2.68 2.68 1996 Q Przewóz 
3902 Sanice st. kopana Łęknicy 149.79  1.7  0.7  Q Sanice 
3921 Przewóz piezometr Łęknicy 126.56 6 6 3.29 3.29 1995 Q Przewóz 

3940 Przewóz 
 piezometr Łęknicy 139.03 18.5 18.5 15.01 15.01 1996 Q Przewóz 
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Nr 
punktu Miejscowość Rodzaj 

otworu 
Rejon 

monitoringu 

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu  

[m] 

Głębokość 
ostateczna  

[m] 

Głębokość zw. 
nawierconego 

[m] 

Głębokość 
zw. 

ustalonego 
 [m] 

Rok 
budowy Stratygrafia Miejscowość 

3941 Bucze st. kopana Łęknicy 133.2  8.2  7.79  Q Bucze 
3942 Potok st. kopana Łęknicy 123.2  5.5  4.2  Q Potok 
3943 Sobolice st. kopana Łęknicy 153.2  4  3.36  Q Sobolice 
3944 Sobolice st. kopana Łęknicy 143.23  3.2  3.16  Q Sobolice 
3945 Sobolice st. kopana Łęknicy 153.11  8.8  7.56  Q Sobolice 
3946 Przewóz st. kopana Łęknicy 128.76  7.2  6.81  Q Przewóz 

3960 Sanice st. 
wiercona Łęknicy 139.56  12.6  7.76  Q Sanice 

3961 Sanice st. kopana Łęknicy 149  4.7  3.73  Q Sanice 
 

Tab.I.1.33. Zestawienie punktów monitoringu wód podziemnych w rejonie Nysy Łużyckiej 
 prowadzanego przez Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu (c.d.) 

 
Numer 
punktu 
SOH 

Numer punktu 
MONBADA 

Numer 
punktu 
CBDH 

Rodzaj 
 otworu 

Rzędna 
terenu  

[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu 

 [m] 

Głębokość 
zw. 

ustalonego  
[m] 

Stratygrafia Miejscowość Nazwa SOH Nazwa 
MONBADA 

II/1126/1 2340 5710049 piezometr 61.33 97 4.18 Tr Strzegów Strzegów  
II/1127/1 2341 5710050 piezometr 61.35 97 1.26 Q Strzegów Strzegów Strzegów 
II/1128/1 2342 5710051 piezometr 60.87 23 0.24 Q Strzegów Strzegów  
II/1129/1 2343 6080028 piezometr 61.63 86 0.41 Tr Strzegów Strzegów  
II/1130/1 2903 6080029 piezometr 63.01 28 0.64 Q Strzegów Strzegów  
II/1131/1 2904 6080030 piezometr 63.06 80 3.79 Tr Strzegów Strzegów  
II/1133/1  6080031 piezometr 63.99 22 2.01 Q Strzegów Strzegów  
II/1134/1 2344 6080032 piezometr 64.04 120 10.17 Tr Strzegów Strzegów Strzegów 
II/1135/1  6460076 piezometr 109.98 10 2.82 Q Łęknica Łęknica  
II/1136/1 2335 6460097 piezometr 116.25 67.5 -0.5 Tr Przewóz Przewóz Przewóz 
II/1137/1 1176 6460098 piezometr 114.86 93.1 -0.88 Tr Przewóz Przewóz Przewóz 
II/1138/1 2336 6820014 piezometr 117.95 26 5.45 Q Przewóz Przewóz  
II/1139/1 2307 6820012 piezometr 133.72 13 3.81 Q Dobrzyń Dobrzyń Dobrzyń 
II/1140/1 2308 6820013 piezometr 133.72 56 6.92 Tr Dobrzyń Dobrzyń  
II/1155/1 1174 5710046 piezometr 58.88 150 40.61 Tr Późna Późna-1 Późna-1 
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Numer 
punktu 
SOH 

Numer punktu 
MONBADA 

Numer 
punktu 
CBDH 

Rodzaj 
 otworu 

Rzędna 
terenu  

[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu 

 [m] 

Głębokość 
zw. 

ustalonego  
[m] 

Stratygrafia Miejscowość Nazwa SOH Nazwa 
MONBADA 

II/1155/2 1175 5710047 piezometr 59.03 87 28.02 Tr Późna Późna-2 Późna-2 
II/1155/3  5710048 piezometr 59.16 17.5 2.16 Q Późna Późna-3  
II/1164/1 2698 7190066 st. wiercona 173.1 24 4 Q Lasów Lasów  
II/1165/1 1963 7560028 piezometr 184.3 11.6 1.2 Q Zgorzelec Zgorzelec Zgorzelec 

II/1166/1 1805 7560150 st. wiercona 210 27.1 13.6 Tr Osiek Łużycki Osiek 
Łużycki Osiek Łużycki 

II/1167/1 1964 7560169 piezometr 228.5 102 7.5 Q Stary 
Zawidów 

Zawidów-
Osiedle 

Zawidów-
Osiedle 

II/1177/1 2711 7560167 piezometr 233.7 101 15.9 Q Zawidów Zawidów Zawidów 
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8.5 Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych 

Prowadzenie działalności górniczej metodą odkrywkową przyczynia się 

do przekształcania powierzchni terenu oraz daleko idących, rozległych, 

wielkopowierzchniowych zmian środowiska przyrodniczego, w tym zmian stosunków 

wodnych na dużym obszarze. Zmianie ulega morfologia terenu, infrastruktura powierzchni 

terenu, warunki dopływu wód powierzchniowych i podziemnych do wyrobisk górniczych 

oraz. przepływy wód powierzchniowych w Nysie Łużyckiej. Konieczność obniżenia poziomu 

wód podziemnych spowodowała odwodnienie dużych obszarów oraz zmiany hydrologiczne i 

hydrogeologiczne na dużym obszarze. Ze względu na usytuowanie kopalni węgla brunatnego 

w pobliżu granicy polsko – niemieckiej zasięg oddziaływania obiektów górniczych, w tym 

zmiany środowiskowe obejmują terytorium Polski i Niemiec, a w przypadku Turowa również 

tereny położone po stronie czeskiej. 

W rejonie Janschwalde prowadzony monitoring wskazuje na obniżenie zwierciadła 

wody w poziomie neogeńskim, w warstwach międzywęglowej i podwęglowej o ponad 50 m. 

W czwartorzędowej warstwie wodonośnej, w punktach zlokalizowanych wzdłuż Nysy 

Łużyckiej, wpływ odwodnienia nie jest obserwowany, a w piezometrach na wysoczyźnie 

uwidacznia się powolne obniżanie się poziomu wody (wg M. Adynkiewicz-Piragas, 2010 r.).  

 W rejonie miejscowości Przewóz, tj. na wysokości kopalni Reichwalde i Nochten, 

wyniki monitoringu pokazują powolne obniżanie się poziomu wody w piezometrach 

ujmujących poziom neogeński, nieprzekraczające 3 m. 

 W rejonie kopalni Berzdorf, w której zakończono eksploatację węgla i kopalnia jest 

wypełniana wodą, co sprzyja odtworzeniu warunków naturalnych obserwacje prowadzone 

przez IMGW - PIB wskazują na podnoszenie się zwierciadła wody w poziomie 

międzyweglowym (piezometry PB-2 Koźlice i PB-5 Osiek Łużycki). Nie obserwuje się 

podnoszenia zwierciadła wody w poziomie czwartorzędowym z uwagi na obecność ekranu 

iłowego wykonanego po stronie niemieckiej. 

W roku 2011 Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

Oddział we Wrocławiu opracował dokumentację hydrogeologiczną dla zlewni Nysy 

Łużyckiej (Czerski M., i zespół, 2011). Dla zlewni o powierzchni 1 870 km2 określono 

zasoby odnawialne na 431 257 m3/dobę, a zasoby dyspozycyjne na 165 250 m3/dobę.  

W zlewni Nysy Łużyckiej znajdują się znaczące komunalne ujęcia wód podziemnych:  
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• po stronie polskiej: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. W Zawidowie, 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” W Zgorzelcu, Zakład Usług 

Komunalnych w Pieńsku,  

• po stronie niemieckiej: Stadtwerke Gorlitz/WW Weinhubel, Stadt werke Zittau 

GmbH/ Weisbachchtal, WW Leuba. 

9. ZMIANY POŁOŻENIA ZWIERCIADŁA WÓD 
PODZIEMNYCH WYWOŁANE DZIAŁALNOŚCIĄ GÓRNICZĄ 
KOPALNI TURÓW 

9.1 Położenie administracyjne i geograficzne 

 Złoże węgla brunatnego Turów leży w tektonicznej niecce żytawskiej, położonej 

pomiędzy Masywem Łużyckim a zachodnią częścią Gór Izerskich, na terytorium Polski, 

Niemiec i Czech. Złoże położone jest w makroregionie Pogórze Zachodniosudeckie, 

mezoregionie obniżenia Żytawsko – Zgorzeleckiego (J. Kondracki, 2009 r.). Częścią obszaru 

jest Kotlina Turoszowska, która jest zapadliskiem tektonicznym, wypełnionym neogeńskimi 

utworami, między innymi pokładami węgla brunatnego o znacznej miąższości. Znaczną część 

wspomnianej kotliny zajmuje wyrobisko odkrywkowe kopalni Turów, co spowodowało duże 

zmiany morfologiczne na tym obszarze.  

9.2 Hydrografia obszaru 

 Omawiany obszar położony jest w zlewni Nysy Łużyckiej, która jest osią 

hydrograficzną Kotliny Turoszowskiej. Do Nysy dopływają dwa cieki: Biedrzychówka 

i Miedzianka (oraz jej dopływy: potok Ślad, Czerwienica i Ochota). W sąsiedztwie kopalni 

znajdują się zbiorniki wód powierzchniowych, tj. zbiornik Zatonie gromadzący wodę 

dla Bogatyni oraz zbiornik retencyjny, który jest elementem w systemie odwadniania kopalni. 

9.3 Informacje ogólne o kopalni Turów 

 Wyrobisko odkrywkowe zajmuje powierzchnię ponad 2 500 ha i nadal się powiększa 

w kierunku południowym i południowo – wschodnim. Głębokość wyrobiska jest rzędu 175 – 

200 m, zakłada się stopniowe pogłębienie do 300 m p.p.t. Od północno – wschodniej strony 

z wyrobiskiem sąsiaduje zwałowisko zewnętrze utworów nadkładu, o powierzchni 2 200 ha. 

Początkowo eksploatacja była prowadzona w dwóch odkrywkach, tj. Turów I i Turów II, 

od lat osiemdziesiątych nastąpiło połączenie wyrobisk i powstała jedna kopalnia o nazwie 

Turów. Do 1 listopada 2007 roku wydobyto ok. 826 mln t. węgla brunatnego, zdjęto 
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1 801 mln t. nadkładu (wg M. Adynkiewicza – Piragas, 2010 r.). Obecnie powierzchnia 

odkrywki to ok. 24 km2, głębokość 205 m, eksploatacja prowadzona jest obecnie w kierunku 

południowym i południowo-wschodnim. Od północnej strony do odkrywki przylega 

zwałowisko zewnętrzne o powierzchni ponad 22 km2, w całości zrekultywowane, poprzez 

zalesienie terenu. Obecnie, celem zmniejszenia głębokości wyrobiska, formowane jest 

składowisko wewnętrzne. Eksploatacja węgla brunatnego odbywa się obecnie w trzech polach 

eksploatacyjnych.  

9.4 Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne 

 Niecka Żytawska, w której położone jest złoże węgla brunatnego powstała 

na pograniczu dwóch jednostek geologiczno strukturalnych: bloku łużyckiego i bloku 

karkonosko – izerskiego. Podłoże niecki budują skały magmowe i metamorficzne, głównie: 

granity, granitognejsy, łupki i bazalty. Obniżenie podłoża wypełniają utwory neogeńskie, 

wieku mioceńskiego, wykształcone jako iły, piaski, żwiry, przewarstwione pokładami węgla 

brunatnego o znacznej miąższości, od kilku do 65 m. Przyjmuje się, że występują tu trzy 

pokłady węgla brunatnego (pierwszy, drugi i trzeci) rozdzielone głównie utworami ilastymi. 

Miąższość utworów mioceńskich jest rzędu 350 m. Utwory czwartorzędowe wykształcone są 

głównie jako piaski i gliny piaszczyste o niewielkiej kilku, kilkunastometrowej miąższości, 

często nie występują jako równomierna pokrywa, lecz mają charakter płatów. 

Wg regionalizacji hydrogeologicznej zaproponowanej przez B. Paczyńskiego 

i A. Sadurskiego (2007 r.) omawiany obszar położony jest w regionie środkowej Odry, 

subregionie Sudetów, na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 105.  

Czwartorzędowe piętro wodonośne związane jest z głównie z dolinami rzek, w tym 

Nysy Łużyckiej i Miedzianki. Osady rzeczne o miąższości kilku, kilkunastu metrów 

reprezentowane są głównie przez piaski i żwiry. Poziom wodonośny ma na ogół charakter 

nieciągły, występuje zazwyczaj płytko (do 5 m) i na ogół nie jest izolowany od powierzchni 

terenu. Zwierciadło wody ma charakter swobodny, zasilane jest bezpośrednio wodami 

opadowymi i pozostaje w ścisłej zależności z drenującymi ciekami powierzchniowymi.  

W neogeńskim piętrze wodonośnym wydzielono trzy zasadnicze poziomy: 

nadwęglowy, międzywęglowy i podwęglowy. Poziomy te zostały nazwane pod kątem ich 

położenia w stosunku do pokładów węgla, są to na ogół soczewy i przewarstwienia 

piaszczysto - żwirowe o zmiennym i na ogół nieciągłym rozprzestrzenieniu. 

Zasilanie poziomów wodonośnych następuje głównie na drodze infiltracji wód opadowych 

oraz w strefie wychodni. Są to wody o zwierciadle subartezyjskim, a ich przepływ odbywa się 
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ku strefie odkrywki i jest wymuszony odwadnianiem odkrywki. W warunkach naturalnych 

wody podziemne odpływały ku północy i północnemu zachodowi, tj. do doliny Nysy 

Łużyckiej, która jest tu regionalną bazą drenażu. 

Warunki hydrogeologiczne uległy zasadniczemu przeobrażeniu na dużej części 

obszaru z uwagi na działalność górniczą. System odwodnienia kopalni jest bardzo 

skomplikowany i rozległy. Odwodnienie prowadzone jest w oparciu o dwie główne 

pompownie położone w dnie odkrywki, które odprowadzają wodę do Nysy Łużyckiej oraz do 

Miedzianki. Dodatkowo działa odwodnienie pomocnicze, które obejmuje odwodnienie 

wyrobisk prowadzone chodnikami i otworami spływowymi, z których woda odprowadzana 

jest do potoku Ślad. Przedpole odkrywki odwadniane jest studniami głębinowymi, z których 

woda odprowadzana jest do potoku Biedrzychówka oraz rowu z ujściem do Nysy Łużyckiej. 

Dodatkowo funkcjonuje system zbiorników retencyjnych. Aby ograniczyć dopływ do 

odkrywki wód z koryta i z doliny Nysy Łużyckiej wykonano iniekcyjny ekran wodoszczelny, 

przebiegający wzdłuż drogi Turów – Sieniawa, pozostawiono filar ochronny pomiędzy rzeką 

a kopalnią przeciwpowodziowy. 

Dopływy wody do kopalni są rejestrowane od 1961 roku. Sumaryczna wielkość 

dopływu do wyrobisk w latach 1982 – 1997, kształtowała się w przedziale wielkości od 25,28 

do 42,05 m3/min. (J. Sawicki, 2000 r.). Kopalnia Turów zaliczana jest do słabo 

zawodnionych, obecnie po osiągnięciu przez kopalnię spągu utworów mioceńskich osiągnięto 

stan quasi – równowagi pomiędzy ilością wody odprowadzanej z odkrywki a zasięgiem leja 

depresyjnego. Występuje wyraźna zależność między wielkością opadów atmosferycznych, 

a ilością odprowadzanej wody (J. Sawicki 2000 r.).  
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Ryc.I.2.36. Kierunkowy rozdział dopływów podziemnych do KWB Turów (wg J. Sawickiego, J.Fiszera, 1996) 
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9.5 Monitoring wód podziemnych  

Wokół wyrobiska funkcjonuje system monitoringu środowiska, w tym monitoring 

ilościowy i jakościowy wód podziemnych. Monitoring jest prowadzony przez: 

-kopalnię Turów - informacje na temat zakresu prowadzonych prac nie zostały udostępnione 

autorom niniejszej pracy przez: 

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we Wrocławiu,  

Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu, 

Zleceniodawca (RZGW we Wrocławiu) udostępnił „Raport stosunki wodne w obszarze 

oddziaływania kopalń odkrywkowych na przykładzie Nysy Łużyckiej”, grudzień, 2010 r. 

(autor M. Adynkiewicz – Piragas, 2010 r.). Obserwacje prowadzono w 21 punktach 

monitoringowych, wytypowanych w rejonie kopalni Turów, w 18 studniach ujmujących 

czwartorzędowy poziom wodonośny oraz trzech piezometrach założonych w neogeńskim 

piętrze wodonośnym.  
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Ryc. I.2.37. Mapa hydrogeologiczna niecki żytawskiej (wg J. Sawickiego, T. Gregorczyka 1996, wg J. Fiszera i innych 1997) 
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Ryc. I.2.38.Sieć monitoringu IMGW – PIB w rejonie kopalni węgla brunatnego Turów w roku 2010 

(na podstawie opracowania M. Adynkiewicz – Piragas, 2010 r.) 
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Ryc I.2.39. Wycinek Mapy hydrograficznej (ark. Bogatynia, wyd. 2000 r.), na której czerwoną linią naniesiono zasięg leja depresyjnego, 

wytworzonego w wyniku odwodnienia przez kopalnię Turów 
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Tab I.1.34. Punkty pomiarowe i rzędne zwierciadła wód podziemnych w rejonie kopalni Turów w okresie I-XII 2008 r. 
(wg opracowania M. Adynkiewicz – Piragas, 2010 r.) 
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Tab. I.1.35. Charakterystyka punktów, w których wykonywane są Stacjonarne Obserwacje Hydrogeologiczne (SOH) 
przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

 

Numer 

punktu 

SOH 

Numer 

punktu 

MONBADA 

Numer 

punktu 

CBDH 

Charakter 

zwierciadła 

wody w 

punkcie 

pomiarowym 

Rodzaj 

otworu 
Czynny 

Rzędna 

terenu  

[m 

n.p.m.] 

Głębokość 

otworu 

 [m p.p.t.] 

Głębokość  

zw. 

nawierconego 

[m p.p.t.] 

Głębokość 

zw. 

ustalonego 

[m p.p.t.] 

Spąg 

warstwy 

wodonośnej 

[m p.p.t.] 

Strop 

warstwy 

wodonośnej 

[m p.p.t.] 

Straty- 

grafia 
Miejscowość 

Nazwa 

SOH 

II/1178/1 2709 7920139 
Zwierciadło 

napięte 

st. 

wiercona 
Tak 223.42 36 18.5 5.3 19.5 18.5 Ng Bogatynia Bogatynia 

II/1179/1 2710 7920140 
Zwierciadło 

swobodne 
piezometr Tak 259.55 42 5 5 29 5 Ng Bogatynia Bogatynia 

II/1180/1  7920144 
Zwierciadło 

napięte 
piezometr Tak 279 67 61.4 42.03 62.9 61.4 Ng Białopole 

Bogatynia-

1 

II/1180/2  7920145 
Zwierciadło 

napięte 
piezometr Tak 279 40 33 26.02 35 33 Ng Białopole 

Bogatynia-

2 

II/1180/3 2905 7920146 
Zwierciadło 

swobodne 
piezometr Tak 279 18 8.4 8.4 16.4 8.4 Q Białopole 

Białopole-

3 

II/1181/1  7920141 
Zwierciadło 

napięte 
piezometr Nie 232.29 110 73.2 40.6 105.2 73.2 Ng Sieniawka 

Sieniawka-

1 

II/1181/2  7920142 
Zwierciadło 

napięte 
piezometr Nie 232.29 60 33.4 18.2 44 33.4 Ng Sieniawka 

Sieniawka-

2 

II/1181/3 2906 7920143 
Zwierciadło 

napięte 
piezometr Tak 232.29 23 14.2 8.52 21 14.2 Q Sieniawka 

Sieniawka-

3 
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Ponadto w skład sieci wchodzi: 14 studni gospodarskich i 10 piezometrów (w tym 3 

piezometry z sieci kopalni Turów, 3 – na stacji paliw w Porajowie, 1 – na stacji paliw w 

Bogatyni i 3 – na wysypisku komunalnym w Bogatyni). Pomiar położenia zwierciadła wód 

podziemnych w wytypowanej sieci prowadzono w 2010 roku z częstotliwością 1 x na 

kwartał. Monitoring SOH i MONBADA Państwowego Instytutu Geologicznego 

Państwowego Instytut Badawczy we Wrocławiu w rejonie kopalni Turów prowadzony jest w 

8 punktach obserwacyjno pomiarowych, tj. II/1178/1- Bogatynia, II/1181/1 – 3 - Sieniawka, 

II/1179/1 - Bogatynia, II/1180/1-2 - Bogatynia, II/1180/3 Białopole. Z wyjątkiem punktu nr 

II/1180/2, w którym jest obserwowany poziom międzywęglowy, w pozostałych studniach 

zaobserwowano niewielki wzrost zwierciadła wody. Opadanie zwierciadła wody w otworze 

II/1180/2 ma bardzo niewielki zakres (R2-0,19). 

Krótki okres obserwacji zwierciadła wód podziemnych (pomiary maksymalnie 

z okresu 2 lat) oraz brak informacji o wielkościach odwodnienia, opadach i warunkach 

klimatycznych w rejonie prowadzonej eksploatacji węgla uniemożliwiają wyciąganie 

wiarygodnych wniosków na temat przyczyn stwierdzonych wahań zwierciadła wody. 

9.6 Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych 

Cytując opracowanie M. Adynkiewicza – Piragas: „Średnia rzędna zwierciadła wody 

z pomiarów wykonanych w roku 2010 wahała się od 215,81 m n.p.m. w piezometrze Opolno 

Zdrój P12W/52 do 462,45 m n.p.m. w studni zlokalizowanej w Jasnej Górze”. „Zwierciadło 

wód podziemnych poziomu czwartorzędowego kształtowało się na rzędnych 150,00-

330,00 m n.p.m. Najwyżej położoną rzędną 330,00 m n.p.m. zwierciadło uzyskało na 

obszarze wysoczyzny na północny-wschód od miejscowości Wyszków, na obszarze 

zwałowiska zewnętrznego kopalni węgla brunatnego Turów. Natomiast najniżej położoną 

rzędną 150,00 m n.p.m. zwierciadło uzyskało w północnej części obszaru.  

W zlewni Nysy Łużyckiej można wyróżnić dwa rodzaje punktów pomiarowych 

ujmujących wody z utworów czwartorzędowych, należących do kilku sieci obserwacyjnych 

wykorzystywanych w pracach badawczych IMGW na obszarze zlewni Nysy Łużyckiej. Są to 

zarówno piezometry jak i studnie zlokalizowane w dolinie Nysy Łużyckiej. Zmiany poziomu 

wód w tych punktach wykazują dość ścisły związek hydrauliczny ze stanami wód 

powierzchniowych w rzekach. W czasie przyboru wody w rzekach obserwowane są wzrosty 

w piezometrach i studniach. Wody podziemne w czwartorzędzie reagują również na zmianę 

warunków meteorologicznych, szczególnie na opady deszczu. W każdym przypadku 

po wysokich stanach wód w rzece następowało po 1- 4 dniach podwyższenie się stanów wód 
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w tych piezometrach i analogicznie okresy niżówek pokrywały się z okresami niskich stanów 

wód w piezometrach. W położeniu zwierciadła wód podziemnych wyraźnie zaznaczają się 

okresy suszy klimatycznej oraz okresy powodziowe. Wykresy wahania poziomu wody w tej 

grupie piezometrów mają podobny, zbliżony przebieg, z kulminacją wiosenną w marcu oraz 

obniżaniem się poziomu wody w półroczu letnim.  

Druga grupa piezometrów, niewykazująca związku hydraulicznego z wodami 

powierzchniowymi, umiejscowiona jest na wysoczyźnie. W tych punktach monitoringowych 

notuje się tendencję do niewielkiego, stałego obniżania się zwierciadła wody. Obserwuje się 

także zjawisko reakcji poziomu wody na długotrwałe wysokie opady deszczu. W przebiegu 

stanów wody w piezometrach wyraźnie zaznaczają się okresy suszy 1982-1985 i 1989-1992. 

Z kolei w 1994 roku w tych punktach pomiarowych nastąpił znaczący wzrost rzędnej 

zwierciadła wody, który nie osiągnął jednak pierwotnego poziomu piezometrycznego. 

Od roku 1994 dominującym jest proces opadania, który w sposób wyraźny zaznaczył się 

w okresie suszy 2003-2004. Przyczyny tego obniżania można upatrywać w przesączaniu się 

wody ze strefy czwartorzędowej do niższych poziomów wodonośnych. W pierwszej połowie 

lat 90-tych wielkość przesączania oszacowano na 25% opadów rocznych (Fiszer J. i in., 

1995 r.). Wskutek pogłębiania się depresji w warstwach trzeciorzędowych, ilości wody 

infiltrującej do głębiej położonych poziomów prawdopodobnie uległy zwiększeniu. Infiltrację 

wód czwartorzędowych do intensywnie odwadnianych trzeciorzędowych warstw 

potwierdzają także znaczne zakłócenia natężenia przepływu w Nysie Łużyckiej. Niedobory 

wody w profilu podłużnym tej rzeki stwierdzono w oparciu o specjalne pomiary 

hydrometryczne, przeprowadzone przez polskich i niemieckich hydrologów. Trzy serie 

pomiarowe wykazały, że przyrost przepływu nie był proporcjonalny do przyrostu zlewni. 

Zaobserwowano odcinki, na których występują znaczne ubytki wody, widoczne zwłaszcza 

na wysokości kopalń węgla brunatnego”. 

Pomiary i obserwacje wykonane przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 

Instytut Badawczy wykazują, że prawie we wszystkich punktach pomiarowych obserwowana 

jest tendencja wzrostu zwierciadła wody, zarówno w odniesieniu do poziomu 

czwartorzędowego, jaki i neogeńskiego. Współczynnik korelacji R2 waha się w granicach 

0,0127 do 0,7842. Jedynie w punkcie nr II/1180/2 w Bogatyni, zwierciadło wody 

neogeńskiego poziomu wodonośnego wykazuje tendencję spadkową. Obserwacje dotyczą 

krótkiego okresu, od października 2008 do listopada 2010 r., a odnotowany spadek we 

wspomnianym punkcie położenia zwierciadła wody nie jest duży.  
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PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Kopalnia Węgla Brunatnego 

Turów nie udostępniła własnych wyników monitoringu wód podziemnych. 

10. ZMIANY HYDRODYNAMICZNE WÓD PODZIEMNYCH W 
REJONIE ZLEWNI MAŁEJ PANWI 

10. 1 Położenie administracyjne i geograficzne 

Omawiany obszar położony jest w województwie opolskim, na obszarze dwóch 

powiatów: strzeleckiego (gminy Izbicko, Jemielnica, Strzelce Opolskie, Gogolin) oraz 

opolskiego (gminy: Prószków i Tarnów Opolski). Według J. Kondrackiego (2009) omawiany 

obszar położony jest na Nizinie Śląskiej, w mezoregionie Równiny Opolskiej. Na południu 

znajduje się Wyżyna Śląska, z mezoregionem Chełm, który jest przedłużeniem Garbu 

Tarnogórskiego.  

Omawiany obszar położony jest w regionie środkowej Odry, w subregionie południowym, w 

Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 110.  

10. 2 Hydrografia obszaru 

Omawiany obszar należy do dorzecza Odry i jej prawobrzeżnego dopływu Małej 

Panwi. Jej największym dopływem jest Jemielnica, która uchodzi do Małej Panwi w rejonie 

wsi Czarnowąsy.  

10. 3 Występowanie i wydobycie surowców mineralnych 

W na obszarze zlewni Małej Panwi występują bogate złoża surowców skalnych, 

głównie: 

• wapienie i margle, przerabiane w przemyśle cementowym i wapienniczym, 

• kruszywo naturalne dla budownictwa i drogownictwa 

• piaski kwarcowe 

• surowce ilaste.  

Podstawowe znaczenie dla gospodarki maja wapienie i margle, które występują płytko na 

znacznym obszarze i określane są nazwą regionalna jako Trias Opolski. Złoża wapieni i 

margli charakteryzują się wysoką jakością skał, brakiem domieszek, płytkim zaleganiem, 

dużą miąższością serii złożowej. W sumie przyczyniło się to do rozbudowy kopalni wapieni i 

margli, które z uwagi na zmienność koniunktury gospodarczej przeżywają zróżnicowane 

okresy w swojej działalności. 
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Na potrzeby niniejszego opracowania zebrano informacje dotyczące kopalni: „Strzelce 

Opolskie”, „Górażdże” i „Tarnów Opolski”. 

10.3.1 Kopalnia „Strzelce Opolskie”  

Wytworzony w wyniku odwadniania lej depresyjny kopalni spowodował zmianę 

regionalnego przepływu wód podziemnych oraz zmianę warunków hydrologicznych wokół 

kopalni. Ma to dwojaki wpływ na jakość wód podziemnych. Istniejący gradient hydrauliczny 

powoduje migracje zanieczyszczonych azotanami wód do kopalni, jak również jest powodem 

intruzji wód retu do słabiej zmineralizowanych wód wapienia muszlowego. W 1999 roku 

całkowity dopływ wody do wyrobisk kopalni „Strzelce Opolskie” wynosił 5,690 mln m3.  

Dla złoża wykonano (praca Pracowni Projektowej Kruger, 2002 r.) model matematyczny dla 

oceny warunków hydrogeologicznych dla różnych wariantów prowadzenia eksploatacji, 

autorzy stwierdzili, że: „w programach rozwoju wydobycia surowca do produkcji cementu 

przewiduje się, że w ciągu najbliższych 65 lat wydobędzie się z tego złoża 115 mln ton skał 

węglanowych. Wydobycie ograniczy się do trzech najpłytszych poziomów I-III i odwodnienie 

nie przekroczy rzędnej 175 m n.p.m. Służby geologiczne kopalni, w oparciu o prognozę 

przyrostu powierzchni wydobycia obliczyły metodami empirycznymi wielkość dopływów w 

latach 2010, 2020 i 2040. Całkowity dopływ oszacowany został w poszczególnych latach na 

6,973 mln m3/rok, 7,190 mln m3/rok i 7,698 mln m3/rok. W stosunku do dzisiejszych 

dopływów przewiduje się docelowo (rok 2040) wzrost dopływów o 35 %. Tylko nieznaczny 

procent tych wód będzie bezzwrotnie wykorzystywany w procesie technologicznym 

Cementowni, reszta musi być odprowadzona do cieków powierzchniowych. Na modelu 

symulowano odwodnienie kopalni do rzędnej 155 m [5]. Uzyskany obraz powierzchni 

piezometrycznej wskazuje na wzrost leja depresji do głębokości 55 m i jego zasięg najdalej 

do 8 km od kopalni. Spowoduje to znaczne ubytki w zasobach wodnych obszaru i odpływ w 

pobliżu ujęć wodnych”.  

10.3.2 Kopalnia „Górażdże” 

Kopalnia Wapienia „Górażdże” jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części 

Polski, na zachodnim krańcu masywu Chełmu województwa opolskiego, w powiecie 

Krapkowice, około 20 km na południowy wschód od Opola. Obszar eksploatowanego złoża 

wapieni położony jest na terenie administracyjnym gminy Gogolin, a siedziba kopalni wraz z 

zakładem cementowym mieści się w pobliskiej wsi Chorula. Kopalnia Wapienia „Górażdże” 

wchodzi w skład spółki Górażdże Cement S.A.. 
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Teren górniczy „Górażdże II” obejmuje powierzchnię 1416,47 ha, natomiast obszar 

górniczy „Górażdże II” – 491,87 ha. Granice udokumentowanego złoża obejmują filar 

ochronny, który tworzy pas ochronny wokół rezerwatu przyrodniczego „Kamień Śląski” o 

szerokości 200 m, a jego lokalizacja powoduje podział złoża na dwa obszary, stąd 

eksploatacja jest prowadzona w dwóch wyrobiskach. Rocznie eksploatacja wapieni jest rzędu 

3,5 – 4,0 mln ton surowca. Kopalnia pracuje na potrzeby Cementowni Górażdże. 

W sąsiedztwie terenu górniczego „Górażdże II” występują również obszary objęte ochroną 

prawną i są to: park krajobrazowy „Góra Św. Anny”, z licznymi formami krasowymi, 

rezerwat przyrody „Ligota Dolna” i obszar chronionego krajobrazu „Lasy Niemodlińskie”. Po 

zakończeniu eksploatacji w części północnej złoża w wyrobisku przewidywane jest 

utworzenie sztucznego zalewu wodnego o powierzchni 211,53 ha, a obszar o powierzchni 

254,4 ha zostanie zalesiony.  

10.3.3 Kopalnia „Tarnów Opolski” 

Kopalnia ma udokumentowane zasoby wapieni na dwóch polach – wschodnie i 

zachodnie - położone jest prawie w całości na gruntach wsi Kamień Śląski. Niewielki fragment 

pola zachodniego o pow. 3 ha należy do gminy Tarnów Opolski. Obecnie eksploatowane jest 

tylko pole wschodnie. Pole zachodnie zaliczono do zasobów nieprzemysłowych z powodu złej 

jakości wapieni. Surowiec służy do produkcji wapna w Śląskich Zakładach Przemysłu 

Wapienniczego OPOLWAP w Tarnowie Opolskim. Kopalnia funkcjonuje w ramach Zakładów 

Wapienniczych Lhoist Spółka Akcyjna. W koncesji ustanowiony został dla złoża obszar 

górniczy „Tarnów Opolski III” o pow. 2 271 278 m2 i teren górniczy „Tarnów Opolski III” o 

pow. 8 370 568 m2. Wydobycie kopaliny prowadzone jest, metodą odkrywkową, dwoma 

poziomami wydobywczymi. Drugie piętro eksploatacyjne znajduje się poniżej lustra wód 

podziemnych, dlatego kopalnia musi być odwadniana. Wody kopalniane w ilości 

80 000 m3/dobę, odprowadzane są za pośrednictwem kolektora i osadnika do rzeki Lutyni 

(Strugi) i dalej do Odry.  

10.3.4 Kopalnia „Izbicko” (dawna nazwa „Kamień Śląski”) 

Właścicielem złoża wapieni są Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna. 

Powierzchnia obszaru górniczego wynosi 180 ha, a terenu górniczego 428,0 ha. Obecnie w 

kopalni nie jest prowadzona eksploatacji, ani odwodnienie wyrobiska.  
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10.3.5 Kopalnia „Folwark” 

Złoże „Folwark” położone jest na południe od Opola. Eksploatowane są tu 

górnokredowy, turońskie margle. Udokumentowane złoże obejmuje obszar 437 ha, obecnie 

eksploatacja prowadzona jest na dwóch poziomach i obejmuje obszar 100 ha. Eksploatacja 

odbywa się w warunkach niewielkiegoodwodnienia wyrobiska, gdyż margle cechuje 

niewielkie zawodnienie utworów i niska szczelinowatość. W roku 2003 wielkość zrzutu wody 

z kopalni wynosiła 3 956 m3/rok (tj. 10,8 m3/dobę) i były to głównie wody opadowe. Ilość 

odprowadzanej wody z wyrobiska pozostaje w ścisłej zależności od wielkości opadów 

atmosferycznych. 

10.4 Monitoring wód podziemnych 

Działalność kopalni odkrywkowych wapieni powoduje znaczną degradacji 

powierzchni terenu oraz wpływają na warunki hydrogeologiczne w rejonie ich działalności. 

Odwadnianie kopalni powoduje wytworzenie przez nich leja depresyjnego, co znacznie 

uszczupla zasoby wód podziemnych oraz powoduje intensyfikację spływu wód podziemnych, 

sprzyja ich zanieczyszczeniu oraz niekiedy przyczynia się do ascenzji wód o podwyższonej 

mineralizacji z utworów pstrego piaskowca. Zdecydowana większość wydobytej wody jest 

odprowadzana do cieków powierzchniowych, co bezpowrotnie zubaża zasoby wód 

podziemnych. Wokół odwadnianych obiektów prowadzony jest przez użytkowników 

monitoring wód podziemnych, powierzchniowych w zakresie parametrów hydrodynamiczny 

oraz fizykochemicznych. Poniżej omówiono monitoring położenia zwierciadła wody w 

rejonie kopalni: 

10.4.1 Kopalnia „Strzelce Opolskie” 

W rejonie kopalni Strzelce Opolskie monitoring wód podziemnych prowadzony jest 

w punktach obserwacyjnych ujmujących wody z poziomu:  

 pstrego piaskowca i permokambru (6 punktów pomiarowych, w tym studnie na ujęciach 

komunalnych w Kosicach, Kalinowicach, Jemielnicy, Zakładzie Karnym, Księżym Lesie), 

 retu (4 punkty: ujęcie w Błotnicy Strzeleckiej, Kalinowicach, ujęcie Wieża i baza PKS), 

 wapienia muszlowego (8 punktów pomiarowych, ujęcie Jemielnica, Szczepanek, Farska 

Kolonia, Rozmierka, Sucha, Kronospan oraz dla miasta Kosice).  

Ponadto monitoring dotyczy również wód powierzchniowych, w tym dwóch punktów 

w rząpiu kopalni i czterech na ciekach (w rejonie Nowej Wsi Strzeleckiej, oraz oczyszczalni 

ścieków). Lokalizacje punktów przedstawiono na załączonej poniżej mapce: 



 162 

 

 
Ryc.I.2.40.Lokalizacja sieci monitoringowej w rejonie Strzelc Opolskich 

 

Ryc. I.2.41. Ilość odprowadzanych wód kopalnianych 
w rejonie Kopalni "Strzelce Opolskie"
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Użytkownik udostępnił wyniki jednorazowego pomiaru zwierciadła wody, które nie 

upoważniają do wyciągania wniosków dotyczących oddziaływania kopalni na środowisko 

wód podziemnych. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. I.1.36. Wyniki pomiarów położenia zwierciadła wody w rejonie Kopalni „Strzelce Opolskie” 
 
 

10.4.2 Kopalnia „Tarnów Opolski” 

Kopalnia jest zarządzana przez Zakłady Wapiennicze Lhoist, zakład wykonuje, co 

dwa miesiące pomiary zwierciadła wody w 24 punktach obserwacyjnych (tj. piezometrach, 

studniach wierconych, studniach kopanych i rząpiu). Lokalizację punktów przedstawiono na 

załączonej poniżej mapie, udostępnionej przez kopalnie.  
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Ryc. I.2.42. Ilość odprowadzanych wód kopalnianych w rejonie kopalni wapienia Tarnów 
Opolski w latach 1999-2010
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Ryc I.2.42a. Lokalizacja punktów monitoringu wód podziemnych w rejonie kopalni „Tarnów Opolski” 
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Ryc.I.2.43. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w otworze NP-69 na tle ilości odprowadzanych wód kopalnianych 

 w rejonie kopalni wapienia 
Tarnów Opolski w latach 1999 – 2010 
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10.4.6 Kopalnia Wapieni „Górażdże”. 

Pomiary położenia zwierciadła wody kopalni są wykonywane przez służbę geologiczną 

kopalni w 22 punktach pomiarowych oraz 5 punktach - w rząpiach kopalni (lokalizację 

punktów wraz z wytworzonym lejem depresyjnym przedstawiono na załączonej poniżej 

mapie). Wg informacji udzielonej przez właściciela tj. Górażdże Cement monitoring wód 

podziemnych jest prowadzony od 2007 roku. Zakres prac obejmuje: 

• pomiary położenia zwierciadła wody w studniach, piezometrach, i rząpiach kopalni, 

pomiary są wykonywane 1 raz w miesiącu, 

• badania terenowe i laboratoryjne składu fizykochemicznego wód podziemnych, w 

szerokim zakresie, wykonywane 2 razy w roku 

• pomiar objętości odprowadzanej wody z wyrobiska – pomiary codzienne. 

 

Tab. I.1.37. Wielkość odwodnienia wyrobiska w kopalni Górażdże  
(wg informacji użytkownika) 

 

Rok 

Sumaryczny 
pobór wód 

podziemnych 
[m3] 

Rok 

Sumaryczny 
pobór wód 

podziemnych 
[m3] 

2000 323643 2006 1045504 
2001 348235 2007 1024758 
2002 122270 2008 783075 
2003 58649 2009 1209752 
2004 440607 2010 3560882 
2005 466054   
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Ryc.I.2.44. Lokalizacja punktów pomiarowych w rejonie kopalni Górażdże 
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Ryc. I.2.45. Wykres położenia zwierciadła wód podziemnych w otworze GOR – I na tle ilości 

odprowadzanych wód kopalnianych w rejonie Kopalni Wapienia „Górażdze” 
 
 
 

 

Ryc. I.2.46. Wykres położenia zwierciadła wód podziemnych w otworze 5P na tle ilości 
odprowadzanych wód kopalnianych w rejonie Kopalni Wapienia „Górażdze” 
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Ryc. I.2.47. Ilość odprowadzanych wód kopalnianych w rejonie Kopalni Wapienia „Górażdże” 

10.5 Stan hydrodynamiczny poziomów wodonośnych 

Omawiany obszar położony jest na obszarze JCWP nr 110, która charakteryzuje się 

bardzo wysokimi zasobami odnawialnymi i dyspozycyjnymi, które są związane z wodami 

piętra triasowego tj. wapieniem muszlowym i retem. Wydzielono tu dwa zasobne zbiorniki 

wód podziemnych nr 333 i 335. Wody podziemne drenowane są przez liczne i bardzo zasobne 

ujęcia oraz przez górnictwo surowców skalnych. Łączny drenaż górniczy wód w roku 1999 

wynosili 87 tys. m3/24h i był o 30 tys. m3/24h wyższy od eksploatacji ujęć (St. Staśko, 

A. Kowalczyk, H. Rubin, Hydrogeologia regionalna Polski pod red. B. Paczyńskiego, 

A. Sadurskiego, tom I, 2007 r.). Wielkość odwodnienia kopalni w ostatnich latach znacząco 

wzrosła. Wysoki pobór wód podziemnych przyczynia się do zmiany naturalnego systemu 

obiegu wód i powstawania lokalnych ośrodków drenażu. Dodatkowo powoduje niekorzystne 

zmiany jakości wód podziemnych, z uwagi na przyśpieszony przepływ wody w warstwie oraz 

dopływ wód starszych, zmineralizowanych, z podłoża.  

Na obszarze JCWPd nr 110, w rejonie działania omówionych powyżej kopalni wapieni brak 

jest punktów monitoringu SOH. Najbliższe punkty obserwacyjne położone w znacznej 

odległości, we wschodniej części JCWP, na obszarze GZWP nr 328, w powiatach 
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lublinieckim (II/919/1, II/299/1) i tarnogórskim (II/944/1, II/946/1, II/947/1, I/477/4, 

II/945/1). 

11. WARUNKI HYDRODYNAMICZNE WÓD PODZIEMNYCH 
W REJONIE PIASKOWNI OBORA 

11.1 Położenie administracyjne i geograficzne 

Piaskownia położona jest w powiecie lubińskim, na terenie gminy Lubin, pomiędzy 

miejscowościami Szklary Górne oraz Owczary od północy i miejscowością Obora położoną 

na południu. Piaskownia położona jest w bliskim sąsiedztwie zbiornika odpadów 

poflotacyjnych Gilów, oraz miasta Lubin. 

Pod względem geograficznym piaskownia położona jest na obszarze Wysoczyzny 

Lubińskiej w mezoregionie Niziny Śląsko – Łużyckiej.  

Omawiany obszar położony jest na obszarze subregionu środkowej Odry – obszar 

południowy, na obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych nr 95.  

Piaskownia Obora kierowana jest przez Zakład Hydrotechniczny będący częścią 

KGHM Polska Miedź S.A.. Eksploatacja piasku prowadzona jest na obszarze górniczym 

„Obora I” o łącznej powierzchni 213,5 ha. Wydobycie piasków jest prowadzone na potrzeby 

kopalni KGHM Miedź Polska S.A., w których wykorzystuje się piasek do wypełniania 

poeksploatacyjnych przestrzeni. Piasek jest pobierany mechanicznie ze skarp oraz częściowo 

eksploatacja jest prowadzona poniżej lustra wody, która w sposób naturalny wypełnia 

północną część wyrobiska. Na terenie obiektu nie jest prowadzone odwodnienie górnicze.  

11.2 Hydrografia obszaru 

Piaskownia położona jest w zlewni rzeki Zimnicy, która jest lewobrzeżnym dopływem 

Odry, z ujściem w Ścinawie. Całkowita długość rzeki to ok. 26 km. Źródła Zimnicy znajdują 

się w niezbyt dużej odległości na zachód od Lubina, koło wsi Gorzyca. Główne jej dopływy 

to: Baczyna (Kanał Baczyna), Potok Małomicki, Nowa Młynówka. 

11.3 Monitoring wód podziemnych  

KGHM Miedź Polska S.A. udostępnił na potrzeby niniejszego opracowania wyniki 

monitoringu od 2009 roku. W 2009 roku pomiary położenia zwierciadła wody wykonywano 

w 19 otworach. W kolejnych latach pomiary wykonywano w 6 otworach tj.: P-I, P-II, P-III, P-

IV, P-V, P-VI. Wyniki pomiarów zestawiono w poniżej zamieszczonej tabeli.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Acinawa�
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Ryc. I.2.48. Wyrobisko kopalni piasku Obora 
(źródło internet: ttp://rejonlg.blox.pl/2011/04/tez-kopalnia.html 
 

Z zestawionych pomiarów, z uwagi na krótki okres obserwacji, oraz niewielką ilość 

danych trudno uchwycić tendencje zmian w położeniu zwierciadła wód podziemnych w 

rejonie piaskowni. Wahania zwierciadła wody są niewielkie maksymalnie wielkości 0,51 m, i 

mogą mieć podłoże naturalne, związane z czynnikami klimatycznymi.  

Na południe od piaskowni Obora, w odległości ok. 8,0 km, w miejscowości Chróstnik 

znajduje się punkt SOH nr II/734/1, w którym prowadzone są obserwacje położenia 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego, pomiary obejmują okres od listopada 1996 roku 

do lutego 2004 roku. 
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Ryc I.2.49. Monitoring wokół piaskowni Obora 

Tab. I.1.38. Zestawienie pomiarów położenia lustra wody w piezometrach w rejonie piaskowni Obora 
 

Nr piezometru Rzędna kryzy 
[m n.p.m.] 

Położenie zwierciadła wody  
[m n.p.m.] 

data pomiaru 
5.2009 10.2009 10.05.2011 18.10.2011 22.05.2012 

P-I 163.22 11,58 11,68 11,13 11,17 11.24 
P-II 175.97 24,02 23.91 23,48 23,41 23.57 
P-III 155.07 6,75 6,56 6,52 6,79 6.85 
P-IV 150.37 2,68 2,55 2,68 2,92 2.87 
P-V 156.62 4,39 4,39 4,21 4,36 4.40 
P-VI 159.85 8,05 8,05 7,67 7,82 8.03 

 

 Wyniki pomiarów wykonane w punkcie obserwacyjnym nie wskazują na wpływ 

eksploatacji piasku na poziom wód czwartorzędowych. Determinującym parametrem jest tu 

odległość (ok. 8 km) pomiędzy punktem pomiarowym a piaskownią. Działalność piaskowni 

nie wytwarza tak rozległego leja depresyjnego tym bardziej, że nie jest ona odwadniana, lecz 

prowadzi wydobycie spod wody. 
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12.PODSUMOWANIE. 

12.1 Ocena wpływu czynników klimatycznych na stan wód 
podziemnych na obszarze RZGW we Wrocławiu. 
  

 Niniejsza charakterystyka opiera się na materiałach udostępnionych przez kopalnie i 

zakłady gospodarki komunalnej (wodociągi), które uzupełniono publikacjami i pracami 

naukowymi oraz materiałami przekazanymi przez RZGW Wrocław, Urząd Marszałkowski 

Województwa Dolnośląskiego i Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 

Badawczy Oddział we Wrocławiu.  

Analiza dostępnego materiału badawczego dotyczącego położenia zwierciadła wód 

podziemnych i czynników mogących na to położenie oddziaływać na obszarze działania 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, pozwala na stwierdzenie, że: 

1. Na zdecydowanej większości obszaru wody podziemne, zwłaszcza płytkich, 

czwartorzędowych poziomów wodonośnych pozostają pod wpływem czynników 

naturalnych (klimatycznych) i charakteryzują się typową, krótkookresową zmiennością 

wahań związanych z cyklem przyrodniczym. 

2. W głębszych, izolowanych poziomach wodonośnych obserwuje się dłuższe cykle zmian 

głębokości położenia zwierciadła wody, co jest związane z wolniejszymi procesami 

zasilania i znacznie bardziej skomplikowanymi warunkami krążenia wód podziemnych. 

3. Na obecnym etapie rozpoznania brak podstaw do identyfikacji zagrożeń dla utrzymania 

dobrego stanu ilościowego wód podziemnych na obszarze RZGW we Wrocławiu ze 

strony czynników naturalnych, klimatycznych. 

4. Największe zagrożenia dla utrzymania dobrego stanu ilościowego wód podziemnych, 

który z kolei może negatywnie oddziaływać na eksostemy lądowe zależne od wód, 

występuje w następujących Jednolitych Częściach Wód Podziemnych (JCWPd) oraz 

Scalonych Częściach Wód Powierzchniowych (SCWPw): 

Lp Nr 
JCWPd 

Nazwa subczęści 
JCWPd 

Kod 
SCWPw 

Rodzaj presji 
na wody 

podziemne 

Oddziaływanie na 
ekosystemy wodne 

i lądowe 

1 77 

Obszar wpływu 
odwodnienia 

ZG „Lubin”, ZG „Rudna”, 
ZG „Polkowice- 

Sierszowice” w zlewni 
Szprotawy 

SO0609 
SO0610 

Odwadnianie 
kopalni, osiadanie 
terenu, infiltracja z 

osadników 

Zróżnicowane i 
nierównomiernie 

rozłożone 
obniżenie 

zwierciadła 
wód gruntowych, 

lokalne 
podtopienia terenu 
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Lp Nr 
JCWPd 

Nazwa subczęści 
JCWPd 

Kod 
SCWPw 

Rodzaj presji 
na wody 

podziemne 

Oddziaływanie na 
ekosystemy wodne 

i lądowe 

2 78 
77 

Obszar wpływu 
Odwodnienia ZG „Lubin”, 

ZG „Rudna”, ZG 
„Polkowice-Sierszowice” 

w zl. Szprotawy, 
Rudnej i lewobrzeżnej 

zl. Odry 

SO1113 
(częściowo 
w JCWPd 

nr 66) 
SO0610 
SO0609 
SO1112 
SO1108 

Odwadnianie 
kopalni, osiadanie 
terenu, infiltracja z 

osadników 

Zróżnicowane i 
nierównomiernie 

rozłożone 
obniżenie 

zwierciadła 
wód gruntowych, 

lokalne 
podtopienia terenu 

3 95 

Obszar wpływu 
odwodnienia ZG 

„Lubin”, ZG „Rudna”, 
ZG „Polkowice- 
Sierszowice” w 

zlewni Zimnicy i 
lewobrz. zl. Odry 

SO108 
SO1110 
SO1112 
SO1113 

Odwadnianie 
kopalni, osiadanie 
terenu, infiltracja z 

osadników 

Zróżnicowane i 
nierównomiernie 

rozłożone 
obniżenie 

zwierciadła 
wód gruntowych, 

lokalne 
podtopienia terenu 

 

12.2 Ocena  wpływu  działalności  górniczej na stan wód 
podziemnych na obszarze RZGW we Wrocławiu 

 

Na obszarze dorzecza Odry będącym w zarządzie RZGW we Wrocławiu można 

wydzielić obszary, na których obserwuje się zmiany o położenia zwierciadła wód 

podziemnych, które są skutkiem działalności górniczej na omawianym obszarze. 

Podstawowym czynnikiem oddziaływującym negatywnie jest działalność górnicza związana z 

wydobyciem kopalin energetycznych, rud metali i surowców skalnych. Działalność ta 

wymaga prowadzenia intensywnych prac odwodnieniowych, które bezpośrednio i negatywnie 

ingerują w środowisko wód podziemnych. Wyznaczono następujące rejony: 

12.2.1 Rejon działywania zakładów górniczych KGHM Miedź Polska S.A.  

 Odwodnienie kopalni miedzi: „Polkowice”, „Rudna”, „Lubin – Małomice”, 

„Radwanice Wschodnie” i „Sieroszowice” powoduje sczerpywanie zasobów wód 

podziemnych głębokich (perm, dolny trias) poziomów wodonośnych. Odwadnianie złóż 

miedzi rozpoczęto w latach 1965 - 1966 r. i ten proces wywołał daleko idące zmiany 

hydrodynamiczne we wszystkich poziomach wodonośnych, uczestniczących w kształtowaniu 

dopływów kopalnianych, z wyjątkiem poziomu nadwęglowego (pliocen, g. miocen) i 

poziomu czwartorzędowego. Wymienione poziomy odizolowane są od niżej ległych 

poziomów wodonośnych pakietem nieprzepuszczalnych iłów serii poznańskiej pliocenu, o 

znacznej miąższości rzędu 54,3 m. Odwadnianie złoża spowodowało utworzenie 

nakładających się, regionalnych lejów depresji, wspólnych dla kopalń KGHM, w utworach 
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międzywęglowych neogenu, utworach podwęglowych paleogenu oraz w wapieniach 

cechsztynu i piaskowcach czerwonego spągowca. Wg I. Kotarskiej oddziaływanie kopalń 

dotyczy tylko stosunkowo niewielkiego fragmentu poziomów wodonośnych cechsztynu i 

czerwonego spągowca, wokół rozcięć górniczych. Szacuje się, że maksymalna powierzchnia 

objęta regionalną depresją dotyczy poziomu wodonośnego - podwęglowego i obejmuje 

powierzchnię 1 600 m2. Dominujący, bo ponad 95% udział w drenażu wód podziemnych 

mają zakłady górnicze „Polkowice” i „Lubin-Małomice”. Odwodnienie kopalni nie zaznacza 

się w poziomie nadwęglowych i czwartorzędowym, które stanowią główne źródło 

zaopatrzenia w wodę w rejonie LGOM-u.  

Wynikiem działalności górniczej prowadzonej na znacznej głębokości (od 800 do 

1200 m p.p.t.) jest powstawanie na powierzchni terenu niecki osiadania o dużym zasięgu, 

lecz stosunkowo niewielkiej amplitudzie (wielkości) osiadania. Na obszarze wspomnianej 

niecki osiadania zaznaczają się lokalne, o małym zasięgu, obszary obniżone, głównie w 

dolinach rzek (Szprotawy, Zimnicy). W konsekwencji na omawianym obszarze obserwuje się 

w kilku rejonach podniesienie się pierwszego poziomu wodonośnego, występują obszary 

podmokłe okresowo, ale również zawodnione (między innymi w rejonie Sobina i 

Jędrzychowa). Celem odwrócenia tego niekorzystnego zjawiska prowadzi się szeroki 

monitoring wód czwartorzędowych oraz rozległe prace melioracyjne, które maja na celu 

obniżenie pierwszego poziomu wodonośnego.  

Kopalnie miedzi położone są na obszarze JCWP nr 77, 78, 95, na których monitoring 

wód podziemnych w zakresie położenia zwierciadła wody jest prowadzony w bardzo 

niewielu punktach, które nie są jednocześnie reprezentatywne dla zachodzących 

hydrogeologicznych zmian na omawianym obszarze. Obserwacje prowadzone w stacji 

hydrogeologicznej w Pełczynie nr II/694/1 wskazują na systematyczne obniżanie się 

zwierciadła wody w triasowym piętrze wodonośnym, co wskazuje na znacznie większy 

zasięg leja depresyjnego od przedstawianego przez KGHM Miedź Polska S.A.  

Warto tu podkreślić i zaakcentować, że monitoring wód podziemnych w zasięgu 

oddziaływania kopalni prowadzi KGHM Miedź Polska S.A., który jest jedynym 

dysponentem wyników monitoringu i jednocześnie opracowuje je i ocenia na własne 

potrzeby.  
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12.2 Rejon oddziaływania składowiska odpadów poflotacyjnych Żelazny 
Most.  

 W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu występują zmiany w zakresie dynamiki wód 

oraz ich chemizmu. W latach 2005-2008 roczna objętość wód infiltrujących ze 

składowiska wynosiła od 11,5 do 13,6 mln m2. W okresie od 2003 do 2009 roku rzędna 

korony zapór składowiska wzrosła z 162,5 m n.p.m. do 172,5 m n.p.m., a obecnie 

projektuje się podwyższenie korony do 180 m n.p.m. Dotychczasowy, stopniowy 

przyrost wysokości korony nie zmienił zasadniczo układu hydrodynamicznego wód 

podziemnych w rejonie składowiska, a warunki hydrogeologiczne od pewnego czasu są 

traktowane jako stabilne. Strefa oddziaływania składowiska na dynamikę wód 

podziemnych w jego otoczeniu jest różna w poszczególnych częściach zapory, i jest 

zależna od warunków hydrogeologicznych w podłozu i otoczeniu zapory. Sumaryczną 

powierzchnię oddziaływania można oszacować na około 450 ha (wg Markiewicz A, 

2004) i 500 ha (Szafran A., 2011). 

Wody nadosadowe infiltrujące w składowisko i przedpole są przyczyną zmian jakościowych 

wód podziemnych wokół składowiska. Strefa zasięgu wód o mineralizacji ogólnej powyżej 1 

mg/dm3 wynosiła 271 ha (stan na 2003 rok –wg A. Markiewicza).  

Monitoring składowiska prowadzi Zakład Hydrotechniczny i jest on bardzo rozbudowany i 

obejmuje wszystkie elementy środowiskowe występujące w rejonie obiektu. Niestety, 

jedynym dysponentem wyników monitoringu jest wspomniany Zakład Hydrotechniczny, co 

uniemożliwia niezależną ocenę zasięgu oddziaływania obiektu.  

12.3 Piaskownia Obora 

 Prowadzi eksploatacje piasku podsadzkowego na potrzeby wszystkich kopalni KGHM 

Miedź Polska S.A. Eksploatacja jest prowadzona w większości powyżej zwierciadła wód 

gruntowych, ale częściowo również poniżej powierzchni lustra wody pierwszego poziomu 

wodonośnego. Obiekt podlega Zakładowi Hydrotechnicznemu, który prowadzi monitoring 

wód podziemnych czwartorzędowego poziomu wodonośnego w rejonie obiektu. 

Udostępnione wyniki obserwacji obejmują okres 3 lat i dotyczą 6 punktów monitoringowych. 

Mały zakres pomiarów i krótki czas ich prowadzenia oraz brak odniesienia do sytuacji 

meteorologicznej uniemożliwia przeprowadzenie analizy wpływu obiektu na wody 

podziemne. 
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12.4 Rejon kopalni miedzi Iwiny – Lubichów 

Ddługotrwałe odwadnianie kopalń w okresie ich działalności, a następnie ich zalanie 

doprowadziło do zmian w obrębie wód podziemnych. W utworach czwartorzędowych lej 

depresji osiągnął powierzchnię około 64 km2 (wg M. Mądrali, 2010), a według Z. Kisielewicz 

(2007) 52 km2. W zasięgu leja depresyjnego znalazły się miejscowości: Iwiny, Jurków, 

Grodziec, Raciborowice Dolne i Górne, Wartę Bolesławiecką, Sędzimirów. Odwodnienie 

utworów środkowego cechsztynu objęło powierzchnię ok. 29 km2 (M. Mądrala, 2010). 

Obniżenie depresyjne miało maksymalną głębokości 720 m. Obecnie, po ustaniu odwodnienia 

następuje odtwarzanie się pierwotnych warunków hydrogeologicznych. Na podstawie 

obserwacji oraz opracowanego modelu matematycznego przyjmuje się, że podnoszenie 

zwierciadła wody zostanie zakończone do ok. 2015 roku. Monitoring wód podziemnych i 

powierzchniowych, na obszarze niecki grodziskiej, w szerokim zakresie prowadzi KGHM 

Miedź Polska S.A. Ocena sytuacji hydrogeologicznej przedstawiona w opracowaniu jest 

możliwa jedynie dzięki wynikom udostępnionym przez Kombinat. Wg wyników obserwacji 

obniżenie wody podziemnej w poziomie czwartorzędowym nadal występuje, co nadal 

skutkuje brakiem wody w wielu studniach gospodarskich. Procesem, który się rozwija i nadal 

postępuje jest osiadanie terenu na dużym obszarze w formie płytkiej, ale o szerokim 

promieniu niecki. Jednocześnie powstają lokalne nowe leje i zapadliska, o małej powierzchni, 

czemu sprzyja wapienne krasowe podłoże. Lokalne zapadliska powodują podniesienie 

pierwszego poziomu wodonośnego oraz powstawanie podmokłości terenu. 

12.5 Obszar zlewni Nysy Łużyckiej 

Prowadzenie działalności górniczej metodą odkrywkową po stronie niemieckiej w 

zlewni Nysy Łużyckiej przyczyniło się do zmiany stosunków wodnych na dużym obszarze. 

Zmianie ulega morfologia terenu, infrastruktura powierzchni terenu, warunki dopływu wód 

powierzchniowych i podziemnych do wyrobisk górniczych oraz. przepływy wód 

powierzchniowych w Nysie Łużyckiej. Konieczność obniżenia poziomu wód podziemnych 

spowodowała odwodnienie dużych obszarów oraz zmiany hydrologiczne i hydrogeologiczne 

na dużym obszarze. Zasięg oddziaływania kopalni obejmuje terytorium Polski i Niemiec.  

Na obszarze Polski w rejonie Janschwalde prowadzony monitoring wskazuje na 

obniżenie zwierciadła wody w poziomie neogeńskim, w warstwach międzywęglowej i 

podwęglowej o ponad 50 m. W czwartorzędowej warstwie wodonośnej, w punktach 

zlokalizowanych wzdłuż Nysy Łużyckiej tj. w dolinie rzeki, wpływ odwodnienia nie jest 
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obserwowany, natomiast w piezometrach na położonych na wysoczyźnie uwidacznia się 

powolne obniżanie się poziomu wody (wg M. Adynkiewicz-Piragas, 2010 r.).  

 W rejonie miejscowości Przewóz, tj. na wysokości kopalni Reichwalde i Nochten, 

wyniki monitoringu wód podziemnych wskazują na powolne obniżanie się poziomu wody w 

piezometrach ujmujących poziom neogeński, przy czym obniżenie jest rzędu do 3 m. 

 W rejonie kopalni Berzdorf, zakończono eksploatację węgla i kopalnia jest stopniowo 

wypełniana wodą, co sprzyja odtworzeniu warunków naturalnych. Obserwacje prowadzone 

przez IMGW - PIB Oddział we Wrocławiu wskazują na podnoszenie się zwierciadła wody w 

poziomie międzyweglowym (piezometry PB-2 Koźlice i PB-5 Osiek Łużycki). Nie obserwuje 

się podnoszenia zwierciadła wody w poziomie czwartorzędowym, z uwagi na obecność 

ekranu iłowego wykonanego po stronie niemieckiej. 

Monitoring IMGW – PIB w zakresie obserwacji zwierciadła wody prowadzony jest 

w piezometrach i studniach kopanych i wierconych, w utworach czwartorzędowych oraz 

neogeńskich, w rejonach: 

-Strzegów – Sadzarzewice -w rejonie oddziaływania kopalni Janschwalde, 

-Reichwalde – Nochten (rejon Przewoźniki – Sobolice), 

-Berzdorf. 

Dodatkowo prowadzone są szeroko zakrojone badania o charakterze regionalnym 

mające na celu obserwacje i pomiary umożliwiające bilansowanie wód podziemnych i 

powierzchniowych na obszarze zlewni Nysy Łużyckiej. Materiały te nie są powszechnie 

dostępne do analizy, ich wykorzystanie w niniejszym opracowaniu było możliwe w zakresie 

udostępnionym przez RZGW Wrocław. 

Równolegle monitoring wód podziemnych prowadzony jest przez PIG - PIB Oddział 

we Wrocławiu. W sumie zebrany materiał nie upoważnia do określenia wielkości obszaru 

objętego zmianami (tj. określenia leja depresyjnego i jego zmian w czasie) w zakresie 

położenia zwierciadła wody pod wpływem działalności kopalni.  

12.6 Rejon kopalni Turów 

Wyrobisko odkrywkowe kopalni Turów zajmuje powierzchnię ponad 24 km2 i nadal się 

powiększa w kierunku południowym i południowo – wschodnim. Głębokość wyrobiska jest 

rzędu 175 – 200 m, zakłada się stopniowe pogłębienie do 300 m p.p.t., eksploatacja 

prowadzona jest obecnie w kierunku południowym i południowo-wschodnim.  
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Wokół wyrobiska funkcjonuje system monitoringu środowiska, w tym monitoring 

położenia zwierciadła wody oraz jakościowy wód podziemnych. Monitoring jest prowadzony 

przez: 

• kopalnię Turów - informacje na temat zakresu prowadzonych prac nie zostały 

udostępnione autorom niniejszej pracy przez PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna S.A. Kopalnia Węgla Brunatnego Turów, 

• Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy we 

Wrocławiu, autorzy niniejszego opracowania dysponowali „Raportem…” 

omawiającym wyniki obserwacji z lat 2004 – 2006 oraz 2010 udostępnionym przez 

zleceniodawcę (tj. RZGW Wrocław). 

• Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy Oddział we 

Wrocławiu, który prowadzi obserwacje położenia zwierciadła wód podziemnych w 8 

punktach, pomiary obejmują okres dwóch lat.  

W sumie zebrany materiał został omówiony powyżej, jednocześnie był 

niewystarczający do oceny zasięgu, tj. wyznaczenia strefy oddziaływania kopalni Turów na 

wody podziemne.  

12.7 Rejon byłych kopalni wałbrzyskich (zlewnia Bobru i Bystrzycy) 

Wieloletnia eksploatacja spowodowała wytworzenie leja depresyjnego o głębokości 

rzędu 780 – 800 m p.p.t. Lej depresyjny nie rozwinął się poza zasięg eksploatacji w kierunku 

południowym i południowo wschodnim, gdzie ograniczały go strefy dyslokacyjne o zasięgu 

regionalnym (J. Fiszer 2000 r.). W roku 1991 kopalnie wałbrzyskie zostały postawione w stan 

likwidacji. Przerwanie eksploatacji i odwodnienia w całym zagłębiu wałbrzyskim (rozpoczęte 

w 1993 roku) spowodowało stopniowe zatopienie wyrobisk górniczych, w wyniku 

naturalnego dopływu wód opadowych do warstw oraz poprzez dopływy lateralne. Dla 

zabezpieczenia miasta przed ewentualnymi podtopieniami opracowano system 

grawitacyjnego odprowadzenia wód z wykorzystaniem sztolni (J. Fiszer 1997) jako punktu 

drenującego, oraz wymuszony sposób odwodnienia z zastosowaniem pomp głębinowych 

zainstalowanych w szybie Julia. W dolinie Czerwonego Potoku w Boguszycach- Gorcach i 

dolinie Jabłonicy - Lesk w rejonie Czarnego Boru wystąpiły podtopienia terenu. Podobnie jak 

w Jedlinie Zdrój i Wałbrzychu wystąpiły podtopienia w piwnicach budynków mieszkalnych.  

 Na obszarze miasta nie jest obecnie prowadzony monitoring wód podziemnych. 

Pomimo wykonania sieci piezometrów (J. Fiszer, 2000r) po roku 2000 nie powstały kolejne 

sprawozdania, stąd nowsze wyniki pomiarów nie są do pozyskania i analizy. Również 
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sprawozdania z monitoringu, z lat dziewięćdziesiątych wykonywane przez różne instytucje 

nie zachowały się. Jedynym źródłem informacji są prace naukowe: J. Fiszera, J. Sawickiego 

oraz W. Czabaja. Można sadzić, iż lej depresyjny na omawianym obszarze wypełnił się już 

całkowicie, warunki constans występują na całym obszarze miasta Wałbrzycha.  

W rejonie byłych kopalni znajduje się jeden punkt Stacjonarnych Obserwacji 

Hydrogeologicznych (SOH) nr II/744/1 w Szczawnie Zdrój. Przy czy zdaniem J. Fiszera i W. 

Czabaja wody podziemne w rejonie Szczawna Zdroju nie pozostają w więzi hydraulicznej 

z wodami w rejonie Wałbrzycha. 

 W rejonie Nowej Rudy eksploatacja była prowadzona do roku 2000, w kopalniach: 

Nowa Ruda, Przygórze i Jan, w końcowym etapie połączone w jedna kopalnie KWK Nowa 

Ruda. Kopalnie wyłączano stopniowo w latach 1972 do 2000 roku, w którym zakończono 

ostatecznie eksploatacje w okręgu. Zatapianie nieczynnych obszarów górniczych było 

procesem stopniowym. Nie jest prowadzony monitoring wód podziemnych w rejonie kopalni 

mający na celu obserwacje wypełnianie się leja depresyjnego na obszarze niecki 

noworudzkiej. W pracy J. Fiszera zawarte są informacje o prowadzeniu pomiarów w okresie 

samozatapiania w szybie Lech (Pole Piast), które obejmowały okres od września 1997 r. do 

czerwca 1999 r., przy czym proces wypełniania się górotworu wówczas nie został jeszcze 

zakończony.  

Brak jest informacji o negatywnych skutkach likwidacja kopalń w rejonie Nowej 

Rudy na środowisko wód podziemnych. W rejonie Tłumaczowa znajduje się jeden otwór nr 

II/1160/1, należący do sieci obserwacyjnej PIG – PIB, w którym jest obserwowany poziom 

wodonośny dolnego permu, nie odzwierciedla on przypuszczalnie procesów zachodzących w 

rejonie Nowej Rudy.  

12.8 Rejon kopalni wapieni i margli na opolszczyźnie 

Na Opolszczyźnie występują bogate złoża surowców skalnych, głównie: 

• -wapienie i margle, przerabiane w przemyśle cementowym i wapienniczym, 

• -kruszywo naturalne dla budownictwa i drogownictwa 

• -piaski kwarcowe 

• -surowce ilaste.  

Podstawowe znaczenie dla gospodarki maja wapienie i margle, które występują płytko i na 

znacznym obszarze i określane są nazwą regionalna jako Trias Opolski. Złoża wapieni i 

margli charakteryzują się wysoką jakością skał, brakiem domieszek, płytkim zaleganiem, 

dużą miąższością serii złożowej. W sumie przyczyniło się to do rozbudowy kopalni wapieni i 
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margli. Na potrzeby niniejszego opracowania zebrano informacje o wielkości odwodnienia i 

monitoringu wód podziemnych dotyczące kopalni: „Strzelce Opolskie”, „Górażdże”, 

„Tarnów Opolski”, „Izbicko” i „Folwark”. 

Wody podziemne w rejonie zlewni Małej Panwi i okolicy sa drenowane przez liczne 

i bardzo zasobne ujęcia wodociągowe oraz przez górnictwo surowców skalnych. Łączny 

drenaż górniczy wód w roku 1999 wynosili 87 tys. m3/d i był o 30 tys. m3/d wyższy od 

eksploatacji ujęć (St. Staśko, A. Kowalczyk, H. Rubin, Hydrogeologia regionalna Polski, tom 

I, 2007 r.). Eksploatacja surowców, a tym samym wielkość odwodnienia kopalni w ostatnich 

latach znacząco wzrosła. Wysoki pobór wód podziemnych przyczynia się do zmiany 

naturalnego systemu obiegu wód i powstawania lokalnych ośrodków drenażu. Dodatkowo 

powoduje niekorzystne zmiany jakości wód podziemnych, z uwagi na przyśpieszony 

przepływ wody w warstwie oraz dopływ wód starszych, zmineralizowanych, z podłoża. Woda 

z odwodnienia jest odprowadzana do cieków powierzchniowych, co bezpowrotnie zubaża 

zasoby wód podziemnych. 

 Na obszarze JCWP nr 110, w rejonie działania omówionych powyżej kopalni wapieni 

brak jest punktów monitoringu SOH. Najbliższe punkty obserwacyjne położone w znacznej 

odległości, we wschodniej części JCWP nr 110, na obszarze GZWP nr 328, w powiatach 

lublinieckim (II/919/1, II/299/1) i tarnogórskim (II/944/1, II/946/1, II/947/1, I/477/4, 

II/945/1), wspomniane punkty monitoringu nie odzwierciedlają zmian zachodzących w 

środowisku wód podziemnych w rejonie kopalni wapieni i margli. 
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Osiek I 

Ryc. 14. Roczne pobory wody na ujęciu Osiek I 

Ryc.15. Szkic sytuacyjny ujęcia Osiek II 

Ryc. 16. Wahania zwierciadła wody w piezometrze 6bpz  na tle poborów wody na ujęciu 

Osiek II 

Ryc. 17. Roczne pobory wody na ujęciu Osiek II 

Ryc.18. Szkic sytuacyjny ujęcia Koźlice I 

Ryc. 19. Wahania zwierciadła wody w piezometrze 6bpz na tle poborów wody na ujęciu 

Koźlice I 

Ryc.20. Roczne pobory wody na ujęciu Koźlice I 

Ryc. 21. Szkic sytuacyjny ujęcia Koźlice II 

Ryc. 22. Wahania zwierciadła wody w piezometrze IVpz  na tle poborów wody na ujęciu 

Koźlice II 

Ryc. 23. Roczne pobory wody na ujęciu Koźlice II 

Ryc. 24. Szkic sytuacyjny Ujęcia Miejskiego nr 1 w Lubinie 

Ryc. 25. Wahania zwierciadła wody w piezometrze P-1 na tle poborów wody na Ujęciu 

Miejskim nr 1 w Lubinie 

Ryc. 26. Roczne pobory wody na Ujęciu Miejskim nr 1 w Lubinie 

Ryc. 27.Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni 1z na ujęciu Niwki 

Garbarskie 

Ryc. 28. Roczne pobory wody na ujęciu Niwki Garbarskie 

Ryc. 29. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni S4 na ujęciu Wioska 

Ryc. 30. Roczne pobory wody na ujęciu Wioska 

Ryc. 30a. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni 6p na ujęciu Trzebnica 

Ryc. 30b. Roczne pobory wody na ujęciu Trzebnica 

Ryc.31. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni przy ul. Kwiatowej na 

ujęciu Mieroszów. 
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Ryc. 31a. Roczne pobory wody na ujęciu Mieroszów, ul. Kwiatowa 

Ryc. 32. Roczne pobory wody na ujęciu Unisław 

Ryc.33. Obszar badań objęty monitoringiem polsko – czeskim (R. Serafin, 2007) 

Ryc. 34. Główny system poboru i dystrybucji wód podziemnych (R. Serafin 2007) 

Ryc. 35. Schematyczna geologiczna mapa utworów podkenozoicznych (R. Serafin, 2007) 

Ryc. 36. Szkic sytuacyjny ujęcia Rokita-Łososiowice 

Ryc. 37. Wahania zwierciadła wody w studni 6 na tle poborów na ujęciu Łososiowice 

Ryc. 37a. Roczne pobory wody na ujęciu Łososiowice 

Ryc. 38. Szkic sytuacyjny ujęcia Kamieniec Ząbkowicki 

Ryc. 39. Roczne pobory wody na ujęciu Kamieniec Ząbkowicki 

Ryc. 40. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w otworze P-4 na ujęciu Zgorzelec 

Ryc. 41. Roczne pobory wody na ujęciu Zgorzelec 

Ryc. 42. Szkic sytuacyjny ujęcia Komorów (wodociąg Gubin-miasto)  

Ryc. 42.a.Wahania zwierciadła wody w studni nr 4 na tle poborów na ujęciu Komorów 

(wodociąg Gubin-miasto) 

Ryc. 43.Roczne pobory wody na ujęciu Komorów (wodociąg Gubin-miasto) 

Ryc. 44. Szkic sytuacyjny ujęcia Wrociszów 

Ryc. 45. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody otworze P-15 na ujęciu Wrociszów 

Ryc. 46. Roczne pobory wody na ujęciu Wrociszów 

Ryc. 47. Roczne pobory wody na ujęciu Lubogoszcz 

Ryc. 48. Szkic sytuacyjny ujęcia Żagań 

Ryc. 49. Roczne pobory wody na ujęciu Żagań 

Ryc. 50 Wahania zwierciadła wody w otworze 1(2b) na tle poborów na ujęciu Glinka Górna 

Ryc.51. Szkic sytuacyjny ujęcia Gierszowice 

Ryc. 52. Wahania zwierciadła wody w otworze P-2 na tle poborów na ujęciu Gierszowice 

Ryc. 53. Roczne pobory wody na ujęciu Bąków 

Ryc. 54. Roczne pobory wody na ujęciu Nowym w Kluczborku 

Ryc. 55. Roczne pobory wody na ujęciu Chocianowice 

Ryc. 56. Roczne pobory wody na ujęciu Preszpan 

Ryc. 57. Roczne pobory wody na ujęciu nr 1 

Ryc. 58. Roczne pobory wody na ujęciu Wierzbięcice 

Ryc. 59. Roczne pobory wody na ujęciu Goświnowice 

Ryc.60. Szkic sytuacyjny ujęcia Opole – Oleska 

Ryc. 61. Zmiany położenia zwierciadła wody w studni 1z na ujęciu Opole-Oleska 
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Ryc. 62. Roczne pobory wody na ujęciu Opole-Oleska 

Ryc. 63. Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w studni XI a ujęcia wód 

Dubois 

Ryc. 64. Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w studni XII a ujęcia wód 

Duboisa. 

Ryc. 65. Roczne pobory wody na ujęciu Duboisa 

Ryc. 66. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w studni VII E na ujęciu wody 

Proszowice 

Ryc. 67. Roczne pobory wody na ujęciu Groszowice 

Ryc. 68. Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w studni 1 A na ujęciu 

Grotowice 

Ryc. 69. Wykres wahań dynamicznego zwierciadła wód podziemnych w studni 6 B na ujęciu 

Grotowice 

Ryc. 70. Roczne pobory wody na ujęciu Grotowice 

Ryc. 71.Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w studni S-1 na ujęciu 

wody Zwycięstwa 

Ryc. 72. Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w studni S-2 na ujęciu 

wody Zwycięstwa 

Ryc. 73. Roczne pobory wody na ujęciu Zwycięstwa 

Ryc. 74.Szkic sytuacyjny ujęcia Zawada k/Opola 

Ryc. 75. Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w otworze 19b ujęcia 

wody Zawada 

Ryc. 76. Roczne pobory wody na ujęciu Nowa 

Ryc. 77. Szkic sytuacyjny ujęcia Dąbrówka 

Ryc. 78. Zmiany położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz wydajności w 

studni S-3 na ujęciu Dąbrówka 

Ryc. 78.a. Roczne pobory wody (za 2010 r.) na ujęciu Dąbrówka w [m3] 

Ryc.79. Szkic sytuacyjny ujęcia Świbie 

Ryc. 80. Zmiany położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz wydajności w 

studni S-1 na ujęciu Świbie 

Ryc. 80.a. Roczne pobory wody (za 2010 r.) na ujęciu Świbie w [m3] 

Ryc. 81. Szkic sytuacyjny ujęcia Wielowieś 

Ryc. 82. Zmiany położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz wydajności w 

studni S-1 na ujęciu Wielowieś 
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Ryc. 82.a. Roczne pobory wody (za 2010 r.) na ujęciu Wielowieś w [m3] 

Ryc. 83. Szkic sytuacyjny ujęcia Wiśnicze 

Ryc.83.a. Zmiany położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz wydajności 

w studni S-1 na ujęciu Wiśnicze 

Ryc. 84. Szkic sytuacyjny ujęcia Kokotek-Lubliniec 

Ryc. 85. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach S-5 i S-2 na ujęciu Kokotek-

Lubliniec 

Ryc. 86. Roczne pobory wody na ujęciu Kokotek-Lubliniec 

Ryc. 87. Szkic sytuacyjny ujęcia nr 1 Lubliniec, ul. Piaskowa 

Ryc. 88. Zmiany położenia zwierciadła wody w studni 1 na ujęciu nr 1 Lubliniec, ul. 

Piaskowa 

Ryc. 89. Roczne pobory wody na ujęciu nr 1 Lubliniec, ul. Piaskowa 

Ryc. 90. Szkic sytuacyjny ujęcia nr 3 Lubliniec, ul. Częstochowska 

Ryc.91. Zmiany położenia zwierciadła wody w studni 3 na ujęciu Lubliniec, ul. 

Częstochowska 

Ryc. 92. Roczne pobory wody na ujęciu nr 3 Lubliniec, ul. Częstochowska 

Ryc. 93. Szkic sytuacyjny ujęcia Bibiela 

Ryc. 93. Zmiany położenia zwierciadła wody w studni E-1 bis na ujęciu Bibiela 

Ryc. 94. Roczne pobory wody na ujęciu Bibiela 

Ryc. 94. Szkic sytuacyjny ujęcia Krupski Młyn 

Ryc. 95. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni S 6 na ujęciu Krupski 

Młyn 

Ryc. 96. Roczne pobory wody na ujęciu Krupski Młyn 

Ryc. 97. Szkic sytuacyjny ujęcia Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” 

Ryc. 98. Zmiany położenia statycznego zwierciadła wody na ujęciu Huta Cynku  „Miasteczko 

Śląskie” w studni M-I 

Ryc. 99. Roczne pobory wody na ujęciu Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” 

Ryc. 100. Szkic sytuacyjny ujęcia Boruszowice 

Ryc. 101. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni B I na ujęciu 

Boruszowice 

Ryc. 102. Roczne pobory wody na ujęciu Boruszowice 

Ryc. 102. Szkic sytuacyjny ujęcia Tworóg 

Ryc. 103. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody  w studni T II na ujęciu Tworóg 

Ryc. 104. Roczne pobory wody na ujęciu Tworóg 
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Ryc. 105. Szkic sytuacyjny ujęcia Miedary 

Ryc. 105.a. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni M III na ujęciu 
Miedary. 
Ryc. 106. Roczne pobory wody na ujęciu Miedary 

Ryc. 107. Szkic sytuacyjny ujęcia Zduny – Smoszew - Chwaliszew 

Ryc. 108. Roczne pobory wody na ujęciu Smoszew 

Ryc.109. Roczne pobory wody na ujęciu Zduny 

Ryc. 110. Szkic sytuacyjny ujęcia Zaborowo 

Ryc. 110a. Wahania zwierciadła wody w studni nr 3c na tle poborów na ujęciu wody 

Zaborowo 

Ryc. 111. Roczne pobory wody na ujęciu wody Zaborowo 

Ryc. 112. Szkic sytuacyjny ujęcia Karczma Borowa 

Ryc. 113. Wahania zwierciadła wody w studni nr 3 na tle poborów na ujęciu Karczma 

Borowa 

Ryc. 114. Roczne pobory wody na ujęciu Karczma Borowa 

Ryc. 115. Szkic sytuacyjny ujęcia Przybyszewo-Strzyżewice 

Ryc. 116. Wahania zwierciadła wody w studni S2bis na tle poborów na ujęciu Przybyszewo- 

Strzyżewice 

Ryc. 116.a. Roczne pobory wody na ujęciu Przybyszewo-Strzyżewice 

Ryc. 117. Szkic sytuacyjny ujęcia Ostrzeszów, ul. Cicha 

Ryc. 118. Wahania zwierciadła wody w otworze 1C na tle poborów na ujęciu Ostrzeszów, ul. 

Cicha 

Ryc. 119. Roczne pobory wody na ujęciu Ostrzeszów, ul. Cicha 

Ryc.120. Szkic sytuacyjny ujęcia Olszyce-Szklarka 

Ryc. 121. Wahania zwierciadła wody w otworze 5A na tle poborów na ujęciu Olszyce-

Szklarka 

Ryc. 122. Roczne pobory wody na ujęciu Olszyce-Szklarka 

 

Spis tabel w tekście 

Tab.1.Karta informacyjna ujęcia Serby. 

Tab. 1a. Roczne pobory wody na ujęciu Serby 

Tab. 1b. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni 1p na ujęciu Serby 

Tab. 2. Roczne pobory wody na ujęciu Gorzeszów 
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Tab. 2a. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w otworze 4b na ujęciu 

Gorzeszów 

Tab. 3. Roczne pobory wody na ujęciu Jawiszów 

Tab. 4. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w otworze K-3 na ujęciu 

Jawiszów 

Tab. 5. Roczne pobory wody na ujęciu Marciszów Górny 

Tab. 6. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni nr 3 na ujęciu 

Marciszów Górny 

Tab. 7. Roczne pobory wody na ujęciu Ciechanowice 

Tab. 8. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni nr 4 na ujęciu 

Ciechanowice 

Tab. 9. Roczne pobory wody na ujęciu Marciszów Dolny 

Tab. 10. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni nr 1 na ujęciu 

Marciszów Dolny 

Tab. 11. Karta informacyjna ujęcia Prochowice 

Tab.12. Roczne pobory wody na ujęciu Prochowice 

Tab. 13. Karta informacyjna ujęcia Lubin-Lotnisko 

Tab.14. Roczne pobory wody na ujęciu Lubin-Lotnisko 

Tab.15.Karta informacyjna ujęcia Osiek I 

Tab. 16. Roczne pobory wody na ujęciu Osiek I 

Tab. 17. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w piezometrze 1bpz na ujęciu 

Osiek I 

Tab. 18. Karta informacyjna ujęcia Osiek II 

Tab. 19. Roczne pobory wody na ujęciu Osiek II 

Tab. 20. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w piezometrze 6bpz na ujęciu 

Osiek II 

Tab. 21.Karta informacyjna ujęcia Koźlice I 

Tab. 22. Roczne pobory wody na ujęciu Koźlice I 

Tab. 23. Karta informacyjna ujęcia Koźlice II 

Tab. 24. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w piezometrze IV pz na ujęciu 

Koźlice II 

Tab. 25. Karta informacyjna Ujęcia Miejskiego nr 1 w Lubinie 

Tab. 26. Roczne pobory wody na Ujęciu Miejskim nr 1 w Lubinie 
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Tab. 27. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w piezometrze P-1 na Ujęciu 

Miejskim nr 1 w Lubinie 

Tab. 28. Roczne pobory wody na ujęciu Niwki Garbarskie 

Tab. 28a. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni 1z na ujęciu wody  

Tab.29. Roczne pobory wody na ujęciu Wioska 

Tab. 30. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni S4 na ujęciu wody 

Wioska  

Tab.30a. Roczne pobory wody na ujęciu Trzebnica 

 

Tab. 30b. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni 6p na ujęciu wody 

Trzebnica 

Tab. 31. Roczne pobory wody na ujęciu Mieroszów, ul. Kwiatowa 

Tab. 32. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni przy ul. Kwiatowej na 

ujęciu wody Mieroszów. 

Tab.33. Roczne pobory wody na ujęciu Unisław 

Tab 34. Wykaz punktów pomiarowych w poszczególnych podobszarach monitoringowych 

wraz ze specyfikacją zakresu pomiarów(wg R. Serafin, 2011r.) 

Tab.35. Karta informacyjna ujęcia Rokita-ŁososiowiceTab. 36. Roczne pobory wody na 

ujęciu Łososiowice 

Tab. 37. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła wody w studni 6 na ujęciu Łososiowice 

Tab. 38. Karta informacyjna ujęcia Kamieniec Ząbkowicki 

Tab.39. Roczne pobory wody na ujęciu Kamieniec Ząbkowicki 

Tab. 40. Karta informacyjna ujęcia Zgorzelec 

Tab. 41. Roczne pobory wody na ujęciu Zgorzelec 

Tab. 42. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w otworze P-4 na ujęciu wody 

Zgorzelec 

Tab. 43. Karta informacyjna ujęcia Komorów (wodociąg Gubin-miasto) 

Tab. 44.Roczne pobory wody na ujęciu Komorów (wodociąg Gubin-miasto) 

Tab. 45. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła wody w studni nr 4 na ujęciu Komorów 

(wodociąg Gubin-miasto) 

Tab. 46. Karta informacyjna ujęcia Wrociszów 

Tab. 47. Roczne pobory wody na ujęciu Wrociszów 

Tab. 48. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w otworze P-15 na ujęciu 

wody Wrociszów 
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Tab. 49. Karta informacyjna ujęcia Lubogoszcz 

Tab. 50. Roczne pobory wody na ujęciu Lubogoszcz 

Tab. 51. Karta informacyjna ujęcia Żagań 

Tab. 52. Roczne pobory wody na ujęciu Żagań 

Tab. 53. Karta informacyjna ujęcia Glinka Górna 

Tab. 54.Roczne pobory wody na ujęciu Glinka Górna 

Tab.55. Karta informacyjna ujęcia Żary nr ul. Piastowska 

Tab. 56. Karta informacyjna ujęcia Żary nr 2 ul. Zgorzelecka 

Tab. 57. Karta informacyjna ujęcia Kunice Żarskie – Żary 

Tab. 58. Karta informacyjna ujęcia Żary – Sieniawa Żarska 

Tab. 59. Karta informacyjna ujęcia Gierszowice 

Tab. 60. Roczne pobory wody na ujęciu Gierszowice 

Tab. 61. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła wody w otworze P-2 na ujęciu Gierszowice 

Tab. 62. Karta informacyjna ujęcia Bąków. 

Tab.63. Roczne pobory wody na ujęciu Bąków 

Tab. 64. Karta informacyjna ujęcia Nowego w Kluczborku 

Tab.65. Roczne pobory wody na ujęciu Nowym w Kluczborku 

Tab. 66. Karta informacyjna ujęcia Chocianowice 

Tab. 67. Roczne pobory wody na ujęciu Chocianowice 

Tab. 68. Roczne pobory wody na ujęciu Preszpan 

Tab. 69. Roczne pobory wody na ujęciu nr 1 

Tab. 70. Karta informacyjna ujęcia Wierzbięcice 

Tab. 71. Roczne pobory wody na ujęciu Wierzbięcice 

Tab. 72. Karta informacyjna ujęcia Goświnowice 

Tab. 73. Roczne pobory wody na ujęciu Goświnowice 

Tab. 74. Karta informacyjna ujęcia Opole – Oleska 

Tab. 75. Roczne pobory wody na ujęciu Opole-Oleska 

Tab. 76. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni 1z na ujęciu wody Opole-Oleska 

Tab. 77. Karta informacyjna ujęcia Duboisa 

Tab. 78. Roczne pobory wody na ujęciu Duboisa 

Tab. 79. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni XIa na ujęciu wody Duboisa 

Tab. 80. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni XIIa na ujęciu wody Duboisa 

Tab. 81. Karta informacyjna ujęcia Groszowice 
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Tab. 82. Roczne pobory wody na ujęciu Groszowice 

Tab. 83. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni VII E na ujęciu wody Proszowice 

Tab. 84. Karta informacyjna ujęcia Grotowice 

Tab. 85. Roczne pobory wody na ujęciu Grotowice 

Tab. 86. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni 6 B na ujęciu wody Grotowice 

Tab. 87. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni 1 A na ujęciu wody Grotowice 

Tab. 88. Karta informacyjna ujęcia Zwycięstwa 

Tab.89. Roczne pobory wody na ujęciu Zwycięstwa 

Tab. 90. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni S-1 na ujęciu wody Zwycięstwa 

Tab. 91. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni S-2 na ujęciu wody Zwycięstwa 

Tab. 92. Karta informacyjna ujęcia Zawada 

Tab.93. Roczne pobory wody na ujęciu Zawada 

Tab. 94. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni 10b na ujęciu wody  

         Zawada 

Tab. 95. Karta informacyjna ujęcia Prężyna 

Tab.96. Roczne pobory wody na ujęciu Prężyna 

Tab. 97. Karta informacyjna ujęcia Nowa i Olszynka 

Tab. 98. Roczne pobory wody na ujęciu Nowa 

Tab. 99. Karta informacyjna ujęcia Dąbrówka 

Tab. 100. Karta informacyjna ujęcia Świbie 

Tab. 101. Karta informacyjna ujęcia Wielowieś 

Tab.102. Roczne pobory wody (za 2010 r.) na ujęciu Wiśnicze w [m3] 

Tab. 103. Karta informacyjna ujęcia Kokotek-Lubliniec 

Tab. 104. Roczne pobory wody na ujęciu Kokotek-Lubliniec 

Tab. 105. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studniach S-5 i S-2 na 

ujęciu wody Kokotek-Lubliniec 

Tab.106. Roczne pobory wody na ujęciu nr 1 Lubliniec, ul. Piaskowa 

Tab. 107. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni na ujęciu nr 1 

Lubliniec, ul. Piaskowa 

Tab. 108. Roczne pobory wody na ujęciu nr 3 Lubliniec, ul. Częstochowska 

Tab. 109. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni na ujęciu nr 3 

Lubliniec, ul. Częstochowska 

Tab. 110. Karta informacyjna ujęcia Bibiela 

 Tab. 111. Roczne pobory wody na ujęciu Bibiela 
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Tab.112. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni E-1 bis na ujęciu 

wody Bibiela 

Tab. 113. Karta informacyjna ujęcia Krupski Młyn 

Tab. 114. Roczne pobory wody na ujęciu Krupski Młyn 

Tab. 115. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni S 6  

na ujęciu wody Krupski Młyn 

 Tab. 116. Roczne pobory wody na ujęciu Huta Cynku „Miasteczko Śląskie  

Tab.117. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego na ujęciu wody Huta Cynku 

       „Miasteczko Śląskie” w studni M-I w latach 2008-2011 

Tab. 118. Karta informacyjna ujęcia Boruszowice 

Tab. 119. Roczne pobory wody na ujęciu Boruszowice 

Tab. 120. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni BI na ujęciu wody 

Boruszowice 

Tab. 121. Karta informacyjna ujęcia Tworóg 

Tab. 122. Roczne pobory wody na ujęciu Tworóg 

Tab. 123. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni T II na ujęciu wody 

Tworóg 

Tab. 124. Karta informacyjna ujęcia Miedary 

Tab. 125. Roczne pobory wody na ujęciu Miedary 

Tab. 126. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni M III na ujęciu 

wody Miedary 

Tab. 127. Karta informacyjna ujęcia Smoszew 

Tab. 128. Roczne pobory wody na ujęciu Smoszew 

Tab. 129. Karta informacyjna ujęcia Zduny 

Tab. 130. Roczne pobory wody na ujęciu Zduny 

Tab. 131. Karta informacyjna ujęcia Zaborowo 

Tab. 132. Roczne pobory wody na ujęciu wody Zaborowo 

Tab. 133. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni 3c na ujęciu wody  

Zaborowo 

Tab. 134. Karta informacyjna ujęcia Karczma Borowa 

Tab. 135. Roczne pobory wody na ujęciu Karczma Borowa 

Tab. 136. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni nr 3 na ujęciu wody 

Karczma Borowa 
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Tab. 137. Karta informacyjna ujęcia Przybyszewo-Strzyżewice 

Tab. 138. Roczne pobory wody na ujęciu Przybyszewo-Strzyżewice 

Tab. 138.a. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni S2bis na ujęciu wody 

Przybyszewo – Strzyżewice 

Tab. 139. Karta informacyjna ujęcia Ostrzeszów, ul. Cicha 

 Tab. 140. Roczne pobory wody na ujęciu Ostrzeszów, ul. Cicha 

Tab. 141. Karta informacyjna ujęcia Olszyce-Szklarka 

 Tab. 142. Roczne pobory wody na ujęciu Olszyce-Szklarka 

Tab. 143. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła wody w otworze 5A na ujęciu Olszyce-

Szklarka 
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Województwo dolnośląskie 

Powiat głogowski 

Gmina Głogów 

Ujęcie Serby 
 

 Ujęcie Serby składa się z 12 studni podstawowych i 14 studni awaryjnych o 

głębokościach 48-63 m. Studnie znajdują się na terenie łąk oraz terenów rolnych gmin 

Głogów i Kotla, 3,3-6 km na północ od Głogowa w miejscowości Serby. Eksploatację ujęcia 

rozpoczęto w 1979 r. Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi 

utworami w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 71. Położone jest na 

obszarze zlewni Obrzycy w gminie Głogów.  

Omawiane ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 1520 m3/h, 

decyzją KDH/013/3519/B/72 w Warszawie oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wody w 

ilości:  Qmaxh= 975 m3/h nr SR.III.6210-88/1/98 wydane przez Wojewodę legnickiego, 

ważność decyzji wygasa 30.12.2018 r. Użytkownikiem ujęcia jest Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o., ul. Łąkowa 52, 67-200 Głogów. 

 

Nazwa ujęcia: Serby 
Miejscowość: Serby Gmina: Głogów, Kotla 
Zlewnia: Obrzycy JCWPd:71 GZWP: 302 
Ilość Studni na ujęciu: 26 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

PW24/28 0,4 – 4,3 0,4 – 4,3 1979 71-74 48-63 
Tab.1.Karta informacyjna ujęcia Serby. 
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 Ryc.1. Wahania zwierciadła wody w studni 1p na tle poborów wody na ujęciu Serby 
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Ryc. 1a. Roczne pobory wody na ujęciu Serby 

 

rok pobór roczny 
[m3] rok pobór roczny 

[m3] 
2004 3541600 2008 3289310 
2005 3639840 2009 3175415 
2006 3658070 2010 3156128 
2007 3459750 2011 3140493 

Tab. 1a. Roczne pobory wody na ujęciu Serby 

Okres analizy [lata] 2003-2012 
Liczba danych 36 
Średnia arytmetyczna 2.16 
Mediana 2.29 
Standardowe odchylenie 0.35 
Minimum 1.29 
Maksimum 2.61 
Rozstęp 1.32 
Współczynnik zmienności 
[%] 16.26 

 
Tab. 1b. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni 1p na ujęciu Serby 

 

Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Serby wybrano 

studnię nr 1p gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych na 
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całym ujęciu. W analizowanym otworze w latach 2003-2012 położenie zwierciadła 

statycznego wody zmieniało się od 1.29 do 2.61 m p.p.t. Stan średni to 2.16 m, a środkowy 

2.29 m p.p.t. Analizując średnie roczne stany widoczna jest tendencja stałego położenia 

zwierciadła wody. 

Powiat kamiennogórski 

Gmina Kamienna Góra 

Ujęcie Gorzeszów-Jawiszów 
 

Ujęcie wody podziemnej Gorzeszów-Jawiszów składa się z 4 studni – 2b, 3b, 4b i 7b 

zlokalizowanych w Gorzeszowie i Jawiszowie. Studnia 6b została odłączona od ujęcia 

i zaopatruje okoliczne wsie. Studnie 2b, 3b i 4b zlokalizowane są w Gorzeszowie, bazują na 

zasobach wodnych związanych z kredowo-triasowymi utworami natomiast studnia 7b 

zlokalizowana jest w Jawiszowie, ujmuje permskie piętro wodonośne. Ujęcie Gorzeszów-

Jawiszów położone jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 110, na 

obszarze zlewni Bobru w gminie Kamienna Góra. 

Omawiane ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 170 m3/h 

przy depresji 28.86 m dla studni nr 7b, dla studni nr 2b w wysokości 80 m3/h przy depresji 

31,12 m, dla studni nr 3b w wysokości 60,0 m3/h przy depresji 5,64 m oraz dla studni nr 4b w 

wysokości 160,0 m3/h przy depresji 21,5 m, decyzją KDH/013/4853/83 przez prezesa CUG, 

dnia 28.06.1983 r. oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wody w ilości: 

• Qmaxh= 470 m3/h 

• Qśr.d= 10 320 m3/d 

• Qmaxr= 4 117 200 m3/r., 

wydane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu dnia 28.02.2001 r. nr OSjg-

I/6811/P/13/01. Użytkownikiem ujęcia jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Spółka z o.o., 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 39. 
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Ryc.1. Wahania zwierciadła wody w otworze 4b na tle poborów wody na ujęciu Gorzeszów 
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Ryc. 2. Roczne pobory wody na ujęciu Gorzeszów 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2007 2397958 2009   
2008 2083720 2010 1934200 

 
Tab. 2. Roczne pobory wody na ujęciu Gorzeszów 

Okres analizy [lata] 2006-2012 
Liczba danych 26 
Średnia arytmetyczna 0.65 
Mediana 0.70 
Standardowe odchylenie 0.45 
Minimum -0.50 
Maksimum 1.25 
Rozstęp 1.75 
Współczynnik zmienności 
[%] 69.48 

 
Tab. 2a. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w otworze 4b na ujęciu 

Gorzeszów 
 

Brak odpowiedniej dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę 

z lat 2006-2012, stąd charakterystyka opiera się o dane z lat 2006-2008. W analizowanym 



24 

 

otworze 4b w latach 2006-2008 stan zwierciadła statycznego wody zmieniał się od -0.50 do 

1.25 m p.p.t. Stan średni to 0.65 a środkowy 0.70 m p.p.t.  Analizując średnie roczne stany z 

lat 2006-2008 można zauważyć, że położenie zwierciadła statycznego wody podziemnej 

utrzymuje się na stałym poziomie. 



25 

 

 
Ryc. 3.Wahania zwierciadła wody w otworze K-3 na tle poborów wody na ujęciu Jawiszów 
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Ryc.4. Roczne pobory wody na ujęciu Jawiszów 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2007 886608 2010 687888 

2008 783072 2011 623880 
 

Tab. 3. Roczne pobory wody na ujęciu Jawiszów 

Okres analizy [lata] 2006-2012 
Liczba danych 17 
Średnia arytmetyczna 5.79 
Mediana 6.60 
Standardowe odchylenie 4.43 
Minimum 0.90 
Maksimum 14.25 
Rozstęp 13.35 
Współczynnik zmienności [%] 76.56 

 
Tab. 4. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w otworze K-3 na ujęciu 

Jawiszów 
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Z omawianego ujęcia analizie poddano obserwacje położenia zwierciadła wód 

podziemnych z otworu K-3. W omawianym otworze K-3 w latach 2006-2012 stan zwierciadła 

wody zmieniał się od 0.90 do 14.25 m p.p.t. Stan średni to 5.79 m, a środkowy 6.60 m p.p.t. 

Zbyt mała ilość pomiarów wahania zwierciadła wody nie upoważnia do wysuwania 

wniosków dotyczących trendów zmian w położeniu zwierciadła wód podziemnych.  
 

Powiat kamiennogórski 

Gmina Kamienna Góra 

Ujęcie Marciszów Górny 
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi utworami w 

granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 90. Położone jest na obszarze 

zlewni Bobru w gminie Kamienna Góra.  

Ujęcie Marciszów Górny posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 

618 m3/h – Decyzja KDH/013/5542/91 oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór 

wody i eksploatację ujęcia w ilości Qśrd= 10272 m3/h, wyrażone decyzją Osjg-

I/6811/P/13/01; Starosty Kamiennogórskiego, ważność tej decyzji wygasa dnia 31.12.2015 r.

 Użytkownikiem ujęcia jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o., 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 39. 
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 Ryc.5. Wahania zwierciadła wody w studni nr 3 na tle poborów wody na ujęciu Marciszów Górny.
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Ryc. 6. Roczne pobory wody na ujęciu Marciszów Górny 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2006 969580.8 2009 396936 

2007 1506451.2 2010 194184 

2008 1580404.8 2011 176328 
 

Tab. 5. Roczne pobory wody na ujęciu Marciszów Górny 
 
 

Okres analizy [lata] 2005-2012 
Liczba danych 34 
Średnia arytmetyczna 0.54 
Mediana 0.20 
Standardowe odchylenie 0.71 
Minimum 0.00 
Maksimum 1.90 
Rozstęp 1.90 
Współczynnik zmienności [%] 131.02 

 
Tab. 6. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni nr 3 na ujęciu 

Marciszów Górny
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Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Marciszów Górny 

wybrano studnię nr 3 gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód 

podziemnych na całym ujęciu. W analizowanym otworze w latach 2005-2012 położenie 

zwierciadła statycznego wody zmieniało się od 0.0 do 1.90 m p.p.t. Stan średni to 0.54 m, a 

środkowy 0.20 m p.p.t. Analizując średnie roczne stany można zauważyć, że po 

początkowym niestabilnym położeniu zwierciadła statycznego wody podziemnej, w ciągu 

następnego okresu mamy stałą tendencję wzrostową położenia zwierciadła wód podziemnych. 

 

Powiat kamiennogórski 

Gmina Marciszów 

Ujęcie Ciechanowice 
 

Ujęcie ujmuje czwartorzędowe  piętro wodonośne. Składa się z pięciu studni o 

numerach 4,5,6, 11 i 11a.  

Ujęcie Ciechanowice posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla studni nr 4 w 

wysokości 29,16 m3/h przy depresji 14 m, dla studni nr 5 w wysokości 66,66 m3/h przy 

depresji 14,5 m, dla studni nr 6 w wysokości 66,66 m3/h przy depresji 17,40 m, dla studni nr 

11 w wysokości 81,20 m3/h przy depresji 20,40 m oraz dla studni nr 11a w wysokości 40,0  

m3/h decyzją KDH/013/5542/91 przez prezesa CUG, dnia 13.06.1991 r. oraz pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wody w ilości 283.68 m3/h (łącznie dla wszystkich studni) wydane 

przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu dnia 28.02.2001 r. nr OSjg-

I/6811/P/13/01. 

Użytkownikiem ujęcia jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o., 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 39. 
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Ryc.7. Wahania zwierciadła wody w studni nr 4 na tle poborów wody na ujęciu Ciechanowice 
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Ryc.8. Roczne pobory wody na ujęciu Ciechanowice 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2006 1204416 2009 790344 

2007 1076832 2010 1273536 

2008 1331784 2011 830030.4 
Tab. 7. Roczne pobory wody na ujęciu Ciechanowice 

Okres analizy [lata] 2005-2012 
Liczba danych 32 
Średnia arytmetyczna 1.13 
Mediana 1.20 
Standardowe odchylenie 0.91 
Minimum 0.00 
Maksimum 4.45 
Rozstęp 4.45 
Współczynnik zmienności [%] 79.93 

 
Tab. 8. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni nr 4 na ujęciu 

Ciechanowice 
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W analizowanej studni nr 4 w latach 005-2012 stan zwierciadła statycznego wody 

zmieniał się od 0.00 do 4.45 m p.p.t. Stan średni to 1.131 a środkowy 1.20 m p.p.t. Analizując 

średnie roczne stany z lat 2005-2012 można zauważyć, że położenie zwierciadła statycznego 

wody podziemnej nie utrzymuje się na stałym poziomie, w poszczególnych latach widoczne 

są wahania zwierciadła wód podziemnych o amplitudzie maksymalnie dochodzącej do 3 m. 

 

Powiat kamiennogórski 

Gmina Marciszów 

Ujęcie Marciszów Dolny 
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi utworami w 

granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 90. Położone jest na obszarze 

zlewni Bobru w gminie Marciszów.  

Ujęcie Marciszów Dolny posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 

790 m3/h – Decyzja KDH/013/5542/91oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór 

wody i eksploatację ujęcia w ilości Qśrd= 12500 m3/h, wyrażone decyzją Osjg-

I/6811/P/13/01; Starosty Kamiennogórskiego, ważność tej decyzji wygasa dnia 31.12.2015 r.

 Użytkownikiem ujęcia jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o., 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 39. 
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Ryc. 9.Wahania  zwierciadła wody w studni nr 1 na tle poborów wody na ujęciu Marciszów Dolny
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Ryc. 10. Roczne pobory wody na ujęciu Marciszów Dolny 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2006 1685054.4 2009 277632 

2007 2017195.2 2010 501912 

2008 1863388.8 2011 321048 
Tab. 9. Roczne pobory wody na ujęciu Marciszów Dolny 

Okres analizy [lata] 2005-2012 
Liczba danych 31 
Średnia arytmetyczna 3.74 
Mediana 3.70 
Standardowe odchylenie 1.39 
Minimum 1.40 
Maksimum 6.60 
Rozstęp 5.20 
Współczynnik zmienności [%] 37.19 

 

Tab. 10. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni nr 1 na ujęciu 
Marciszów Dolny
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Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Marciszów Dolny 

wybrano studnię nr 1 gdyż w miarę, w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód 

podziemnych na całym ujęciu. W analizowanym otworze w latach 2005-2012 położenie 

zwierciadła statycznego wody zmieniało się od 1.40 do 6.60 m p.p.t. Stan średni to 3.74 m, a 

środkowy 3.70 m p.p.t. Analizując średnie roczne stany z lat 2005-2012 można zauważyć, że 

po początkowym niestabilnym położeniu zwierciadła statycznego wody podziemnej, w ciągu 

następnego okresu mamy stałe położenie zwierciadła wody z tendencją wzrostową. 

 

Powiat legnicki 

Gmina Prochowice 

Ujęcie Prochowice 
 

Na ujęciu Prochowice pracują na zmianę dwie studnie o głębokościach 22,0 – 24,0 

m. Studnie znajdują się na terenie łąk oraz terenów rolnych gminy Prochowice. Ujęcie 

położone jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 69, na obszarze 

zlewni rzeki Kaczawy w gminie Prochowice.  

Ujęcie jest eksploatowane przez Przedsiębiorstwo Komunalne Hemiz-Bis sp. z o.o. 

Prochowicach.  

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne Qe-240,0 m3/h, (zatwierdzone 

przez Wojewodę Legnickiego GT8530-1/2/77) oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 

podziemnych w ilości Qśr.dob. 3150,0 m3/d, Qhmax-175,0 m3/h, Qmaxd-4200m3/d. Pozwolenie 

jest ważne do 31,12.2020 roku (RS.6210-1/9/99 wydane przez Starostę Legnickiego). Dla 

ujęcia wyznaczono strefę ochrony pośredniej, dla studni 1s i 1sa o powierzchni 314,2 m2 

(Dec. RS-6210-1/9/99 – wydana przez Starostę Legnickiego, decyzja jest ważna do 

31.12.2020). 

Na ujęciu nie jest prowadzony monitoring położenia statycznego zwierciadła wody, 

brak jest otworów obserwacyjnych. W trakcie pracy ujęcia nie są przekraczane parametry 

eksploatacyjne określone w pozwoleniu wodno prawnym. Użytkownik nie obserwuje 

obniżania się zwierciadła wody na ujęciu, do 2015 roku nie są projektowane inwestycje w 

wyniku, których mógłby nastąpić zwiększony pobór wód podziemnych. 
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Nazwa ujęcia: Prochowice 
Miejscowość: Prochowice Gmina: Prochowice 
Zlewnia: rzeki Kaczawy 

JCWPd: 69 GZWP: 319 Ilość studni na ujęciu: 2 studnie czynne, 
pracują na zmianę 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 

budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

7240050 3,0 – 3,6 3,0 – 3,6 1990 100,0 – 
101,0 22,0 – 24,0 

Tab. 11. Karta informacyjna ujęcia Prochowice 

Pobór wody na ujęciu Prochowice w latach 1994-2010
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Ryc. 11. Roczne pobory wody na ujęciu Prochowice 

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
1994 22654 2003 25592 
1995 27167 2004 22217 
1996 26542 2005 23675 
1997 24575 2006 24542 
1998 26625 2007 25775 
1999 25300 2008 22508 
2000 23008 2009 24433 
2001 22158 2010 25192 
2002 23150     

Tab.12. Roczne pobory wody na ujęciu Prochowice 
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Powiat lubiński 

Gmina Lubin 

Ujęcie Lubin – Lotnisko  
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi utworami w 

obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP 316) oraz w granicach Jednolitej 

Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 75. Położone jest na obszarze zlewni Przyodrze w 

gminie Lubin. Ujęcie Lubin - Lotnisko posiada dwie studnie zaopatrujące miasto Lubin.  

Ujęcie Lubin – Lotnisko posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w 

wysokości 140 m3/h – Decyzja Wojewody Legnickiego; SR.III.6210-71/1/98 oraz aktualne 

pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxh= 132.0 m3/h, 

wyrażone decyzją RO.6223/18/2003; Starosty Lubińskiego, ważność tej decyzji wygasa dnia 

31.10.2018 r. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej decyzja OS.III.6210-

51/1/97– Urząd Wojewódzki w Legnicy z dnia 02.11.1997 r. 

 Właścicielem ujęcia jest Gmina Lubin a użytkownikiem ujęcia Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie. 

 
Nazwa ujęcia: Lubin-Lotnisko 
Miejscowość: Lubin Lotnisko Gmina: Lubin 
Zlewnia: Przodrze JCWPd:75 GZWP: 316 
Ilość studni na ujęciu: 3 

 
Oznaczenie 

studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6870017 
(nr ujęcia z 
BH) 
 
Studnia  
nr VI s A 
 
Studnia  
nr VII s 
 

 
 
 
 
 
 

34-38 

 
 
 
 
 
 

18-18,4 

 
 
 
 
 
 

1987 

 
 
 
 
 

153,9-
154,8 

 
 
 
 
 
 

43-48,8 

 
Tab. 13. Karta informacyjna ujęcia Lubin-Lotnisko 
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Ryc. 12. Roczne pobory wody na ujęciu Lubin-Lotnisko 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
1998 144184 2005 208754 

1999 179307 2006 345544 

2000 214150 2007 195211 

2001 263610 2008 125448 

2002 351169 2009 149625 

2003 330645 2010 179849 

2004 304761 2011 145452 
 

Tab.14. Roczne pobory wody na ujęciu Lubin-Lotnisko 

Na ujęciu wody Lubin-Lotnisko nie jest prowadzony monitoring położenia 

statycznego zwierciadła wody. Jednocześnie nie obserwuje się obniżania zwierciadła 

wody w eksploatowanych studniach, ani spadku wydajności studni. 
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Powiat lubiński 

Gmina Lubin 

Ujęcie Osiek I  
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z trzeciorzędowymi utworami  w 

obrębie głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP 316) oraz w granicach Jednolitej 

Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 75. Położone jest na obszarze zlewni Przyodrze w 

gminie Lubin. Ujęcie składa się z 3 studni o głębokościach 181-197 m, które eksploatują 

wody podziemne międzywęglowego poziomu wodonośnego o miąższości 8-41 m.  

Ujęcie Osiek I posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 120 m3/h – 

Decyzja Wojewody Wrocławskiego nr 188/74 oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na 

pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxh=120.0 m3/h, wyrażone decyzją 

RO.6223/19/2000/01; Starosty Lubińskiego. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony 

pośredniej decyzja OS.III.6210-103/1/98 - Urząd Wojewódzki w Legnicy z dnia 05.10.1998 r. 

Zatwierdzone zasoby oraz pozwolenie wodnoprawne łącznie z ujęciem (Osiek II). 

 Właścicielem ujęcia jest Gmina Lubin a użytkownikiem ujęcia Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Lubinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

Tab.15.Karta informacyjna ujęcia Osiek I

Nazwa ujęcia: Osiek I 
Miejscowość: Osiek Gmina: Lubin 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd:75 GZWP: 316 
Ilość Studni na ujęciu: 5 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6870022 
(nr ujęcia z 
BH) 
Studnia  
nr II s 
 
Studnia  
nr III s 
 
Studnia  
nr IV s 
 

 
 
 
 
 
 

130-164 

 
 
 
 
 
 

27,5-42,8 

 
 
 
 
 
 

1973/74 

 
 
 
 
 

135,4-
148,9 

 
 
 
 
 
 

181-197 
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Ryc.13. Wahania zwierciadła wody w piezometrze 1bpz  na tle poborów wody na ujęciu Osiek I
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 Ryc. 14. Roczne pobory wody na ujęciu Osiek I 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
1998 715594 2005 267633 
1999 713599 2006 210621 
2000 375033 2007 166221 
2001 399782 2008 302615 
2002 282833 2009 274346 
2003 384712 2010 338132 
2004 276192 2011 355702 

Tab. 16 Roczne pobory wody na ujęciu Osiek I 

Okres analizy [lata] 2003-2011 
Liczba danych 49 
Średnia arytmetyczna 25.91 
Mediana 26.47 
Standardowe odchylenie 0.35 
Minimum 25.55 
Maksimum 27.07 
Rozstęp 1.52 
Współczynnik zmienności [%] 1.34 

Tab. 17. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w piezometrze 1bpz na ujęciu 
Osiek I
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Brak odpowiedniej dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę z lat 

2003-2011, stąd charakterystyka opiera się o dane z lat 2003-2006. W analizowanym otworze 

1bpz w latach 2003-2006 stan zwierciadła statycznego wody zmieniał się od 25.55 do 27.07 

m p.p.t. Stan średni to 25.91 a środkowy 26.47 m p.p.t. Analizując średnie roczne stany z lat 

2003-2006 można zauważyć, że położenie zwierciadła statycznego wody podziemnej 

utrzymuje się na stałym poziomie. 

 

Powiat lubiński 

Gmina Lubin 

Ujęcie Osiek II 
 

Ujecie „Osiek II” ujmuje wody piętra czwartorzędowego w obrębie głównego 

zbiornika wód podziemnych (GZWP 316) oraz w granicach Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr 75. Położone jest na obszarze zlewni Przyodrze w gminie Lubin. 

Zlokalizowane jest 2-3 km na południe od Lubina. Częściowo obszarowo pokrywa się z 

ujęciem Osiek I. Ujęcie składa się z siedmiu studni zaopatrujących w wodę miasto Lubin.  

Ujęcie Osiek II posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 200 m3/h – 

Decyzja Wojewody Wrocławskiego nr 188/74 oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na 

pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxh=200 m3/h, wyrażone decyzją 

RO.6223/19/2000/01; Starosty Lubińskiego. Zatwierdzone zasoby oraz pozwolenie 

wodnoprawne łącznie z ujęciem (Osiek I).Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony 

pośredniej decyzja OS.III.6210-103/1/98 - Urząd Wojewódzki w Legnicy z dnia 05.10.1998 r.  

Właścicielem ujęcia jest Gmina Lubin a użytkownikiem ujęcia Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Lubinie. 
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Ryc.15. Szkic sytuacyjny ujęcia Osiek II 
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Nazwa ujęcia: Osiek II 
Miejscowość: Osiek Gmina: Lubin 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd:  75 GZWP:316 
Ilość Studni na ujęciu: 6 

 
Oznaczenie ujęcia 

w BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu 
studni 

 

Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6870023 (nr 
ujęcia z BH) 
Studnia  
nr 1 z 
 
Studnia  
nr 3 z 
 
Studnia  
nr 5 z 
 
Studnia  
nr 7 z 
 
Studnia  
nr 4 s bis 
 
Studnia  
nr 6 s bis 
 
Studnia  
nr 6 s bis A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24-44 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12,5-18,7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1977/78 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

147,4-
153,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67-76 

 

Tab. 18. Karta informacyjna ujęcia Osiek II 
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Ryc. 16. Wahania zwierciadła wody w piezometrze 6bpz  na tle poborów wody na ujęciu Osiek II
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Ryc. 17. Roczne pobory wody na ujęciu Osiek II 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
1998 976856 2005 827810 

1999 920890 2006 624146 

2000 1361837 2007 621564 

2001 1314732 2008 853348 

2002 1297576 2009 951671 

2003 941465 2010 921571 

2004 682466 2011 1057921 
Tab. 19. Roczne pobory wody na ujęciu Osiek II 
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Okres analizy [lata] 2003-2011 
Liczba danych 48 

Średnia arytmetyczna 19.13 
Mediana 19.56 

Standardowe odchylenie 0.42 
Minimum 18.31 

Maksimum 20.15 
Rozstęp 1.84 

Współczynnik zmienności [%] 2.17 
Tab. 20. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w piezometrze 6bpz na ujęciu 

Osiek II 

Brak odpowiedniej dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę z lat 2003-

2011, stąd charakterystyka opiera się o dane z lat 2003-2006. W analizowanym otworze 6bpz 

w latach 2003-2006 stan zwierciadła statycznego wody zmieniał się od 18.31 do 20.15 m 

p.p.t.. Stan średni to 19.13 a środkowy 19.56 m p.p.t Analizując średnie roczne stany z lat 

2003-2006 można zauważyć, że położenie zwierciadła statycznego wody podziemnej 

utrzymuje się na stałym poziomie. 

Powiat lubiński 

Gmina Lubin 

Ujęcie Koźlice I 
 

Ujecie Koźlice I ujmuje wody piętra czwartorzędowego w granicach Jednolitej Części 

Wód Podziemnych (JCWPd) nr 75. Położone jest na obszarze zlewni Przyodrze w gminie 

Lubin. Ujęcie składa się z siedmiu studni zaopatrujących w wodę miasto Lubin.  

Ujęcie Koźlice I posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 350.0 m3/h 

– Decyzja KDH Warszawa, KDH/O13/5898/95 oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na 

pobór wody i eksploatacje ujęcia w ilości Qmaxh=50.0 m3/h, wyrażone decyzją 

RO.6232/18/2003; Starosty Lubińskiego, ważność decyzji wygasa  31.10.2018 r. 

Zatwierdzone zasoby oraz pozwolenie wodnoprawne łącznie z ujęciem (Koźlice I). Ujęcie 

posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej decyzja RO.6210/4/99 – Starostwo Powiatowe 

w Lubinie z dnia 02.08.1999 r.   
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Właścicielem ujęcia jest Gmina Lubin a użytkownikiem ujęcia Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Lubinie. 

 

 Ryc.18. Szkic sytuacyjny ujęcia Koźlice I 
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Tab. 21.Karta informacyjna ujęcia Koźlice I 

Nazwa ujęcia: Koźlice I 
Miejscowość: Gola-Koźlice Gmina: Lubin 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd:  75 GZWP: 
Ilość Studni na ujęciu: 7 

 
Oznaczenie ujęcia 

w BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6870002 (nr ujęcia 
z BH) 
Studnia  
nr II s 
 
Studnia  
nr II z 
 
Studnia  
nr 7 s bis 
 
Studnia  
nr 7 s A 
 
Studnia  
nr 8 z 
 
Studnia  
nr 9 s A 
 
Studnia  
nr 9 s bis 2 
 

     
 
 
24,0 
 
 
20,5  
 
 
23,5  
 
 
24,9  
 
 
31,6  
 
 
29,0 
 
 
26,7  
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Ryc. 19. Wahania zwierciadła wody w piezometrze 6bpz na tle poborów wody na ujęciu Koźlice I
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Ryc.20. Roczne pobory wody na ujęciu Koźlice I 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
1998 1264946 2005 912877 

1999 1205970 2006 1019573 

2000 1221260 2007 1070778 

2001 1345994 2008 913291 

2002 1250043 2009 923451 

2003 1258602 2010 1036625 

2004 921291 2011 1085953 
 

Tab. 22. Roczne pobory wody na ujęciu Koźlice I 

Okres analizy [lata] 2003-2011 
Liczba danych 51 
Średnia arytmetyczna 2.39 
Mediana 2.40 
Standardowe odchylenie 0.19 
Minimum 2.11 
Maksimum 3.20 
Rozstęp 1.09 
Współczynnik zmienności [%] 8.00 

 

Tab. 23. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w piezometrze 3p na ujęciu 
Koźlice I 
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Brak odpowiedniej dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę z lat 

2003-2011, stąd charakterystyka opiera się o dane z lat 2003-2006. W analizowanym 

otworze 3p w latach 2003-2011 stan zwierciadła statycznego wody zmieniał się od 

2.11 do 3.20 m p.p.t.. Stan średni to 2.39 a środkowy 2.40 m p.p.t  Analizując średnie 

roczne stany z lat 2003-2011 można zauważyć, że położenie zwierciadła statycznego 

wody podziemnej utrzymuje się na stałym poziomie. 

Powiat lubiński 

Gmina Lubin 

Ujęcie Koźlice II 
 

Ujecie Koźlice II ujmuje wody piętra czwartorzędowego w granicach 

Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 75. Położone jest na obszarze zlewni 

Przyodrze w gminie Lubin. Ujęcie składa się z trzech studni zaopatrujących w wodę 

miasto Lubin.   

Ujęcie Koźlice II posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 

350.0 m3/h – Decyzja KDH Warszawa, KDH/O13/5898/95 oraz aktualne pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wody i eksploatacje ujęcia w ilości Qmaxh=50.0 m3/h, 

wyrażone decyzją RO.6232/18/2003; Starosty Lubińskiego, ważność decyzji wygasa 

31.10.2018r. Zatwierdzone zasoby oraz pozwolenie wodnoprawne łącznie z ujęciem 

(Koźlice I). Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej decyzja 

RO.6210/4/99 – Starostwo Powiatowe w Lubinie z dnia 02.08.1999 r. Właścicielem 

ujęcia jest Gmina Lubin a użytkownikiem ujęcia Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Lubinie. 
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           Ryc. 21. Szkic sytuacyjny ujęcia Koźlice II 
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Tab. 23. Karta informacyjna ujęcia Koźlice I

Nazwa ujęcia: Koźlice II 
Miejscowość: Gola-Koźlice Gmina: Lubin 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd:  75 GZWP: 
Ilość Studni na ujęciu: 7 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6870002 
(nr ujęcia z 
BH) 
Studnia  
nr I z 
 
Studnia  
nr III z 
 
Studnia  
nr IV z 
 

     
 
 
30,5  
 
 
30,5  
 
 
37,5  
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Ryc. 22. Wahania zwierciadła wody w piezometrze IVpz na tle poborów wody na ujęciu Koźlice II
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Ryc. 23. Roczne pobory wody na ujęciu Koźlice II 
 

 
rok 

pobór roczny 
[m3] rok 

pobór roczny 
[m3] 

1998 371874 2005 467747 
1999 489818 2006 478325 
2000 527326 2007 405310 
2001 507431 2008 544098 
2002 331502 2009 524748 
2003 798224 2010 532069 
2004 536102 2011 559029 

Tab. Roczne pobory wody na ujęciu Koźlice II 
 

Okres analizy [lata] 2003-2011 
Liczba danych 51 
Średnia arytmetyczna 19.79 
Mediana 19.89 
Standardowe odchylenie 0.49 
Minimum 18.79 
Maksimum 20.89 
Rozstęp 2.10 
Współczynnik zmienności [%] 2.53 

 

Tab. 24. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w piezometrze IVpz na ujęciu 

Koźlice II. 
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Brak odpowiedniej dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę z lat 

2003-2011, stąd charakterystyka opiera się o dane z lat 2003-2006. W analizowanym otworze 

IVpz w latach 2003-2006 stan zwierciadła statycznego wody zmieniał się od 18.79 do 20.89 

m p.p.t.. Stan średni to 19.79 a środkowy 19.89 m p.p.t Analizując średnie roczne stany z lat 

2003-2006 można zauważyć, że położenie zwierciadła statycznego wody podziemnej 

utrzymuje się na stałym, wyrównanym poziomie. 

 

Powiat lubiński 

Gmina Lubin 

Ujęcie Miejskie nr 1 w Lubinie, ul. Wierzbowa 
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi utworami w 

granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 75. Położone jest na obszarze 

zlewni Przyodrze w gminie Lubin. Ujęcie składa się z 6 studni zaopatrujących w wodę miasto 

Lubin. 

Ujęcie Miejskie nr 1 w Lubinie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w 

wysokości 200.0 m3/h – Decyzja KDH Warszawa, KDH/013/6077/97 oraz aktualne 

pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatacje ujęcia w ilości Qmaxh=200.0 m3/h, 

wyrażone decyzją DAR.6223/39-2/10; Starostwo Powiatowe w Lubinie, ważność decyzji 

wygasa 31.12.2020 r.  

Właścicielem ujęcia jest Gmina Lubin a użytkownikiem ujęcia Miejskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Lubinie. 
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Ryc. 24. Szkic sytuacyjny Ujęcia Miejskiego nr 1 w Lubinie 
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Tab. 25. Karta informacyjna Ujęcia Miejskiego nr 1 w Lubinie

Nazwa ujęcia: Ujęcie Miejskie nr 1 w Lubinie 
Miejscowość: Lubin, ul. Wierzbowa Gmina: Lubin 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd:  75 GZWP: 
Ilość Studni na ujęciu: 6 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6870014 
(nr ujęcia z 
BH) 
Studnia 
Nr 1 
 
Studnia 
Nr 1 Z 
 
Studnia 
Nr 2 s bis 
 
Studnia 
Nr 3 
 
Studnia 
Nr 3 z 
 
Studnia 
Nr 3 A 
 

     
 
 
12,7  
 
 
22,1  
 
 
12.1  
 
 
12,0  
 
 
 
18,3  
 
 
Nieczynna – 
przewidziana 
do 
rekonstrukcji 
lub 
likwidacji 
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Ryc. 25. Wahania zwierciadła wody w piezometrze P-1  na tle poborów wody na Ujęciu Miejskim nr 1 w Lubinie 
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Ryc. 26. Roczne pobory wody na Ujęciu Miejskim nr 1 w Lubinie 

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tab. 26. Roczne pobory wody na Ujęciu Miejskim nr 1 w Lubinie 
 

Okres analizy [lata] 2003-2012 
Liczba danych 49 
Średnia arytmetyczna 3.12 
Mediana 3.56 
Standardowe odchylenie 1.03 
Minimum 1.04 
Maksimum 4.78 
Rozstęp 3.74 
Współczynnik zmienności [%] 32.95 

Tab. 27. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w piezometrze P-1 na Ujęciu 
Miejskim nr 1 w Lubinie 

rok pobór roczny 
[m3] rok pobór roczny 

[m3] 
2003 690884 2008 735582 

2004 972314 2009 754519 

2005 968317 2010 727739 

2006 993950 2011 691885 

2007 727946     

2008 735582     
2009 754519     
2010 727739     
2011 691885     



63 

 

Brak odpowiedniej dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę z lat 

2003-2012, stąd charakterystyka opiera się o dane z lat 2003-2006. Do charakterystyki wahań 

zwierciadła wód podziemnych Ujęcia Miejskiego nr 1 w Lubinie wybrano piezometr P-1 

gdyż w miarę, w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych na całym 

ujęciu. W analizowanym otworze w latach 2003-2006 położenie zwierciadła statycznego 

wody zmieniało się od 1.04 do 4.78 m p.p.t. Stan średni to 3.12 m, a środkowy 3.56 m p.p.t. 

Analizując średnie roczne stany z lat 2003-2006 można zauważyć, że po początkowym 

niestabilnym położeniu zwierciadła statycznego wody podziemnej, w ciągu następnego 

okresu mamy stałe położenie zwierciadła wody. 

Powiat oleśnicki 

Gmina Syców 

Ujęcie Niwki Garbarskie 
 
 

 W skład ujęcia wchodzą trzy studnie oznaczone jako 1z, S2, 1OW. Ujęcie 

wód podziemnych Niwki Garbarskie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w 

wysokości: 

• studnia 1z - 50 m3/h przy depresji 11.5 m 

• studnia S2 – 102 m3/h przy depresji 6.2 m 

• studnia 1OW – 100 m3/h przy depresji 8.7 m, odwiercona w 2011 r. (decyzja 

nr SR 6341/37/2011 z dnia 28.07.2011 r.). 

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodnoprawne na 

pobór wód podziemnych ze studni ujęcia Niwki Garbarskie wydane 05.08. 2010 r. (nr pisma 

2010-SR 6223/31/2010). Pozwolenie wodnoprawne wydane łącznie dla dwóch ujęć Niwki 

Garbarskie i Wioska. Zgodnie z decyzją dopuszczalna ilość ujmowanej wody nie może 

przekroczyć 195 m3 w ciągu godziny. Woda z ujęcia zaopatruje miasto Syców. 

Użytkownikiem ujęcia jest Sycowska Gospodarka Komunalna, ul. Wrocławska 8, 56-500 

Syców. 
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w studni 1z na tle poborów wody
 na ujęciu Niwki Garbarskie w latach 2003-2011
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pobór wody 1z-położenie statycznego zwierciadła wód podziemnych

 
Ryc. 27.Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni 1z na ujęciu Niwki Garbarskie
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Pobór wody podziemnej na ujęciu Wioska w latach 2003-2011
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Ryc. 28. Roczne pobory wody na ujęciu Niwki Garbarskie 
 
 

rok pobór roczny 
[m3] rok pobór roczny 

[m3] 
2003 454731 2008 492134 
2004 2390273 2009 673686 
2005 542785 2010 730561.5 
2006 443765 2011 620780 
2007 473263   

 
Tab. 28. Roczne pobory wody na ujęciu Niwki Garbarskie 

 
 

Okres analizy [lata] 2003-2011 
Liczba danych 60 
Średnia arytmetyczna 4.52 
Mediana 4.50 
Standardowe odchylenie 0.83 
Minimum 2.30 
Maksimum 6.20 
Rozstęp 3.90 
Współczynnik zmienności [%] 18.33 

 
Tab. 28a. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni 1z na ujęciu wody 

Niwki Garbarski

Pobór wody podziemnej na ujęciu Niwki Garbarskie w latach 2003-2011 
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Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Niwki Garbarskie 

wybrano studnię nr 1z gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód 

podziemnych na całym ujęciu. W analizowanym otworze w latach 2003-2011 położenie 

zwierciadła statycznego wody zmieniało się od 2.30 do 6.20 m p.p.t. Stan średni to 4.52 m, a 

środkowy 4.50 m p.p.t. Analizując średnie roczne stany z lat 2003-2011 można zauważyć, że 

położenie zwierciadła statycznego wody podziemnej utrzymuje się na stałym poziomie. 

Powiat oleśnicki 

Gmina Syców 

Ujęcie Wioska 
 
 Ujęcie skład się dwóch studni  S4 i OW-3A. Ujęcie wód podziemnych Wioska 

posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości: 

studnia S4- 60 m3/h przy depresji 11.7 m 

studnia OW-3A – 45 m3/h przy depresji 12.0 m 

Sycowska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór 

wód podziemnych ze studni ujęcia Wioska wydane 05.08. 2010 r. (nr pisma 2010-SR 

6223/31/2010). Pozwolenie wodnoprawne wydane łącznie dla dwóch ujęć Niwki Garbarskie i 

Wioska. Zgodnie z decyzją dopuszczalna ilość ujmowanej wody nie może przekroczyć 195 

m3 w ciągu godziny. Woda z ujęcia zaopatruje miasto Syców. Użytkownikiem ujęcia jest 

Sycowska Gospodarka Komunalna, ul. Wrocławska 8, 56-500 Syców. 
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w studni S4 na tle poborów wody na ujęciu Wioska w latach 2003-2011
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pobór wody S4-położenie statycznego zwierciadła wód podziemnych

 
Ryc. 29. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni S4 na ujęciu Wioska



68 

 

Pobór wody podziemnej na ujęciu Wioska w latach 2003-2011
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Ryc. 30. Roczne pobory wody na ujęciu Wioska 

 
  

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
2003 175281 2008 123991 
2004 93875 2009 38114 
2005 48116 2010 37966 
2006 161052 2011 134113 
2007 147566   

 
Tab.29. Roczne pobory wody na ujęciu Wioska 

 
Okres analizy [lata] 2003-2011 
Liczba danych 97 
Średnia arytmetyczna 6.97 
Mediana 7.00 
Standardowe odchylenie 1.19 
Minimum 5.00 
Maksimum 10.90 
Rozstęp 5.90 
Współczynnik zmienności [%] 17.03 

 
Tab. 30. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni S4 na ujęciu wody 
Wioska 
 
 

W analizowanym otworze S4 w latach 2003-2011 stan zwierciadła statycznego 

wody zmieniał się od 5.0 do 10.90 m p.p.t.. Stan średni to 6.97 a środkowy 7.0 m p.p.t 
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Analizując średnie roczne stany z lat 2003-2011 można zauważyć, że położenie zwierciadła 

wody Analizując średnie roczne stany z lat 1981-2011 można zauważyć, że po początkowym 

nieznacznie niższym i niestabilnym położeniu zwierciadła statycznego wody podziemnej, w 

ciągu następnego okresu mamy stałe położenie zwierciadła wody. 

 

Powiat trzebnicki 

Gmina Trzebnica 

Ujęcie Trzebnica 
 
 Położone jest na obszarze zlewni Baryczy oraz w obrębie Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr 76. Administracyjnie ujęcie położone jest w gminie Trzebnica. 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi utworami. 

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla ujęcia wód podziemnych Trzebnica wynoszą 340 

m3/h decyzja KDH nr 5251/B/86.. Użytkownikem ujęcia jest zakład pod nazwą Usługi 

Komunalne Wodnik Sp. z o.o., ul. Piwniczna 12, 55-100 Trzebnica. 
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Ryc. 30a. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni 6p na ujęciu Trzebnica
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Ryc. 30b. Roczne pobory wody na ujęciu Trzebnica 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2004 3541600 2008 734417 
2005 3639840 2009 716900 
2006 3658070 2010 655077 
2007 3459750 2011 691336 

 
Tab.30a. Roczne pobory wody na ujęciu Trzebnica 

 
Okres analizy [lata] 2003-2012 
Liczba danych 29 
Średnia arytmetyczna 24.97 
Mediana 25.40 
Standardowe odchylenie 2.39 
Minimum 20.20 
Maksimum 28.40 
Rozstęp 8.20 
Współczynnik zmienności 
[%] 9.56 

 
Tab. 30b. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni 6p na ujęciu wody 
Trzebnica 
 
Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia trzebnica wybrano studnię 6p 

gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych na ujęciu. W 

analizowanym otworze w latach 2003-2012 położenie zwierciadła wody zmieniało się od 

20.20 do 28.40 m p.p.t. Stan średni to 24.97 m, a środkowy 25.40 m p.p.t. Analizując średnie 

roczne stany z lat 2003-2012 można zauważyć, że po początkowym nieznacznie niższym 
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położeniu zwierciadła wody podziemnej, w ciągu następnego okresu widać ogólną tendencję 

podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych. 

Powiat wałbrzyski 

Gmina Mieroszów 

Ujęcie Mieroszów 
 

 Mieroszów i okoliczne wioski zaopatruje w wodę grupa 4 ujęć zlokalizowanych 

w rejonie zlewni górnej Ścinawki (OS). Są to ujęcia wód w Mieroszowie przy ulicy 

Sportowej i Kwiatowej (ujęcie powierzchniowe i podziemne), ujęcie „Nowe Siodło” 

i „Golińsk”. Położone jest na obszarze zlewni Nysy Kłodzkiej oraz w obrębie Jednolitej 

Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 110. Administracyjnie ujęcie położone jest w gminie 

Mieroszów.  

W Mieroszowie przy ulicy Kwiatowej zlokalizowane jest ujęcie wód podziemnych. Ujęcie 

bazuje na zasobach wodnych związanych z permskimi utworami. Zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne dla ujęcia wód podziemnych przy ulicy Kwiatowej wynoszą 17 m3/h (decyzją 

Wojewody Wrocławskiego nr 223/71 z dnia 6.12.1971 roku).  

Użytkownikiem ujęcia jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z 

o.o., 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 39. 
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Ryc.31. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni przy ul. Kwiatowej na ujęciu Mieroszów. 
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Ryc. 31a. Roczne pobory wody na ujęciu Mieroszów, ul. Kwiatowa 
 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2007 116802 2009   
2008 131218 2010 179646 

Tab. 31. Roczne pobory wody na ujęciu Mieroszów, ul. Kwiatowa 
 

 
Okres analizy [lata] 2006-2010 
Liczba danych 36 
Średnia arytmetyczna 36.22 
Mediana 35.00 
Standardowe odchylenie 4.06 
Minimum 30.00 
Maksimum 43.50 
Rozstęp 13.50 
Współczynnik zmienności 
[%] 11.22 

 
Tab. 32. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni przy ul. Kwiatowej na 

ujęciu wody Mieroszów. 
 

Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Mieroszów wybrano 

studnię przy ul. Kwiatowej gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód 

podziemnych na ujęciu. W analizowanym otworze w latach 2006-2010 położenie zwierciadła 
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wody zmieniało się od 30 do 43.50 m p.p.t. Stan średni to 36.22 m, a środkowy 35 m p.p.t. 

Analizując średnie roczne stany z lat 2006-2010 można zauważyć, że po początkowym 

niestabilnym położeniu zwierciadła wody podziemnej, w ciągu następnego okresu widać 

tendencję stałego położenia zwierciadła wód podziemnych. 

 

Powiat wałbrzyski 

Gmina Mieroszów 

Ujęcie Unisław 
 

Ujęcie wód podziemnych Unisław jest głównym ujęciem wód w rejonie zlewni 

górnej Ścinawki, przy czym cała produkcja wody jest przesyłana poza obszar zlewni do 

Wałbrzycha. Ujęcie składa się z 8 (st1, st2, st3, st4, st5, st6, st7, st8) studni zlokalizowanych 

wzdłuż górnego biegu Ścinawki w miejscowościach Unisław Śląski, Rybnica Leśna 

i Sokołowsko. Studnie nr st4, st6 i st8 traktowane są jako awaryjne i są eksploatowane 

sporadycznie. 

Położone jest na obszarze zlewni Nysy Kłodzkiej oraz w obrębie Jednolitej Części Wód 

Podziemnych  (JCWPd) nr 112. Administracyjnie ujęcie położone jest w gminie Mieroszów.  

Omawiane ujęcie posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wody  

a) przy pomocy 6 (1,2,3,4,5,6) studni głębinowych w Unisławiu Śl. i Rybnicy 

Leśnej w ilości Qśr.h = 148 m3/h 

• Qśr.dob. = 3600 m3/d 

• Qmaxdob = 4500 m3/d  

b) przy pomocy 2 (1,2) ujęć płytkich w Unisławiu Śl. w ilości:  

• Qśr.dob. = 200 m3/d 

• Qmaxdob = 500 m3/d 

c) przy pomocy ujęć płytkich w Rybnicy Leśnej w ilości:  

• Qśr.dob. = 200 m3/d 

wydane przez Starostę Wałbrzyskiego znak: WOS-6223/24/2000 z dnia 28.12.2000 r. 

oraz  

pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia: 

 a) ze studni głębinowej nr 7 (II/U) w Unisławiu Śl. w ilości: 

• Qśr. = 20 m3/h 
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• Qmax. = 25 m3/d 

• Qśrdob = 450 m3/d, - przy depresji S = 43 m 

b) ze studni głębinowej nr 8 w Sokołowsku 

• Qśr. = 55 m3/h  

• Qmax. = 100 m3/d 

• Qśrdob = 1300 m3/d, przy depresji S = 53 m, 

wydane przez Starostę Wałbrzyskiego znak: TOŚ.6223/37/05 z dnia 30.12.2005 r. 

Użytkownikiem ujęcia jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z o.o., 58-300 Wałbrzych, Aleja Wyzwolenia 39. 
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Ryc. 32.a. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni nr 1 na ujęciu Unisław
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Ryc. 32. Roczne pobory wody na ujęciu Unisław 

 
 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2007 1581372 2009   
2008 1496701 2010 1176920 

 
Tab.33. Roczne pobory wody na ujęciu Unisław 

 
Okres analizy [lata] 2006-2010 
Liczba danych 36 
Średnia arytmetyczna 40.15 
Mediana 40.00 
Standardowe odchylenie 2.08 
Minimum 36.50 
Maksimum 43.50 
Rozstęp 7.00 
Współczynnik zmienności 
[%] 5.19 

 
Tab. 34. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni nr 1 na ujęciu wody 

Unisław 
 

Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Unisław wybrano 

studnię nr 1 gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych na 
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całym ujęciu. W analizowanym otworze w latach 2006-2010 położenie zwierciadła wody 

zmieniało się od 36.50 do 43.50 m p.p.t. Stan średni to 40.15 m, a środkowy 40.0 m p.p.t. 

Analizując średnie roczne stany z lat 2006-2010 można zauważyć, zauważyć, że położenie 

zwierciadła wody podziemnej utrzymuje się na stałym, wyrównanym poziomie. 

 

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych strefy 

przygranicznej Polski i Czech 

 

Raporty z obserwacji badań monitoringowych wód podziemnych, powierzchniowych i 

źródeł w strefie przygranicznej Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej, na obszarze 

niecki śródsudeckiej, opracowywane są w Oddziale Dolnośląskim Państwowego Instytutu 

Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. 

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy uczestniczy w realizacji 

monitoringu od 1991 r. finansując roczne zadania oraz udostępniając dla jego potrzeb punkty 

monitoringowe II –go rzędu. Od 2004 r. monitoring graniczny włączony został do zakresu 

zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej. W roku 2008 obsługa monitoringu przejęta 

została przez Oddział Dolnośląski PIG – PIB.  

Omawiany obszar objęty monitoringiem położony jest w strefie przygranicznej Polski i 

Czech, między Kamienną Górą, Wałbrzychem, Kudowa, Trutnovem, Broumovem 

i Zachodem. Pod względem administracyjnym obszar znajduje się na pograniczu województw 

dolnośląskiego i kralovehradeckiego, na obszarze powiatów: Kamienna Góra, Nowa Ruda, 

Kłodzko, Trutnov, Nachod.  

Obszar monitoringu położony jest w Sudetach Środkowych, obejmuje Góry Stołowe(550 

– 919 m n.p.m.), Adrspasko – Teplickie skały, Broumovskie Ściany. Na północy znajduje się 

niecka krzeszowska i niecka policka. Na południu Góry Stołowe przechodzą w obniżenie 

Kudowy (370 – 500 m n.p.m.).  

Obszar znajduje się w strefie wododziałowej zlewisk Morza Bałtyckiego (Odra) i Morza 

Północnego (Łaba). Dział wodny przebiega przez Góry Stołowe, Mieroszowskie Ściany, 

Zawory, w kierunku Gór Kruczych. Monitoringiem objęto zlewnie Zadanej (Bóbr) oraz 

Ścinawki (Nysa Kłodzka), natomiast w dorzeczu Łaby górną i środkową część zlewni Metuji.  
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Obszar objęty monitoringiem położony jest na obszarze Jednolitych Części Wód 

Podziemnych nr 107, 122, 124, 137. Jest to subregion Sudetów (B. Paczyński, A. Sadurski, 

2007 r.). 

 

 
Ryc.33. Obszar badań objęty monitoringiem polsko – czeskim (R. Serafin, 2007) 
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Ryc. 34. Główny system poboru i dystrybucji wód podziemnych (R. Serafin 2007) 
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Ryc. 35. Schematyczna geologiczna mapa utworów podkenozoicznych (R. Serafin, 

2007) 
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Monitoring wód  

Monitoring wód powierzchniowych i podziemnych strefy przygranicznej Polski i 

Czech, obejmuje:  

• pomiary stacjonarne stanów wód powierzchniowych,  

• okresowe pomiary przepływów rzek, 

• pomiary stacjonarne stanów wód podziemnych i ciśnień wód podziemnych,  

• okresowe pomiary kontrolne stanów zwierciadła wód podziemnych oraz 

ciśnień, 

• pomiary wydajności źródeł wraz z podstawowymi parametrami 

fizykochemicznymi, 

• zbieranie informacji i analiza pracy ujęć wód podziemnych. 

Sieć obserwacyjną stanowią punkty wchodzące w skład sieci Monitoringu Wód 

Podziemnych (MPW) i Sieci Obserwacyjno-Badawczej Monitoringu Wód 

Podziemnych (SOBWP). Prawie wszystkie punkty badawcze znajdują się w trzech 

rejonach wyznaczonych z uwagi na potencjalną możliwość występowania czynników 

antropogenicznych oraz ochrony stanu ilościowego i jakościowego wód podziemnych w 

rejonach granicznych: 

o rejon graniczny (OKrA) Krzeszów – Ardspach, 

o rejon graniczny (OPKu) Kudowa – Police, 

o rejon graniczny (OS) zlewnia Ścinawki. 

Obecnie proponuje się wprowadzenie czwartego, kolejnego rejonu obserwacji wód 

podziemnych, który obejmie rejon Parku Narodowego Gór Stołowych (PNGS). Jest to 

obszar, w którym znajduje się 7 punktów obserwacyjnych (3 piezometry, trzy źródła, 1 

punkt wodowskazowy), znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie obszaru chronionej 

przyrody.  
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Tab 34. Wykaz punktów pomiarowych w poszczególnych podobszarach monitoringowych 
wraz ze specyfikacją zakresu pomiarów(wg R. Serafin, 2011) 

Nr wg 
RDBH 

Numer punktu pomiarowego 

R
od

za
j p

un
kt

u 
po

m
ia

ro
w

eg
o 

Miejscowość/rzeka 

Dane 
dotyczące  

otworu 

Częstotliwość 
 pomiarów** 

SO
BW

P 

nr
 M

W
P 

nr
 st

ar
y 

gł
ęb

ok
oś

ć 
[m

] 
z 

ka
rty

 
R

B
D

H
 

st
ra

ty
gr

af
ia

   
uj

ęt
eg

o 
po

zi
om

u 
* 

ci
ąg

łe
 

1 
x 

ty
dz

ie
ń 

1 
x 

m
ie

si
ąc

 

1 
x 

kw
ar

ta
ł 

rejon graniczny (OKrA) Krzeszów – Ardspach 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
8330132 - 201003 P-1 piezometr Gorzeszów 113 K2 + - + - 
8330133 1172  P-2 piezometr Łączna 80 T1+P3 + - + - 
8660009 1161  P-3 piezometr Chełmsko Śląskie 126.5 P1 + - + - 
8330190 1163  1B piezometr Dobromyśl 90 K2+T1 + - + - 
8330178 1175  5B piezometr Dobromyśl 171 T1 + - + - 
8330122 - 201002 1p piezometr Olszyny 364 P1 + - + - 
8330120 - 201001 2p piezometr Krzeszów 250 P - + - - 
8330130 - 201006 3p piezometr Grzędy 303 P + - + - 

- 657  G-2a źródło Dobromyśl - K2 - + + - 
- - 201007 G-2 źródło Dobromyśl - K2 - - + - 
- - 201004 L-1a źródło Łączna - K2+T1 - - + - 
- - 201008 U-1 źródło Uniemyśl - T1+P3 - - + - 
- - 201009 Betlejem źródło Betlejem - P - - + - 

- - 201P01 G-4 przekrój 
wodowskazowy 

Krzeszówek/ 
Gorzeszowski Potok - - + - + + 

- - 201P02 Z-4 przekrój 
wodowskazowy Jawiszów/Zadrna - - - - + + 

- - 201P03 Z-6 przekrój 
wodowskazowy Krzeszów/Zadrna - - + - + + 

rejon graniczny (OPKu) Kudowa – Police 
9000044 1158  11 studnia Jeleniów 300 K2 + + + - 
9000052 - 203016 P-5 piezometr Jeleniów 133 K2 + - + - 
8990081 - 203011 P-6'' piezometr Kudowa 375 K2+P + - + - 
8990072 - 203012 P-4 piezometr Czermna 355 K2 - - + - 
8990068 - 203013 P-1 piezometr Czermna 600 K2 + - + - 
9000129 1159  P-2 piezometr Pstrążna 231 K2 + - + - 
9000046 1174  P-3 piezometr Bukowina 256 K2 + - + - 

  203001 Lelkowa 
Góra piezometr Lelkowa Góra  K2 + - + - 

9000064 - 203006 Krzyżanów piezometr Krzyżanów 300 Pal - - + - 
- - 203015 Z-3 źródło Czermna - K2 - - + - 
- - 203017 Z-1 źródło Darnków - K2 - - + - 

- - 203P01 C-3 przekrój 
wodowskazowy Czermna/Czermnica - - - - + + 

- - 203P03 Ku-6 przekrój 
wodowskazowy 

Kudowa 
Zdrój/Kudowski 

Potok 
- - - - + + 

- - 203P02 C-7 przekrój 
wodowskazowy 

Kudowa 
Zdrój/Czermnica - - + - + + 

- - 203P05 Sz-9 przekrój 
wodowskazowy 

Kudowa  - 
Słone/Szybka - - + - + + 
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rejon graniczny (OS) zlewnia Ścinawki 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8330128 1162  5P piezometr Sokołowsko 350 P1 + + + - 
8330135 1173  P-2 piezometr Mieroszów 2 120 P + - + - 
8660003 - 202006 Golińsk piezometr Golińsk 59 P1 + - + - 

8660017 - 202010 P-1 piezometr Mieroszów ul. 
Kwiatowa 55 T1 + - + - 

8330076 - 201005 P-1 piezometr Różana 40 P1+P3 + - + - 
9000067  203005 Wambierzyce piezometr Wambierzyce 500 P + - + - 
8670005 1160  Tłumaczów piezometr Tłumaczów 226 P1 + + + - 

- - 202007 Z-1a źródło Unisław Śl. - P - - + - 
- 656  Z-2a źródło Kowalowa 0.1 P - + + - 
- - 202008 Z-2b źródło Kowalowa 0.1 P - - + - 
- - 202009 S-3a źródło Mieroszów 0.1 P - - + - 

- - 202P02 S-2 przekrój 
wodowskazowy Unisław/Ścinawka - - + - + + 

- - 203P04 Pośna przekrój 
wodowskazowy Ratno Dolne/Pośna - - - - + + 

  202P01 S-4 przekrój 
wodowskazowy Golińsk/Ścinawka - - - - + + 

proponowany rejon graniczny Parku Narodowego Gór Stołowych (PNGS) 
9000048 - 203002 3 piezometr PNGS 256 K2 - - + - 
9000049  203003 7 piezometr Łężyce 196 K2 + - + - 

-  203004 7a piezometr Łężyce (płytki)  K2 + - + - 
- 607  Szczytna źródło Szczytna  K2 - + + - 
- - 203007 PNGS źródło PNGS  K2 - - + - 

- - 203008 Piekielna 
Góra źródło Piekielna Góra  K2 -  + - 

- - 203P06 Szczytna przekrój 
wodowskazowy 

Kamienny 
Potok/Szczytna   - - + + 

 
 
 
 

Ponadto obserwacjami objęte są ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych, w 

których prowadzony jest monitoring w zakresie położenia zwierciadła wody w 

otworach obserwacyjnych oraz wielkości eksploatacji, obserwacje prowadzone są przez 

użytkowników ujęć: 

• Gorzeszów - ujęcie wód podziemnych, 

• Unisław - ujęcie wód podziemnych, 

• Mieroszów, ul. Sportowa ujęcie wód podziemnych,  

• Mieroszów ul. Kwiatowa (ujęcie powierzchniowe i podziemne),  

• Golińsk - ujęcie wód podziemnych, 

• Nowe Siodło - ujęcie wód podziemnych,  

* P1 - perm dolny, P2 - perm środkowy, P3 - perm górny, P – perm, Pal – paleozoik, T1 - trias dolny, K2 - kreda 
górna (wczesna), C – karbon 
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• Kudowa Zdrój, zbiornik Dańczówka - ujęcie powierzchniowe,  

• Kudowa Zdrój, ujęcie IMKA ujęcie wód podziemnych, 

• Kudowa Zdrój, ujęcie awaryjne - ujęcie wód podziemnych, 

• Lubawka – ujecie wód podziemnych, 

• Krzeszówek – ujecie wód podziemnych, 

• Błażejów – ujęcie powierzchniowe,  

• Miszkowice - ujęcie powierzchniowe,  

• Paprotki, ujęcie powierzchniowo – drenażowe, 

• Lubawka – ujecie wód podziemnych,  

• Radków - ujęcie podziemne i powierzchniowe wodospad, 

• Radków – Leśna – ujęcie wód podziemnych,  

• Karłów I, II, III – ujęcie wód podziemnych 

• Wambierzyce – ujęcie wód podziemnych 

• Janiszów– ujęcie wód podziemnych,  

• Nowa Ruda -– ujęcie wód podziemnych, 

• Bardo – ujęcie wód podziemnych 

• Czerwieńczyce – ujęcie wód podziemnych,  

• Świerki – ujęcie wód podziemnych 

• Studzienno – ujęcie wód podziemnych,  

• Niwa – Zagórze – ujęcie wód podziemnych,  

• Łęczyce – ujęcie wód podziemnych,  

• Szczytna Bobrowicka – ujęcie wód podziemnych,  

• Szczytna – Wiejska – ujęcie wód podziemnych,  

• Zacisze – ujęcie wód podziemnych,  

• Anna – ujęcie wód podziemnych.  

Do analizy wahań zwierciadła wód podziemnych wykorzystywane są dane dotyczące 

codziennych opadów ze stacji klimatycznej IMGW –PIB w: Kudowie Zdroju, 

Mieroszowie i Krzeszowie. 

Obecnie trwa rozbudowa sieci obserwacyjnej w ramach, której są wykonywane nowe 

otwory obserwacyjne. W roku hydrologicznym 2011 odwiercono i udokumentowano 

dwie stacje hydrogeologiczne I-go rzędu:  
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• stacja nr I/1199/1-3 zlokalizowana w miejscowości Dobromyśl (z trzema 

piezometrami), 

• stacja nr I/1198 /1-3 w Szczytnej (z trzema piezometrami). 

Wykonano nowy otwór badawczy w Łącznej, o głębokości 90,6 m, ujmujący poziom 

wodonośny triasu dolnego (pstry piaskowiec). 

Obserwacje i pomiary wód powierzchniowych i podziemnych mają na celu kontrolę 

systemu krążenia wód na badanym obszarze oraz ocenę stanu ilościowego i zagrożeń 

spowodowanych antropopresją. Analiza układu hydrostrukturalnego i 

hydrodynamicznego wskazuje, że na omawianym obszarze jest jeden wspólny polsko – 

czeski transgraniczny zbiornik wód podziemnych. W sumie obserwacje 

meteorologiczne, hydrogeologiczne i hydrologiczne wykonywane są w bardzo szerokim 

zakresie, który umożliwia wykonanie całościowego bilansu dla wód podziemnych i 

powierzchniowych na obszarze badań. Wyniki wieloletnich badań i obserwacji 

pozwalają stwierdzić, że główną przyczyną zmian i wahań stanu zwierciadła wód 

podziemnych są czynniki naturalne. Jedynie w rejonie zapadliska Kudowy zmiany 

zasobów wód podziemnych spowodowane mogą być nakładaniem się eksploatacji wód 

podziemnych w tym rejonie, oraz czynników naturalnych, klimatycznych. 

Powiat wołowski 

Gmina Wołów 

Ujęcie Rokita-Łososiowice 
 

  Ujęcie Łososiowice jest ujęciem zaopatrującym Zakłady Chemiczne „Rokita” 

w Brzegu Dolnym. Położone jest na obszarze zlewni Przyodrze oraz w obrębie 

Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 75. Administracyjnie ujęcie położone 

jest w gminie Wołów. Omawiane ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne 

dla piętra czwartorzędowego i trzeciorzędowego w ilości łącznej Q=300 m3/h przy 

s=9,0 m, Prezes Centralnego Urzędu Geologii KDH/013/4821/B/82 oraz aktualne 

pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości 

Qmaxh=300 m3/h wyrażone decyzją Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 

SR.I.6811-12/2006, ważność tej decyzji wygasa 31.12.2015 r. 

Właścicielem ujęcia jest Skarb Państwa a użytkownikiem PCC Rokita S.A. w Brzegu 

Dolnym. 
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Ryc. 36. Szkic sytuacyjny ujęcia Rokita-Łososiowice 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tab.35. Karta informacyjna ujęcia Rokita-Łososiowice 

Nazwa ujęcia: Rokita-Łososiowice 
Miejscowość: Łososiowice Gmina: Wołów 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd:  75 GZWP: 
Ilość Studni na ujęciu:  

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

7250038      
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Wykres położenia zwierciadła wód podziemnych w studni 6
 na tle poborów wody na ujęciu Łososiowice w latach 2004-2010
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pobór wody z ujęcia [m3] studnia 6 - położenie statycznego zwierciadła wód podziemnych [m p.p.t.]

 
Ryc. 37. Wahania zwierciadła wody w studni 6 na tle poborów na ujęciu Łososiowice 

Pobór wody z ujęcia Łososiowice w latach 2005-2010
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Ryc. 37a. Roczne pobory wody na ujęciu Łososiowice 

 
rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 

2005 1128000 2008 903960 

2006 882588 2009 851268 

2007 876096 2010 861240 
 

Tab. 36. Roczne pobory wody na ujęciu Łososiowice 
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Okres analizy [lata] 2003-2012 
Liczba danych 7 
Średnia arytmetyczna 7.04 
Mediana 8.90 
Standardowe odchylenie 1.16 
Minimum 6.80 
Maksimum 9.00 
Rozstęp 2.20 
Współczynnik zmienności [%] 16.53 

 
Tab. 37. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła wody w studni 6 na ujęciu Łososiowice 

 
 

W analizowanym otworze w latach 2003-2012 położenie zwierciadła statycznego wody 

zmieniało się od 6.80 do 9.0 m p.p.t. Stan średni to 7.04 m, a środkowy 8.90 m p.p.t.  

Analizując średnie roczne stany można zauważyć, że po początkowej stabilizacji w 

latach 2004-2005  na poziomie około 7 m p.p.t., na przełomie 2006 i 2007 roku 

nastąpiło obniżenie się zwierciadła do poziomu około 9  m p.p.t. W ciągu następnego 

okresu 2007-2010 widoczna jest tendencja stałego położenia zwierciadła wody. 

 

Powiat ząbkowicki 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki 

Ujęcie Kamieniec Ząbkowicki 
 

Całe ujęcie składa się z dwóch grup studni po 8 studni głębinowych oraz 11 otworów 

badawczych. Są to studnie infiltracyjne brzegowe. Studnie te o głębokości 16-25 m ujmują 

czwartorzędowe żwiry, pospółki i otoczaki w pradolinie Nysy Kłodzkiej. W pierwotnej 

wersji studnie wiercone były dla potrzeb miast Wałbrzycha i Nowej Rudy. Obecnie pracuje 

cyklicznie 5 studni. Zwierciadło wody znajduje się na głębokości 7-9 m, średni dobowy 

pobór wody waha się w granicach 600 – 800 m³/dobę. Na przełomie ostatnich kilku lat nie 

zaobserwowano spadku wydajności eksploatowanych studni. Ujęcie położone jest w 

granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 114, na obszarze zlewni Nysy 

Kłodzkiej w gminie Kamieniec Ząbkowicki. 
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Zasoby wody są zatwierdzone w ilości Qe-280.0 m3/h, decyzją nr KDH 013-5105-B-

85, Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznej.Ujęcie posiada teren ochrony pośredniej 

o powierzchni 270600 m2, ustanowioną decyzją SP w Ząbkowicach Śląskich nr WRŚ-

6223/73/2000/4/2001. 

Właścicielem ujęcia jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki, użytkownikiem Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Niepodległości 56. Omawiane 

ujęcie zaopatruje gminę Kamieniec Ząbkowicki oraz Złoty Stok. 

 Ryc. 38. Szkic sytuacyjny ujęcia Kamieniec Ząbkowicki 
 

Nazwa ujęcia: Kamieniec Ząbkowicki 
Miejscowość: Kamieniec Ząbkowicki Gmina: Kamieniec Ząbkowicki 
Zlewnia: Nysy Kłodzkiej JCWPd: 114 GZWP:  
Ilość studni na ujęciu: 16 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

8690035      
Tab. 38. Karta informacyjna ujęcia Kamieniec Ząbkowicki 



92 

 

Pobór wody na ujęciu Kamieniec Ząbkowicki 
w latach 2005-2010
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Ryc. 39. Roczne pobory wody na ujęciu Kamieniec Ząbkowicki 

 
 

Rok Pobór roczny [m3] Rok Pobór roczny [m3] 

2005 619918 2008 576699 
2006 736968 2009 324896 
2007 727624 2010 278005 

 
Tab.39. Roczne pobory wody na ujęciu Kamieniec Ząbkowicki 

 
 Użytkownik nie prowadzi monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia. 

Jednocześnie nie obserwuje obniżania się zwierciadła wody w eksploatowanych studniach, 

ani spadku wydajności studni. 

 

Powiat zgorzelecki 

Gmina Zgorzelec 

Ujęcie Zgorzelec 
 

Ujęcie wody bazuje na wodach infiltracyjnych z rzeki Nysy Łużyckiej i składa się 

z 9 studni szybowych i 32 studni wierconych. Woda ze studni szybowych pobierana jest 

trzema rurociągami lewarowymi i  dostarczana do studni zbiorczej zlokalizowanej na terenie 

Zakładu Uzdatniania Wody, natomiast woda ze studni wierconych tłoczona jest pompami 

głębinowymi do tej samej studni zbiorczej, dwoma rurociągami. W celu zwiększenia 
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wydajności ujęcia, pogłębiono  (do warstwy piaszczysto żwirowej) starorzecze w sąsiedztwie 

studni - w wyniku czego powstały  eksploatowane do chwili obecnej stawy infiltracyjne. 

Stawy infiltracyjne zasilane są wodą z rzeki Nysy Łużyckiej, poprzez pompowanie wody 

powierzchniowej. Ujęcie położone jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) nr 88 i na obszarze zlewni Nysa Łużycka w gminie Zgorzelec.  

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu na 

terenie miasta Zgorzelec dysponuje 2 ujęciami wód podziemnych (przy ul. Orzeszkowej i 

przy ul. Henrykowskiej). Ujęcie w Zgorzelcu przy ul. Orzeszkowej dla piętra 

czwartorzędowego zatwierdzono zasoby eksploatacyjne wód podziemnych w ilości 300 m3/h 

przy depresji od 1,12 do 4,06 m – decyzja nr 9/99 wydana przez Urząd Wojewódzki we 

Wrocławiu, a także aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór i eksploatację ujęcia w ilości 

300.0 m3/h (7200 m3/d) – Decyzja Starosty Zgorzeleckiego nr II OS.6223-17/1913/03, 

ważność tej decyzji wygasa dnia 30.11.2013 r. Ujęcie przy ul. Henrykowskiej dla piętra 

czwartorzędowego  posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór i eksploatację ujęcia 

w ilości 167 m3/h (4000 m3/d) - Decyzja Starosty Zgorzeleckiego  nr II.BF.6223-

38/06/364/07, ważność tej decyzji wygasa dnia 31.01.2017 r. oraz zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne wód podziemnych w ilości 167 m3/h – decyzja KDH/13/5458/89. 

 
Nazwa ujęcia: Zgorzelec 
Miejscowość: Zgorzelec Gmina: Zgorzelec 
Zlewnia: Nysa Łużycka JCWPd: 88 GZWP:  
Ilość Studni na ujęciu: 41 

 
Oznaczenie 
ujęcia w BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu  
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

7190012 (ul. 
Henrykowsk
a) 

     

7560006 (ul. 
Orzeszkowa) 

     

Tab. 40. Karta informacyjna ujęcia Zgorzelec
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Ryc. 40. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w otworze P-4 na ujęciu Zgorzelec
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Ryc. 41. Roczne pobory wody na ujęciu Zgorzelec 

 

 

Rok Pobór roczny 
[m3] Rok Pobór roczny 

[m3] 
1980 511351.0 1996 405020.0 
1981 468206.0 1997 391512.2 
1982 488579.0 1998 395435.4 
1983 480353.0 1999 360685.2 
1984 514471.0 2000 357767.5 
1985 538945.0 2001 264847.6 
1986 530019.0 2002 321942.8 
1987 542517.0 2003 327658.9 
1988 563510.0 2004 317966.2 
1989 566196.0 2005 244068.1 
1990 570069.0 2006 290665.8 
1991 566966.9 2007 312481.1 
1992 587301.0 2008 242773.3 
1993 571781.0 2009 246910.8 
1994 557365.0 2010 240137.0 
1995 444456.1     
1996 405020.0     
1997 391512.2     
1998 395435.4     

 

Tab. 41. Roczne pobory wody na ujęciu Zgorzelec 
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Okres analizy [lata] 2004-2010 
Liczba danych 84 
Średnia arytmetyczna 1.63 
Mediana 1.66 
Standardowe odchylenie 0.23 
Minimum 0.93 
Maksimum 2.18 
Rozstęp 1.25 
Współczynnik zmienności [%] 14.32 

 
Tab. 42. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w otworze P-4 na ujęciu wody 

Zgorzelec 
 

W analizowanym otworze P-4 w latach 1980-2010 stan zwierciadła 

statycznego zmieniał się od 0.93 do 2.18 m p.p.t. Stan średni to 1.63 m, a środkowy 1.66 m 

p.p.t.  

Analizując średnie roczne stany zwierciadła wody można zauważyć, stabilne 

położenie zwierciadła wody. 

Województwo lubuskie 

Powiat krośnieński 

Gmina Gubin 

Ujęcie Komorów (wodociąg Gubin-miasto) 
 

Zaopatrzenie miasta Gubin w wodę odbywa się w oparciu o studnie zlokalizowane w 

rejonie Komorowa. Ujęcie Komorów bazuje na zasobach wodnych związanych z 

czwartorzędowymi i trzeciorzędowymi utworami. Położone jest w obrębie Jednolitej Części 

Wód Podziemnych (JCWPd) nr 67. Położone jest na obszarze zlewni Nysy Łużyckiej w 

gminie Gubin. W okresie międzywojennym główne ujęcie dla miasta położone było po 

stronie niemieckiej. Ujęcie w rejonie Komorowa dostarczało pierwotnie wodę obiektom 

wojskowym, a obecnie zaopatruje w wodę polską część miasta.  

Zasoby wody są zatwierdzone w ilości 722 m3/h, przy depresji 1,1-4,5 m, dla 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego oraz 133 m3/h, przy depresji 10,4-37,3 m, dla 

poziomu trzeciorzędowego,  decyzją nr 5097/B/85 i KDH/013/28/85/B/69, Komisja 

Dokumentacji Hydrogeologicznej. Ujęcie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na 

pobór wody i eksploatację w ilości Ośrd=6 000,0 m3/d, Qmaxh=670,0 m3/h, Ośrh=335,0 m3/h 
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wyrażone w decyzji R.Ś.III.Gmar.6811-5/06 - Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie 

Wielkopolskim ważność decyzji wygasa 31.01.2016 r. 

Użytkownikiem tego ujęcia jest Zakład Usług Komunalnych w Gubinie. 

 

Nazwa ujęcia: Komorów (wodociąg Gubin-miasto) 
Miejscowość: Komorów Gmina: Gubin 
Zlewnia:Nysa Łużycka JCWPd: 67 GZWP:  
Ilość Studni na ujęciu:  

 
Oznaczenie 
ujęcia w BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu  
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

5720003      
Tab. 43. Karta informacyjna ujęcia Komorów (wodociąg Gubin-miasto) 

 

 

Ryc. 42. Szkic sytuacyjny ujęcia Komorów (wodociąg Gubin-miasto) 
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Wykres położenia zwierciadła wód podziemnych w studni nr 4 na tle poborów wody na ujęciu Gubin
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Ryc. 42.a.Wahania zwierciadła wody w studni nr 4 na tle poborów na ujęciu Komorów (wodociąg Gubin-miasto)
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Ryc. 43.Roczne pobory wody na ujęciu Komorów (wodociąg Gubin-miasto) 
 

Rok Pobór roczny [m3] Rok Pobór roczny [m3] 

2005 1128000 2008 903960 

2006 882588 2009 851268 

2007 876096 2010 861240 
 

Tab. 44.Roczne pobory wody na ujęciu Komorów (wodociąg Gubin-miasto) 
 

Okres analizy [lata] 2003-2012 
Liczba danych 7 
Średnia arytmetyczna 7.04 
Mediana 8.90 
Standardowe odchylenie 1.16 
Minimum 6.80 
Maksimum 9.00 
Rozstęp 2.20 
Współczynnik zmienności [%] 16.53 

 
Tab. 45. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła wody w studni nr 4 na ujęciu Komorów 

(wodociąg Gubin-miasto) 
 

Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Gubin wybrano 

studnię nr 4 gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych na 

całym ujęciu. W analizowanym otworze w latach 2003-2012 położenie zwierciadła 

statycznego wody zmieniało się od 6.8 do 9.0 m p.p.t. Stan średni to 7.04 m, a środkowy 8.90 

m p.p.t. Analizując średnie roczne stany z lat 1981-2011 można zauważyć, że po 
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początkowym nieznacznie niższym położeniu zwierciadła statycznego wody podziemnej, w 

ciągu następnego okresu mamy stałe położenie zwierciadła wody. 

Powiat nowosolski 

Gmina Kożuchów 

Ujęcie Wrociszów (Nowa Sól) 
 

Ujęcie eksploatuje wody podziemne z utworów czwartorzędowych w granicach 

Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 66 oraz w obrębie głównego zbiornika wód 

podziemnych nr 302 (GZWP). Położone jest na obszarze zlewni Przyodrze w gminie 

Kożuchów. Składa się z 5 studni: 1r, 2r, 3ra, 5ra, 4r. Wyżej wymienione studnie 

eksploatowane są przemiennie w miarę potrzeb. Pobór wody odbywa się na podstawie 

pozwolenia wodno prawnego wydanego przez Starostę Nowosolskiegp decyzja OŚ.6223-

14/2002/841/1; w przyznanej ilości Qmaxh=250 m3/h, Qmaxd=6000 m3/d ważność decyzji 

wygasa 31-12-2017 r. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 250.0 m3/h 

ustalone przez KDH/013/5162/B/86; Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznej. Ujęcie 

posiada strefę ochrony pośredniej ustanowioną decyzją UW w Zielonej Górze, OS-gw-wp-

6226/3/95. Woda z ujęcia zaopatruje miasto Nowa Sól. Właścicielem ujęcia jest Gmina Nowa 

Sól, a użytkownikiem Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Nowej Soli, ul. 

Moniuszki 4. 

 
 

Tab. 46.Karta informacyjna ujęcia Wrociszów 
 
 
 
 

Nazwa ujęcia: Wrociszów 
Miejscowość: Wrociszów Gmina: Kożuchów 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd: 66 GZWP: 302 
Ilość Studni na ujęciu:5 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6120127 
1r 
2r 
4r  
3ra 
5ra 

    
73,29  
73,01  
72,00  
72,06  
71,43  
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Ryc. 44. Szkic sytuacyjny ujęcia Wrociszów 
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Ryc. 45. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody otworze P-15 na ujęciu Wrociszów 
 

 
 

Ryc. 46. Roczne pobory wody na ujęciu Wrociszów 
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rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 

2005 879354 2009 568557 
2006 915061 2010 569374 
2007 954198 2011 691197 
2008 875689     

 
Tab. 47. Roczne pobory wody na ujęciu Wrociszów 

 
Okres analizy [lata] 1990-2012 
Liczba danych 40 
Średnia arytmetyczna 4.57 
Mediana 4.98 
Standardowe odchylenie 1.11 
Minimum 0.85 
Maksimum 6.00 
Rozstęp 5.15 
Współczynnik zmienności [%] 24.29 

 
Tab. 48. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w otworze P-15 na ujęciu 

wody Wrociszów 
 
Brak odpowiedniej dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę ujęcia, stąd 

dokonano jedynie próby ogólnej charakterystyki z nielicznych pomiarów, które udostępnił 

użytkownik ujęcia. Z ogólnej charakterystyki z lat 1990-2012 na ujęciu Wrociszów widać 

niewielkie wahania zwierciadła statycznego wody podziemnej. Stan zwierciadła statycznego z 

okresu 1990-2012 zmieniał się od 0.85 do 6.00 m p.p.t. Stan średni wynosił 4.57 m, a 

środkowy 4.98 m p.p.t. Analizując ogólnie średnie roczne stany można zauważyć stałą, 

powolną tendencję wzrostową położenia zwierciadła wód podziemnych. 

 

Powiat nowosolski 

Gmina Sława 

Ujęcie Lubogoszcz 
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi utworami w 

obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 71. Położone jest na obszarze 

zlewni Obrzycy w gminie Sława.  

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne, Decyzja KDH/013/5037/B/84 w 

wysokości 400.0 m3/h oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację 
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ujęcia w ilości Ośr.dob= 2800 m3/dobę, Qmax.dob=3000 m3/dobę, wyrażone w decyzji 

Starosty Wschowskiego nr 6223/27/2005.  

Właścicielem ujęcia jest Gmina Sława a użytkownikiem Zakład Wodociągów i Kanalizacji w 

Sławie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 49. Karta informacyjna ujęcia Lubogoszcz 
 

 

 
Ryc. 47. Roczne pobory wody na ujęciu Lubogoszcz 

 
rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 

2000 135 804 2006 577 850 
2001 159 155 2007 385 000 
2002 199 550 2008 377 500 
2003 329 050 2009 378 510 
2004 412 480 2010 413 060 
2005 556 150 2011 381 710 

 
Tab. 50. Roczne pobory wody na ujęciu Lubogoszcz 

Nazwa ujęcia: Lubogoszcz 
Miejscowość: Lubogoszcz Gmina: Sława 
Zlewnia: Obrzyca JCWPd:  71 GZWP: 
Ilość Studni na ujęciu:  

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

5770010      
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Użytkownik nie prowadzi monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia. Jednocześnie nie 

obserwuje obniżania się zwierciadła wody w eksploatowanych studniach, ani spadku 

wydajności studni. 

 

Powiat zielonogórski 

Gmina Zielona Góra 

Ujęcie Zawada k/Zielonej Góry  
 

Ujęcie wód podziemnych w Zawadzie jest uzupełniającym ujęciem zaopatrującym 

wodociąg miejski Zielonej Góry, obok ujęcia wód powierzchniowych. Zlokalizowane jest ono 

około 10 km na północny-wschód od miasta Zielona Góra, w obrębie tarasu zalewowego w 

dolinie OdryObszar ten należy do zlewni Odry i jest odwadniany przez Zimny Potok oraz 

jego dopływy, a także liczne rowy melioracyjne.  

Ujęcie wód podziemnych w Zawadzie składa się z 22 studni o głębokości 18,0-32,0 m, 

ujmujących wody z utworów plejstocenu i holocenu. Położone jest w obrębie Jednolitej 

Części Wód Podziemnych nr 66. Użytkownik ujęcia czyli Zielonogórskie Wodociągi i 

Kanalizacja (ZWiK) Sp. z o.o. nie wykonuje pomiarów poziomu statycznego zwierciadła 

wody podziemnej w studniach. Na ujęciu nie jest prowadzony monitoring położenia 

statycznego zwierciadła wody. Jednocześnie nie obserwuje się obniżania zwierciadła wody w 

eksploatowanych studniach, ani spadku wydajności studni.  

 

Powiat żagański 

Gmina Żagań 

Ujęcie Żagań 
 
Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi utworami  w 

granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 69. Położone jest na obszarze 

zlewni Bobru w gminie Żagań. Ujęcie Żagań posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w 

ilości 550 m3/h decyzją KDH/013//5510/90.  

Użytkownikiem ujęcia Żagań jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w 

Żaganiu, ul. ul. Przyjaciół Żołnierza 2. 
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Brak odpowiedniej, dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę ujęcia 

dotyczącą wahań zwierciadła wody na omawianych ujęciach. Na ujęciu nie jest prowadzony 

monitoring położenia statycznego zwierciadła wody. Jednocześnie nie obserwuje się 

obniżania zwierciadła wody w eksploatowanych studniach, ani spadku wydajności studni.  

 

Nazwa ujęcia: Żagań 
Miejscowość: Żagań Gmina: Żagań 

Zlewnia: Bóbr JCWPd: 69 GZWP:  
Ilość studni na ujęciu: 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6480057      
 

Tab. 51. Karta informacyjna ujęcia Żagań 
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Ryc. 48. Szkic sytuacyjny ujęcia Żagań 

 
 

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
2003 2148818 2007 1718700 
2004 1984478 2008 1637806 
2005 1860665 2009 1657018 
2006 1797946 2010 1727260 

 
Tab. 52. Roczne pobory wody na ujęciu Żagań 
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Ryc. 49. Roczne pobory wody na ujęciu Żagań 
 

Powiat żarski 

Gmina Lubsko 

Ujęcie Glinka Górna (m. Lubsko) 
 

Ujęcie ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne, zlokalizowane w granicach 

Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 68. Położone jest na obszarze zlewni rzeki 

Nysy Łużyckiej w gminie Lubsko. Ujęcie składa się z siedmiu studni głębinowych, w których 

zamontowane pompy głębinowe pracują naprzemiennie. Poprzez stację uzdatniania wody 

poddawana jest ona procesom technologicznym powodującym głównie wytrącanie związków 

żelaza i manganu po uprzednim jej napowietrzeniu i uzdatniona wtłaczana jest do miejskiej 

sieci wodociągowej miasta Lubska. Produkcja wody odbywa się całodobowo w sposób ciągły 

z różną wydajnością. Największym odbiorcą  wody z ujęcia Glinka Górna jest  miasto 

Lubsko. 

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne Qe=350.0 m3/h, (zatwierdzone przez 

KDH/013/3144/B/70; Komisja Dokumentacji Hydrogeologicznych) oraz pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód podziemnych w ilości Qśr.dob.= 4900.0 m3/d, Qhmax=350.0 m3/h. 

Pozwolenie jest ważne do 01.04.2016 r. (BO. II. 6223 / 9 / 06; Starosta Żarski).  

Użytkownikiem ujęcia jest Urząd Miasta i Gminy w Lubsku, Plac Wolności 1. 
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Nazwa ujęcia: Glinka Górna 
Miejscowość: Glinka Górna Gmina: Lubsko 
Zlewnia: Nysa Łużycka JCWPd: 74 GZWP:  Ilość studni na ujęciu:  

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu [m 
n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6090039 
 
STUDNIA 
NR 3 (3s) 
 
STUDNIA 
NR 4 (3z) 
 
STUDNIA 
NR 5 (4 z) 
 
STUDNIA 
NR 7 (4S) 
 
STUDNIA 8 
(1z) 
 
STUDNIA 
NR 9 
 
STUDNIA 
NR 2B 

  

1968  
 
1978 
 
 
1978 
 
 
1968 
 
 
1978 
 
 
1984  
 
 
1995 

 

40.0  
 
44.0  

 
 
44.0  

 
 
40.0 

 
 
40.0 

 
 
42.0 
 
 
35.0 

Tab. 53. Karta informacyjna ujęcia Glinka Górna 

 

 
 

Ryc. 50 Wahania zwierciadła wody w otworze 1(2b) na tle poborów na ujęciu Glinka Górna 
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rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 

2006 880200.00 2009 768876.00 

2007 809472.00 2010 714996.00 
2008 833736.00     

 

Tab. 54.Roczne pobory wody na ujęciu Glinka Górna 

Analizując średnie roczne stany otworze w latach 2006-2011 widoczna jest tendencja 

podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych, jednocześnie można zauważyć, stabilne 

położenie zwierciadła wody. 

Powiat żarski 

Gmina Żary 

Ujęcie Żary nr 1 ul. Piastowska 
 

Ujęcie nr 1 w Żarach jest jednym z 4 ujęć (obok ujęcia nr 2 – przy ul. Zgorzeleckiej, 

ujęcia nr 3 – Kunice Żarskie - Żary oraz ujęcia Żary – Sieniawa Żarska) zaopatrujących 

wodociąg miasta Żary. Ujęcia położone są w granicach jednolitej części wód podziemnych 

JCWPd nr 68, w zlewniach Nysy Łużyckiej i Bobru. Właścicielem ujęć jest Gmina Żary 

natomiast użytkownikiem Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach, 

ul. Bohaterów Getta 11.  

Ujęcie nr 1 zlokalizowane jest w północno-zachodniej części miasta, w rejonie ul. 

Piastowskiej. Eksploatowane są tu wody z utworów trzeciorzędowych. W skład ujęcia 

obecnie wchodzi 14 otworów studziennych, z których czynnych jest 11. Nieczynne to nr 4c 

(uszkodzenie filtru), nr 9 (zasypana) oraz 11p (niepodłączona). Poza tym nieczynną studnie nr 

3b, po likwidacji obudowy, przeznaczono na otwór obserwacyjny.  

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 480.0 m3/h  przy 

rzędnych zwierciadła wody w rejonie ujęcia 124.0-134.0 m n.p.m. i depresji w studniach 6.5-

12.0 m – Decyzja KDH/013/4437/B/79 z dnia 29.11.1979 r.  oraz pozwolenie wodnoprawne 

na pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxd=11600 m3/dobę, Qmaxh=482.0 m3/h 

wyrażone decyzją Starosty Żarskiego OS-gw-wp-6210/1/93 z dnia 21.01.1993 r. Ujęcie 

posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej. 

Brak odpowiedniej, dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę 

ujęć dotyczącą wahań zwierciadła wody. Na ujęciach wody w Żarach nie jest prowadzony 
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monitoring położenia statycznego zwierciadła wody, brak jest otworów obserwacyjnych. 

Jednocześnie nie obserwuje się obniżania zwierciadła wody w eksploatowanych studniach, 

ani spadku wydajności studni. 

Nazwa ujęcia: Żary ul. Piastowska 
Miejscowość: Żary Gmina: Żary 
Zlewnia: rzeki Bóbr JCWPd: 68 GZWP:  Ilość studni na ujęciu: 14 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6470064       
Tab.55.  Karta informacyjna ujęcia Żary nr ul. Piastowska 

 

Powiat żarski 

Gmina Żary 

Ujęcie nr 2 ul. Zgorzelecka 
 

Ujęcie znajduje się w południowo-zachodnim rejonie miasta. Ujmowane są tu wody 

czwartorzędowego piętra wodonośnego (warstwa górna). Znajduje się tu 7 studni o 

głębokościach od 16 do 23.5 m. 

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 152.0 m3/h  przy 

rzędnych zwierciadła wody w rejonie ujęcia 164.8-167.0 m n.p.m. – Decyzja 

KDH/013/3907/B/75 oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia w 

ilości Qmaxd=3648 m3/dobę, Qmaxh=152 m3/h wyrażone decyzją Starosty Żarskiego OS-gw-

6210/27/92 z dnia 07.09.1992 r. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej. 

Nazwa ujęcia: Żary ul. Zgorzelecka 
Miejscowość: Żary Gmina: Żary 
Zlewnia: rzeki Bóbr JCWPd: 68 GZWP:  Ilość studni na ujęciu:7 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6470068      
 

Tab. 56. Karta informacyjna ujęcia Żary nr 2 ul. Zgorzelecka 
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Powiat żarski 

Gmina Żary 

Ujęcie nr 3 Kunice Żarskie - Żary  
 

Ujęcie zlokalizowane jest w rejonie Kunic, tj. południowo-wschodniej części miasta. 

Aktualnie znajdują się tu cztery otwory studzienne, w tym jeden odwiercony w 1995 roku nie 

jest jeszcze podłączony. Ich głębokość wynosi 34-44 m. Ujęcie to eksploatuje wody z 

utworów czwartorzędowych – warstwę dolną.  

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 65 m3/h  przy rzędnych 

zwierciadła wody w rejonie ujęcia 5.3-8.9 m n.p.m. i depresji w studniach 17.0 m – Decyzja 

KDH/013/3907/B/75 z dnia 16.04.1975 r. i OS-gg-7525/13/95 z dnia 14.05.1992 r. oraz 

pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxd=1560 

m3/dobę, Qmaxh=65 m3/h wyrażone decyzją Starosty Żarskiego OS-gw-6210/32/92 z dnia 

21.09.1992 r. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej. 

Nazwa ujęcia: Kunice Żarskie - Żary 
Miejscowość: Kunice Żarskie Gmina: Żary 

Zlewnia: rzeki Bóbr JCWPd: 68 GZWP:  
Ilość studni na ujęciu:4 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6470112      
  

Tab. 57. Karta informacyjna ujęcia Kunice Żarskie – Żary 

Powiat żarski 

Gmina Żary 

Ujęcie Żary – Sieniawa Żarska  
 

Ujęcie położone jest w zachodniej części miasta. Składa się ono z czterech otworów 

(R1, R2, R3 i R5) ujmujących wody trzeciorzędowego piętra wodonośnego oraz dwóch (S-1, 

S-1a), w których ujęto do eksploatacji wody piętra czwartorzędowego (warstwa górna).  
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Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 386 m3/h  przy 

depresji w studniach 1.6-15.7 m – Decyzja KDH/013/4748/B/82 z dnia  11.02.1982 r. oraz 

pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxd=7920 

m3/dobę, Qmaxh=330 m3/h wyrażone decyzją Starosty Żarskiego OS-gw-7211/9/87/88 z dnia 

10/02.1988 r. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej. 

 

Nazwa ujęcia: Żary – Sieniawa Żarska 
Miejscowość: Sieniawa Żarska Gmina: Żary 

Zlewnia: Nysa Łużycka JCWPd: 68 GZWP:  
Ilość studni na ujęciu:4 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6470086      
 

Tab. 58. Karta informacyjna ujęcia Żary – Sieniawa Żarska 

 

Województwo opolskie 

Powiat brzeski 

Gmina Olszanka 

Ujęcie Gierszowice 
 

Zaopatrzenie miasta Brzeg w wodę odbywa się w oparciu o obiekty zlokalizowane na 

terenie gminy Olszanka. Wodociąg zaopatrywany jest aktualnie w wodę z ujęć:  

• ujęcie wody powierzchniowej z kanału przerzutowego Nysa Kłodzka - Oława w 

miejscowości Obórki.  

• ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Obórkach,  

• ujęcie wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w Gierszowicach.  

Ujęcie Gierszowice bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi 

utworami w obrębie Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 93. Położone jest na 

obszarze zlewni Przyodrze w gminie Olszanka. Ujęcie Gierszowice obejmuje aktualnie 17 

czynnych płytkich studni, z których woda dostarczana jest lewarem do studni zbiorczej, skąd 

tłoczona jest do stacji uzdatniania.  
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Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne, Decyzja KDH Warszawa, 

KDH/BJ/013/6098/98 w wysokości 250 m3/h oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na 

pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxh=250 m3/h, Qmaxd=600 m3/d wyrażone w 

decyzji OŚ.6223/47/04 Starosta Brzeski, ważność decyzji wygasa 31.12.2015 r. Ujęcie 

posiada strefę ochrony pośredniej ustanowioną przez Dyrektora RZGW we Wrocławiu, z dnia 

30.06.2005 r. o powierzchni 5700000 m2. 

Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Gierszowice jest Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu Sp. z o.o.  z siedzibą w Brzegu, ul. Wolności 1. 

 

Nazwa ujęcia: Gierszowice 
Miejscowość: Gierszowice Gmina: Olszanka 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd: 93 GZWP:  
Ilość Studni na ujęciu: 17 

 
Oznaczenie 
ujęcia w BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu  
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

8380002      
Tab. 59. Karta informacyjna ujęcia Gierszowice 
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Ryc.51. Szkic sytuacyjny ujęcia Gierszowice 
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Wykres położenia zwierciadła wód podziemnych w otworze P-2 na tle poborów wody na ujęciu Gierszowice w latach 1999-2010

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

200000
lu

t-9
9

m
aj

-9
9

si
e-

99

lis
-9

9

lu
t-0

0

m
aj

-0
0

si
e-

00

lis
-0

0

lu
t-0

1

m
aj

-0
1

si
e-

01

lis
-0

1

lu
t-0

2

m
aj

-0
2

si
e-

02

lis
-0

2

lu
t-0

3

m
aj

-0
3

si
e-

03

lis
-0

3

lu
t-0

4

m
aj

-0
4

si
e-

04

lis
-0

4

lu
t-0

5

m
aj

-0
5

si
e-

05

lis
-0

5

lu
t-0

6

m
aj

-0
6

si
e-

06

lis
-0

6

lu
t-0

7

m
aj

-0
7

si
e-

07

lis
-0

7

lu
t-0

8

m
aj

-0
8

si
e-

08

lis
-0

8

lu
t-0

9

m
aj

-0
9

si
e-

09

lis
-0

9

lu
t-1

0

m
aj

-1
0

si
e-

10

lis
-1

0

data

po
bó

r w
od

y 
[m

3]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

po
ło

że
ni

e 
zw

ie
rc

ia
dł

a 
w

ód
 p

od
zi

em
ny

ch
 [m

 p
.p

.t.
]
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Ryc. 52. Wahania zwierciadła wody w otworze P-2 na tle poborów na ujęciu Gierszowice
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Pobór wody na ujęciu Gierszowice w latach 1999-2010
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Ryc. 53. Roczne pobory wody na ujęciu Gierszowice 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Tab. 60. Roczne pobory wody na ujęciu Gierszowice 

 
Okres analizy [lata] 2003-2012 
Liczba danych 143 
Średnia arytmetyczna 6.02 
Mediana 6.20 
Standardowe odchylenie 0.60 
Minimum 0.40 
Maksimum 6.60 
Rozstęp 6.20 
Współczynnik zmienności [%] 10.02 

 
Tab. 61. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła wody w otworze P-2 na ujęciu 

Gierszowice. 
 

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 

1999 1408597 2005 1332148 

2000 1403019 2006 1326842 

2001 1409542 2007 1369737 

2002 1513795 2008 1365071 

2003 1512448 2009 1248921 

2004 1499697 2010 1230291 
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W analizowanym otworze w latach 1999 – 2010 stan zwierciadła statycznego zmieniał 

się od 0.4 m n.p.t do 6.60 m p.p.t. Stan średni to 6.02 m n.p.t., a środkowy 6.20 m 

p.p.t. Analizując średnie roczne stany można zauważyć, stabilne położenie zwierciadła 

wody. 

 

Powiat kluczborski 

Gmina Kluczbork 

 Ujęcie Bąków 
 

Miasto Kluczbork zaopatrywane jest w wodę pitną z trzech ujęć wód 

podziemnych: ujęcie Nowe, Chocianowice i Bąków. Ujęcie Stare zostało 

zlikwidowane w 2010 r.  

Ujęcie Bąków ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne. Zlokalizowane jest 

w obrębie GZWP 324 oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 93. 

Położone jest na obszarze zlewni Widawy w gminie Kluczbork.  

Użytkownikiem ujęcia są Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w 

Kluczborku, ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork. 

Nazwa ujęcia: Bąków 
Miejscowość: Bąków Gmina: Kluczbork 
Zlewnia: Widawa JCWPd: 93 GZWP: 324 
Ilość Studni na ujęciu: 4 

 
Oznaczenie 

studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 

budowy 
Rzędna terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

54R 0,6 0,6 1976 189 38 
56R 0,8 0,8 1976 189,4 41,8 
58R 3,0 3,0 1976 191,9 44,2 
59R 3,1 3,1 1976 192,5 37,2 

 

Tab. 62. Karta informacyjna ujęcia Bąków. 
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Ryc. 53. Roczne pobory wody na ujęciu Bąków 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2006 110370 2009 220540 
2007 62485 2010 261416 
2008 60780 2011 255550 

 

Tab.63. Roczne pobory wody na ujęciu Bąków 

 

Użytkownik ujęcia nie posiada szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji 

piezometrów i nie prowadzi także pomiarów położenia zwierciadła wody podziemnej w tych 

punktach. 
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Powiat kluczborski 

Gmina Kluczbork 

Ujęcie Nowe 
 

Ujęcie Nowe ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne. Zlokalizowane jest w 

obrębie GZWP 324 oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 93. 

Położone jest na obszarze zlewni Widawy w gminie Kluczbork.  

Użytkownikiem ujęcia są Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w 

Kluczborku, ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork. 

 

Nazwa ujęcia: Nowe  
Miejscowość: Kluczbork Gmina: Kluczbork 
Zlewnia: Widawa JCWPd: 93 GZWP: 324 
Ilość Studni na ujęciu: 4 

 
Oznaczenie 

studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

5 sz 9 4 1974 190,3 50 
6A 10 6,1 1979 190 24 
7 sz 6,5 6,5 1986 191,9 44 
8 5,3 5,3 1986 190,2 48,2 

 
Tab. 64. Karta informacyjna ujęcia Nowego w Kluczborku 

 
Ryc. 54. Roczne pobory wody na ujęciu Nowym w Kluczborku 
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rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2006 589700 2009 623370 
2007 594700 2010 564130 
2008 546280 2011 590710 

 

Tab.65.Roczne pobory wody na ujęciu Nowym w Kluczborku 

Użytkownik ujęcia nie posiada szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji 

piezometrów (współrzędne topograficzne) i nie prowadzi także pomiarów położenia 

zwierciadła wody podziemnej w tych punktach. 

 

Powiat kluczborski 

Gmina Lasowice Wielkie 

 Ujęcie Chocianowice 
 

Ujęcie Chocianowice jest jednym z trzech ujęć zaopatrujących w wodę pitą miasto 

Kluczbork. Ujęcie ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne. Zlokalizowane jest w obrębie 

GZWP 324 oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 93. Położone jest na 

obszarze zlewni Widawy w gminie Lasowice Wielkie. Ujęcie posiada pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód podziemnych wydane przez Starostę kluczborskiego, nr decyzji  

ROŚ.II-6223-10/04, ważność decyzji upływa 31.12.2014 r. Zgodnie z decyzją dopuszczalna 

ilość ujmowanej wody nie może przekroczyć Qmaxh=51 m3/h.  

Użytkownikiem ujęcia są Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM Sp. z o.o. w 

Kluczborku, ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork. 

 

Nazwa ujęcia: Chocianowice 
Miejscowość: Chocianowice Gmina: Lasowice Wielkie 
Zlewnia: Widawa JCWPd: 93 GZWP: 324 
Ilość Studni na ujęciu: 3 

 
Oznaczenie 

studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

62R 3 3 1976 196,3 29,5 
63R 2,2 2,2 1976 195,4 25,5 
60 3,7 3,7 1988 195,6 29,7 

 
Tab. 66. Karta informacyjna ujęcia Chocianowice 
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Ryc. 55. Roczne pobory wody na ujęciu Chocianowice 

 

 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2006 477880 2009 546598 
2007 497790 2010 447890 
2008 588580 2011 438040 

 

Tab. 67. Roczne pobory wody na ujęciu Chocianowice 

 

Użytkownik ujęcia nie posiada szczegółowych informacji dotyczących lokalizacji 

piezometrów i nie prowadzi także pomiarów położenia zwierciadła wody podziemnej w tych 

punktach. 
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Powiat krapkowicki 

Gmina Krapkowice 

Ujęcie Preszpan (Zakłady Papiernicze w Krapkowicach Metsa Tissue) 
 

Jest jednym z ujęć zaopatrujących Zakłady Papiernicze w Krapkowicach Metsa 

Tissue. Ujęcie ujmuje triasowe piętro wodonośne. Zlokalizowane jest w granicach Jednolitej 

Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 114. Ujęcie położone jest na obszarze zlewni 

Osobłoga w gminie Krapkowice. Woda pobrana z ujęcia wykorzystywana jest głównie na 

potrzeby produkcyjne zakładu.  

Zakłady Papiernicze w Krapkowicach Metsa Tissue S.A. posiadają pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni ujęcia Preszpan wydane przez  

Wojewodę Opolskiego nr ŚR.III-MJP-6811-22/06 z dnia 06.07.2006 r. obowiązujące do 

31.06.2026 r. Zgodnie z decyzją dopuszczalna ilość ujmowanej wody nie może przekroczyć 

Qśrd= 3989 m3/d, Qmaxh=282 m3/h (pobór podany jest dla wszystkich ujęć Metsa Tissue). 

Użytkownikiem ujęcia jest Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. zakład w Krapkowicach, ul. 

Opolska 103, 47-300 Krapkowice. 

Na ujęciu nie jest prowadzony monitoring położenia statycznego zwierciadła wody. 

Jednocześnie nie obserwuje się obniżania zwierciadła wody w eksploatowanych studniach, 

ani spadku wydajności studni.  
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Ryc. 56. Roczne pobory wody na ujęciu Preszpan 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2006 809719 2009 587116 
2007 704217 2010 468458 
2008 595470 2011 460473 
2009 587116     
2010 468458     
2011 460473     

 

Tab. 68. Roczne pobory wody na ujęciu Preszpan. 

 

Powiat krapkowicki 

Gmina Krapkowice 

Ujęcie nr 1 (Zakłady Papiernicze w Krapkowicach Metsa Tissue) 
 

Jest jednym z ujęć zaopatrujących Zakłady Papiernicze w Krapkowicach Metsa 

Tissue. Ujęcie ujmuje triasowe piętro wodonośne. Zlokalizowane jest w granicach Jednolitej 

Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 114. Ujęcie położone jest na obszarze zlewni 

Osobłoga w gminie Krapkowice. Woda pobrana z ujęcia wykorzystywana jest głównie na 

potrzeby produkcyjne zakładu.  
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Zakłady Papiernicze w Krapkowicach Metsa Tissue S.A. posiadają pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni ujęcia Preszpan wydane przez Wojewodę 

Opolskiego nr ŚR.III-MJP-6811-22/06 z dnia 06.07.2006 r. obowiązujące do 31.06.2026 r. 

Zgodnie z decyzją dopuszczalna ilość ujmowanej wody nie może przekroczyć Qśrd= 3989 

m3/d, Qmaxh=282 m3/h (pobór podany jest dla wszystkich ujęć Metsa Tissue). 

Użytkownikiem ujęcia jest Metsa Tissue Poland Sp. z o.o. zakład w Krapkowicach, ul. 

Opolska 103, 47-300 Krapkowice. 

Na ujęciu nie jest prowadzony monitoring położenia statycznego zwierciadła wody. 

Jednocześnie nie obserwuje się obniżania zwierciadła wody w eksploatowanych studniach, 

ani spadku wydajności studni.  

 

 
Ryc. 57. Roczne pobory wody na ujęciu nr 1 

 
rok pobór roczny 

[m3] rok pobór roczny 
[m3] 

2006 122311 2009 81134 
2007 125450 2010 137120 
2008 100356 2011 47754 
2009 81134   
2010 137120   
2011 47754   
Tab. 69. Roczne pobory wody na ujęciu nr 1 
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Powiat nyski 

Gmina Nysa 

Ujęcie Wierzbięcice 
 

Ujęcie ujmuje trzeciorzędowe piętro wodonośne. Zlokalizowane jest w 

granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 114. Ujęcie położone jest 

na obszarze zlewni Nysa Kłodzka w gminie Nysa. Składa się z trzech studni 

oznaczonych jako 4, 5 i 6 Ujęcie wód podziemnych Wierzbięcice posiada 

zatwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego nr 6/3/96 zasoby eksploatacyjne w 

wysokości 50.5 m3/h. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 

podziemnych ze studni ujęcia Wierzbięcice wydane przez Starostwo Powiatowe w 

Nysie nr ROŚ.IV.6223-21/2002 z dnia 13-12-2002 r. obowiązujące do 31-12-2012 r. 

Zgodnie z decyzją dopuszczalna ilość ujmowanej wody nie może przekroczyć 720 m3 

w ciągu doby, Qśrd= 600 m3/d, Qmaxh=30 m3/h.  

Użytkownikiem ujęcia są Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o.  

48-300 Nysa, aleja Wojska Polskiego 2.  

Na ujęciu nie jest prowadzony monitoring położenia statycznego zwierciadła 

wody. Jednocześnie nie obserwuje się obniżania zwierciadła wody w eksploatowanych 

studniach, ani spadku wydajności studni.  

 

Nazwa ujęcia: Wierzbięcice 
Miejscowość: Wierzbięcice Gmina: Nysa 

Zlewnia: Nysa Kłodzka JCWPd: 114 GZWP:  
Ilość studni na ujęciu:3 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

9040091      
Tab. 70. Karta informacyjna ujęcia Wierzbięcice 
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Ryc. 58. Roczne pobory wody na ujęciu Wierzbięcice 
 

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
2003 94075 2008 99275 
2004 91978 2009 114493 
2005 81318 2010 111467 
2006 89809 2011 115406 
2007 92658   

 
Tab. 71. Roczne pobory wody na ujęciu Wierzbięcice 
 

Powiat nyski 

Gmina Nysa 

Ujęcie Goświnowice 

Ujęcie ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne. Zlokalizowane jest w granicach 

Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 114. Ujęcie położone jest na obszarze 

zlewni Nysa Kłodzka w gminie Nysa. Składa się z trzech studni oznaczonych jako 3, 4 i 5 

Ujęcie wód podziemnych Wierzbięcice posiada zatwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego 

nr GT.IV-8530/101/81 zasoby eksploatacyjne w wysokości 84 m3/h. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód 

podziemnych ze studni ujęcia Goświnowice wydane przez  Starostwo Powiatowe w Nysie nr 
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decyzji  ROŚ.IV.MK.6223-35/10 z dnia 20-01-2011 r. obowiązujące do 19-01-2031 r. 

Zgodnie z decyzją dopuszczalna ilość ujmowanej wody nie może przekroczyć kolejno dla 

studni:  

• maksymalna godzinowa 44,0 m3/h, maksymalna dobowa 1056,0 m3/d – studnia nr 3, 

• maksymalna godzinowa 41,0 m3/h, maksymalna dobowa 984,0 m3/d– studnia nr 4, 

• maksymalna godzinowa 67,0 m3/h, maksymalna dobowa 1608,0 m3/d – studnia nr 5. 

 

Użytkownikiem ujęcia są Wodociągi i Kanalizacja "AKWA" Sp. z o.o.  

48-300 Nysa, aleja Wojska Polskiego 2.  

Na ujęciu nie jest prowadzony monitoring położenia statycznego zwierciadła wody. 

Jednocześnie nie obserwuje się obniżania zwierciadła wody w eksploatowanych studniach, 

ani spadku wydajności studni.  

 

Nazwa ujęcia: Goświnowice 
Miejscowość: Wierzbięcice Gmina: Nysa 

Zlewnia: Nysa Kłodzka JCWPd: 114 GZWP:  
Ilość studni na ujęciu:3 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

9040107      
 

Tab. 72. Karta informacyjna ujęcia Goświnowice 
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Ryc. 59. Roczne pobory wody na ujęciu Goświnowice 
 
  

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
2003 159787 2008 163850 
2004 157159 2009 165355 
2005 159216 2010 176510 
2006 155902 2011 181478 
2007 165153   

 

Tab. 73. Roczne pobory wody na ujęciu Goświnowice 
 

Powiat Opolski 

Gmina Opole 

Ujęcie Opole – Oleska 
 

Ujęcie ujmuje triasowe oraz kredowe piętro wodonośne, zlokalizowane w 

obrębie GZWP 333 i 336 oraz w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze Przyodrza w gminie Opole. Ujęcie składa 

się z 6 studni. 

Ujęcie Opole-Oleska posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór i 

eksploatację ujęcia w ilości Qmaxh= 672 m3/h, (Qmaxd= 16128 m3/d) – decyzja 
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Starosty Opolskiego nr OŚR.III.6210/31/2001, ważność tej decyzji wygasa dnia 31 

grudnia 2012 r. Ujęcie Opole-Oleska posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w 

wysokości 840 (Cr), 310 (T,P) m3/h, decyzja KDH/013/5229/88 (Cr), 

KDH/013/5445/90 (T,P). 

Właścicielem i użytkownikiem są Wodociągi i Kanalizacja Sp.  z o.o. z 

siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 64.  

 

Nazwa ujęcia: Opole – Oleska 
Miejscowość: Opole Gmina: Opole 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd: 116 GZWP: 333, 336 
Ilość Studni na ujęciu: 6 

 
Oznaczeni

e studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budow
y 

 

Rzędna 
terenu 
 [m n.p.m.] 

Głębokość otworu 
[m] 

1z 41 34,6 1986 173,4 74 
2z 50 19,7 1996 164,5 73 
2b 34 32,1 1981 165,7 68 
5a 36 23,9 1988 174,2 76 
VIIA 294 30,1 1975 163 343 
VIIC 197,5 25 1972 174,2 320 

Tab. 74. Karta informacyjna ujęcia Opole – Oleska 

Charakterystyka otworu 1z: 
 
Nr otworu: 8400160 
Rzędna terenu studni 1z: 173,4 m n.p.m. 
Wsp. geograficzne: długość: 17o55'32,99”; szerokość: 50o40'55,10” 
Wsp. układ 42: X: 3706896,53   Y: 5620933,54 
Głębokość otworu: 74 m 
Zwierciadło nawiercone: 41m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 34,6 m p.p.t. 
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Ryc.60. Szkic sytuacyjny ujęcia Opole – Oleska
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych na tle poboru wody w studni 1z ujęcia Opole-Oleska w latach 1979 -2010
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Ryc. 61. Zmiany położenia zwierciadła wody w studni 1z na ujęciu Opole-Oleska
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Ryc. 62. Roczne pobory wody na ujęciu Opole-Oleska 
 

 
rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 

1979 4865430 1990 6266140 2001 1949960 
1980 6199990 1991 4338300 2002 2130710 
1981 7605520 1992 4490700 2003 1986820 
1982 7615580 1993 4646540 2004 1972910 
1983 7657920 1994 4380380 2005 2063930 
1984 6799440 1995 3306440 2006 1986683 
1985 5619350 1996 2976280 2007 1335643 
1986 5725920 1997 1868650 2008 902655 
1987 5836440 1998 1098710 2009 647405 
1988 6606800 1999 835520 2010 933359 
1989 6608990 2000 1799290 2011 940420 

 
Tab. 75. Roczne pobory wody na ujęciu Opole-Oleska 

 
Okres analizy [lata] 1979 – 2012 

Liczba danych 92 
Średnia arytmetyczna 16.54 

Mediana 15.59 
Standardowe odchylenie 3.00 

Minimum 12.80 
Maksimum 25.36 

Rozstęp 12.56 
Współczynnik zmienności [%] 18.12 

Tab. 76. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni 1z na ujęciu wody Opole-Oleska
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Z ogólnej charakterystyki z lat 1979-2011 na ujęciu  Opole – Oleska widać 

znaczne wahania zwierciadła statycznego wody podziemnej. W studni 1z w latach 1979-

2011 stan zwierciadła wody zmieniał się od 12.80 do 25.36 m p.p.t. Stan średni to 16.54 

m, a środkowy 15.59 m p.p.t. Największe obniżenie zwierciadła wody zanotowane 

zostało w latach 1979-1995, spowodowane zwiększoną eksploatacją.  

W kolejnych latach 1996-2011 można zauważyć stałą, powolną tendencję 

wzrostową położenia zwierciadła wód podziemnych, co spowodowane jest 

zmniejszonymi poborami. Analizując średnie roczne stany wynika, iż następuje 

odbudowa położenia zwierciadła niemniej jednak ujęcie to wymaga stałego nadzoru i 

monitorowania. 

Powiat Opolski 

Gmina Opole 

Ujęcie ul. Duboisa  
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z utworami wapienia 

muszlowego (środkowy trias) i cenomanu w obrębie głównego zbiornika wód 

podziemnych GZWP 336, GZWP 333 i GZWP 335 oraz w granicach Jednolitej Części 

Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze zlewni Przyodrze w 

gminie Opole.  

Właścicielem i użytkownikiem ujęcia ul. Duboisa w gminie Opole są Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 64.  

 

Nazwa ujęcia: Duboisa 
Miejscowość: Opole Gmina: Opole 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd: 116  GZWP: 333, 336  
Ilość Studni na ujęciu: 

 
Oznaczenie 

studni/Nr w RBDH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło 

ustabilizowane 
[m p.p.t.] 

Rok 
budowy 

 

Rzędna 
terenu  
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

11/8730006   1960 159,8 74,1 
11A/8730028   1967 159,8 80,3 
12A/87300031   1967 1590 81,5 

Tab. 77. Karta informacyjna ujęcia Duboisa 
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Charakterystyka otworu XIa: 
 
Województwo: Opolskie 
Gmina: Opole 
Nr otworu: 8730028 
Rzędna terenu studni XIa: 159,8 m n.p.m. 
Wsp. geograficzne WGS 84: długość 17o55'51,65”; szerokość 50o39'46,79” 
Wsp. układ 42: X: 3707346,20     Y: 5618837,90 
Głębokość otworu: 80,3 m 
Zwierciadło nawiercone: 40,0 m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 17,7 m p.p.t.
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Ryc. 63. Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w studni XI a ujęcia wód Duboisa
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Ryc. 64. Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w studni XII a ujęcia wód Duboisa.
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Ryc. 65. Roczne pobory wody na ujęciu Duboisa 
 

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
1975 552310 1984 628200 
1976 531850 1985 716770 
1977 571480 1986 686690 
1978 505050 1987 682720 
1979 550180 1988 660760 
1980 487920 1989 568490 
1981 495000 1990 450660 
1982 613030 1991 450520 
1983 678910 1992 511940 

 
Tab. 78. Roczne pobory wody na ujęciu Duboisa 
 

Okres analizy [lata] 1975 – 1992 
Liczba danych 4 
Średnia arytmetyczna 19.34 
Mediana 19.33 
Standardowe odchylenie 3.49 
Minimum 15.12 
Maksimum 23.58 
Rozstęp 8.46 
Współczynnik zmienności [%] 18.07 

 
Tab. 79. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni XIa na ujęciu wody Duboisa 

 
 
 

 

 

 

 
 

Tab. 80. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni XIIa na ujęciu wody Duboisa. 

Okres analizy [lata] 1975 – 1992 
Liczba danych 8 
Średnia arytmetyczna 21.93 
Mediana 23.08 
Standardowe odchylenie 3.60 
Minimum 15.06 
Maksimum 26.48 
Rozstęp 11.42 
Współczynnik zmienności [%] 16.44 

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

0

200000

400000

600000

800000

Pobór wody na ujęciu Duboisa w latach 1975-1992

data

  r
oc

zn
y p

ob
ór

 w
od

y [
m

3]



139 

 

Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych zostały przeanalizowane w dwóch 

studniach XIa i XIIa. W studni XIa w latach 1975-1992 stan zwierciadła wody zmieniał się 

od 15.12 do 23.58 m p.p.t. Stan średni to 19.34 m, a środkowy 19.33 m p.p.t., natomiast w 

studni XIIa stan zwierciadła wody zmieniał się od 15.06 do 26.48 m p.p.t. Stan średni to 

21.93 m, a środkowy 23.08 m p.p.t. W obydwu otworach stany zwierciadła wody 

utrzymywały się na podobnym, wyrównanym poziomie. Stwierdzono tendencję do 

podnoszenia się zwierciadła wody w okresie 1981-1984 i 1990-1992. Generalne 

podniesienie zwierciadła wód podziemnych w rejonie analizowanego ujęcia związane jest z 

obniżeniem poboru wody z ujęcia. 

Powiat Opolski 

Gmina Opole 

Ujęcie Groszowice 
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z utworami permotriasu w obrębie 

głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 336, GZWP 333 i GZWP 335 oraz w 

granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze 

zlewni Przyodrze w gminie Opole.  

Ujęcie Groszowice posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i 

eksploatację ujęcia z utworów permotriasu ujmowanych za pomocą studni nr VIIE w ilości 

Qmaxh= 150 m3/h w Qśrd=3 600 m3/d, przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych w kat. 

„B” Qe=8 400 m3/d.  

Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Groszowice w gminie Opole są Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 64.   

SUW przeszła do rezerwy technicznej 15.01.2010 r. Od 2010 roku obserwację zwierciadła 

wód podziemnych prowadzi się w otworze VIIE. 
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Nazwa ujęcia: Groszowice 
Miejscowość: Opole Gmina: Opole 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd: 116  GZWP: 333, 335,336 
Ilość studni na ujęciu: 

 
Oznaczenie studni/ 

Nr w RBDH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło 

ustabilizowane 
[m p.p.t.] 

Rok 
budowy 
 

Rzędna 
terenu 
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

VII/8730029   1967 159,2 28 
IIa/8730061   1970 159,5 28 
IVa/8730054   1970 159,6 24 
VIIE/8730169   1978 158,8 484 

Tab. 81. Karta informacyjna ujęcia Groszowice 

Charakterystyka otworu VIIE: 
 
Województwo: Opolskie 
Gmina: Opole 
 
Nr otworu: 8730169 
Rzędna terenu studni VII E: 159,8 m n.p.m. 
Wsp. geograficzne WGS 84: długość: 17o58'32,49”; szerokość: 50o37'16,84” 
Wsp. układ 42: X: 3710690,48   Y: 5614331,43 
Głębokość otworu: 484,5 m 
poziom Q: 
Zwierciadło nawiercone: 9,5 m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 1,4 m p.p.t. 
Poziom T: 
Zwierciadło nawiercone: 385,0  m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 300,0 m p.p.t.
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Ryc. 66. Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w studni VII E na ujęciu wody Proszowice.
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Ryc. 67. Roczne pobory wody na ujęciu Groszowice 

 
rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
1977 963550 1989 1728130 
1978 939410 1990 1444150 
1979 1493750 1991 1397540 
1980 1500740 1992 1298220 
1981 1585780 1993 1298140 

1982 2116610 1994 1338330 
1983 2114710 1995 1156180 
1984 2028060 1996 1057250 
1985 2063070 1997 1144050 
1986 2060840 1998 1199530 
1987 1940930 1999 1260810 
1988 1842630 2000 44700 

 
Tab. 82. Roczne pobory wody na ujęciu Groszowice 

 
Okres analizy [lata] 1977 – 2010 
Liczba danych 47 
Średnia arytmetyczna 0.87 
Mediana 0.91 
Standardowe odchylenie 0.44 
Minimum 0.08 
Maksimum 1.85 
Rozstęp 1.77 
Współczynnik zmienności [%] 50.01 

 
Tab. 83. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni VII E na ujęciu wody Groszowice 
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Z omawianego ujęcia analizie poddano obserwacje położenia zwierciadła wód 

podziemnych ze studni VIIE. W studni VIIE w latach 1977-2010 stan zwierciadła wody 

zmieniał się od 0.08 do 1.85 m p.p.t. Stan średni to 0.87 m, a środkowy 0.91 m p.p.t. Zbyt 

mała ilość pomiarów wahania zwierciadła wody nie upoważnia do wysuwania wniosków 

dotyczących trendów zmian w położeniu zwierciadła wód podziemnych.  
 

Powiat Opolski 

Gmina Opole 

Ujęcie Grotowice 
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z utworami wapienia 

muszlowego w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 336, GZWP 333 i 

GZWP 335 oraz w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. 

Położone jest na obszarze zlewni Przyodrze w gminie Opole.  

Ujęcie Grotowice posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i 

eksploatację ujęcia z utworów wapienia muszlowego ujmowanych za pomocą studni nr 1B, 

3B, 6B i IA (awaryjnej) w łącznej ilości Qmaxh= 586.7 m3/h w Qśrd=14 080.8 m3/d, przy 

ustalonych zasobach eksploatacyjnych w kat. „B” Qe=92 000 m3/d i depresji S=29.2-53.5 m.  

Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Grotowice w gminie Opole są Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 64.  

 
Nazwa ujęcia: Grotowice 
Miejscowość: Opole Gmina: Opole 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd: 116 GZWP: 333,335, 336 
Ilość studni na ujęciu: 

 
Oznaczenie 
studni/Nr w 

RBDH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna terenu 
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

IA/      
1B/8740038   1978 162 182 
3B/8740021   1988 166,1 250 
6B/8740111   1978 161 160 

 
Tab. 84. Karta informacyjna ujęcia Grotowice 
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Charakterystyka otworu 6B: 
 
Województwo: Opolskie 
Gmina: Opole 
Nr otworu: 8740111 
Rzędna terenu studni 6 B: 160,89m.n.p.m. 
Wsp. geograficzne: długość: λ=18000’23’’;szerokość: Φ=50035’10’’ 
Głębokość otworu: 160,0 m 
Zwierciadło nawiercone: 38,0 m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 0,8 m p.p.t. 
 

Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych na tle poboru wody w studni 1A 
ujęcia Grotowice w latach 1995-2010
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Ryc. 68. Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w studni 1 A na ujęciu 

Grotowice
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Ryc. 69. Wykres wahań dynamicznego zwierciadła wód podziemnych w studni 6 B na ujęciu Grotowice
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Ryc. 70. Roczne pobory wody na ujęciu Grotowice 
 

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
1995 978710 2003 2737950 
1996 3301970 2004 2856450 
1997 2605890 2005 2958800 
1998 3117580 2006 3197707 
1999 3385520 2007 3284823 
2000 3319630 2008 3309800 
2001 3131720 2009 3768640 
2002 2984570 2010 3604305 

 
 

Tab. 85. Roczne pobory wody na ujęciu Grotowice 
 

Okres analizy [lata] 1995 – 2010 
Liczba danych 180 
Średnia arytmetyczna 0.94 
Mediana 1.00 
Standardowe odchylenie 0.65 
Minimum -0.10 
Maksimum 3.00 

Rozstęp 3.10 

Współczynnik zmienności [%] 69.16 
 

Tab. 86. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni 6 B na ujęciu wody Grotowice 
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Okres analizy [lata] 1995 – 2010 

Liczba danych 15 

Średnia arytmetyczna 2.69 

Mediana 2.79 
Standardowe odchylenie 0.68 

Minimum 1.19 

Maksimum 3.90 

Rozstęp 2.71 
Współczynnik zmienności [%] 25.16 

 
Tab. 87. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni 1 A na ujęciu wody Grotowice 

 

Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Grotowice wybrano 

studnię 6B gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych na całym 

ujęciu. W analizowanym otworze w latach 1995- 2010 położenie zwierciadła dynamicznego 

wody zmieniało się od -0.10 do 3.0 m p.p.t. Stan średni to 0.94 m, a środkowy 1.0 m p.p.t. 

Analizując średnie roczne stany można zauważyć stałą tendencję wzrostową położenia 

zwierciadła wód podziemnych. 

Powiat Opolski 

Gmina Opole 

Ujęcie Zwycięstwa 
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z utworami cenomanu i wapienia 

muszlowego w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 336, GZWP 333 i 

GZWP 335 oraz w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. 

Położone jest na obszarze zlewni Przyodrze w gminie Opole.  

Ujęcie Zwycięstwa posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i 

eksploatację ujęcia z utworów cenomanu ujmowanych za pomocą studni nr S-2, w ilości 

Qmaxh= 44 m3/h, Qśrd=1 056 m3/d, przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych w kat. 

„A+B”  Qe=840 m3/h i depresji S=20-40 m. Ujęcie Zwycięstwa posiada aktualne pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia z utworów wapienia muszlowego 

ujmowanych za pomocą studni nr VIIA i VIIC,  w łącznej ilości Qmaxh=255 m3/h, Qśrd=6 

120 m3/d przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych w kat. „B” Qe=7 440 m3/d – decyzja 

Marszałka Województwa Opolskiego nr DOŚ.III-AK-6220-17/10.  
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Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Zwycięstwa w gminie Opole są Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 64.  

Ujęcie wyłączone z eksploatacji ze względu na ponadnormatywną zawartość związków 

żelaza. Ujęcie pozostaje w rezerwie technicznej miasta Opola. 

 

Nazwa ujęcia: Zwycięstwa 
Miejscowość: Opole Gmina: Opole 
Zlewnia: Przyodrze JCWPd: 116  GZWP: 333,335, 336 
Ilość Studni na ujęciu: 
 
Oznaczenie 
studni/Nr w 
RBDH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna terenu 
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

S-2/8730257 102 13,8 1992 161,3 140 
Tab. 88. Karta informacyjna ujęcia Zwycięstwa 

Charakterystyka otworu S-2: 

Województwo: Opolskie 
Gmina: Opole 
 
Nr otworu: 8730257 
Rzędna terenu studni S-2: 161,3 m n.p.m. 
Wsp. geograficzne: długość: 17o53'28,9”; szerokość: 50o39'44,8” 
Wsp. układ 42: X: 3704545,60     Y: 5618666,03 
Głębokość otworu: 140,0 m 
Zwierciadło nawiercone: 102,0 m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 13,8 m p.p.t.
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Ryc. 71.Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w studni S-1 na ujęciu wody Zwycięstwa 
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Ryc. 72. Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w studni S-2 na ujęciu wody Zwycięstwa
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Ryc. 73. Roczne pobory wody na ujęciu Zwycięstwa 
 
 

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
1975 272910 1985 284550 
1976 284990 1986 235570 
1977 331480 1987 205880 
1978 264940 1988 186350 
1979 240790 1989 156980 
1980 238420 1990 98980 
1981 221950 1991 56290 
1982 224920 1992 231370 
1983 233880 1993 104710 
1984 232520   

 
Tab.89. Roczne pobory wody na ujęciu Zwycięstwa 

 
 

Okres analizy [lata] 1979 – 1991 
Liczba danych 10 
Średnia arytmetyczna 23.15 
Mediana 23.32 
Standardowe odchylenie 1.21 
Minimum 21.68 
Maksimum 25.36 
Rozstęp 3.68 
Współczynnik zmienności [%] 5.23 

 
Tab. 90. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni S-1 na ujęciu wody Zwycięstwa 
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Okres analizy [lata] 1991 - 2010 
Liczba danych 212.00 
Średnia arytmetyczna 10.25 
Mediana 10.18 
Standardowe odchylenie 0.69 
Minimum 8.56 
Maksimum 11.70 
Rozstęp 3.14 
Współczynnik zmienności [%] 6.77 

 

Tab. 91. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni S-2 na ujęciu wody Zwycięstwa 

 

Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Zwycięstwa wybrano 

studnię S-2 gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych na 

ujęciu. W analizowanym otworze w latach 1991-2010 położenie zwierciadła dynamicznego 

wody zmieniało się od 8.56 do 11.70 m p.p.t. Stan średni to 10.25 m, a środkowy 10.18 m 

p.p.t W obserwowanej studni S-2 zanotowano wahania zwierciadła wody o amplitudzie 

dochodzącej maksymalnie do 4 m. Na podstawie analizy położenia zwierciadła wód 

podziemnych, obserwowanego w latach 1991-2010 w studni S-2, można zauważyć ogólną 

tendencję podnoszenia się zwierciadła wód podziemnych. 

 

Powiat opolski 

Gmina Turawa 

Ujęcie Zawada 
 

Ujęcie ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne z wyjątkiem studni 1W (trias), 

zlokalizowane jest w obrębie GZWP 334 oraz w granicach Jednolitej Części  Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze zlewni Mała Panew w gminie 

Turawa. Ujęcie składa się z 16 studni, w tym 13 pracujących.  

Ujęcie Zawada posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i 

eksploatację ujęcia z utworów czwartorzędowych ujmowanych za pomocą studni wierconych 

nr 1b, 2b, 3, 4, 5, 6b, 7, 8a, 9a, 10b, 12a, 14b i 16a w łącznej ilości Qmaxh=3 606.7 m3/h, 

Qśrd=34625 m3/d, przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych w kat. „A+B”  Qe=35 000 

m3/h i depresji S=3.44 m. Ujęcie Zawada posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na 
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pobór wody i eksploatację ujęcia z utworów pstrego piaskowca ujmowanych za pomocą 

studni nr 1W w ilości Qmaxh=120 m3/h, Qśrd=2 880 m3/d przy ustalonych zasobach 

eksploatacyjnych w kat. „B” Qe=84 000 m3/d – decyzja Marszałka Województwa Opolskiego 

nr DOŚ.III-AK-6220-17/10. Ujęcie posiada strefę ochrony pośredniej o powierzchni 94.5 ha i 

numerze decyzji OŚ-III-6210/18/95 wydanej przez Wojewodę Opolskiego. 

 Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Zawada w gminie Turawa są Wodociągi i 

Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Oleska 64.   

 

Nazwa ujęcia: Zawada 
Miejscowość: Zawada Gmina: Turawa 
Zlewnia: Mała Panew JCWPd: 116 GZWP: 334 
Ilość Studni na ujęciu: 16 

 
Oznaczen
ie studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu 

[m 
n.p.m.] 

Głębokość otworu 
[m] 

1 W 278 22,4 1984 159,1 710 
1b 1,0 1,0 1979 158,1 58 
2b 1,0 1,0 1979 158,9 61 
3 1,0 1,0  159,1  
4 4,0 4,0 1993 159,8 92,6 
5 5,0 5,0 1960 159,6 84,2 
6b 5,0 5,0 1990 159,6 63 
7 4,6 4,6 1960 159,8 68,5 
8a 5,2 5,2 1995 159,5 70 
9a 2,0 2,0 1990 158,7 87 
10b 3,4 3,4 1990 159,2 82,5 
11c 1,0 1,0 1996 158,1 76 
12a 5,7 5,7 1984 159,6 100 
14b 1,7 1,7 1992 159,5 75,5 
15b 4,7 4,7 1984 159,4 90 
16a 2,6 2,6 1977 159,6 95 

Tab. 92. Karta informacyjna ujęcia Zawada 

 
Rzędna terenu studni 10b: 159,2 m n.p.m. 
Wsp. geograficzne: długość: 180 01` 35``; szerokość 500 41` 43`` 
Wsp. układ 42: X = 4289910.16 Y = 5622505.75 
Głębokość otworu: 82,5 m 

Zwierciadło nawiercone: 3,4 m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 3,4 m p.p.t. 
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Ryc. 74.Szkic sytuacyjny ujęcia Zawada  k/Opola
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Ryc. 75. Wykres wahań statycznego zwierciadła wód podziemnych w otworze 19b ujęcia wody Zawada.
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Ryc. 76. Roczne pobory wody na ujęciu Zawada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

 
 

Tab.93. Roczne pobory wody na ujęciu Zawada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab. 94. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni 10b na ujęciu wody 
Zawada

Rok Pobór roczny [m3] Rok Pobór roczny [m3] 
1990 12388650 2001 5273170 
1991 9878130 2002 4907630 
1992 9374520 2003 4458350 
1993 10033520 2004 4458350 

1994 9924550 2005 4186440 
1995 9393710 2006 3936970 
1996 7565620 2007 4038566 
1997 7943700 2008 4251778 
1998 7270690 2009 3800898 
1999 6527890 2010 3600038 
2000 5704130 2011 940420 

Okres analizy [lata] 1990-2012 
Liczba danych 89 
Średnia arytmetyczna 1.04 
Mediana 0.60 
Standardowe odchylenie 1.10 
Minimum 0.00 
Maksimum 3.16 
Rozstęp 3.16 
Współczynnik zmienności [%] 105.63 
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Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Zawada wybrano 

studnię 10b, gdyż w miarę w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód 

podziemnych na ujęciu. W analizowanym otworze w latach 1990 - 2012 położenie 

zwierciadła statycznego wody zmieniało się od 0  do 3.16 m.p.p.t. Stan średni to 1.04 

m, a środkowy 0.60 m.p.p.t. Z ogólnej charakterystyki z lat 1990-2012 na ujęciu  

Zawada widać niewielkie wahania zwierciadła statycznego wody podziemnej. 

Analizując średnie roczne stany można zauważyć stałą tendencję wzrostową położenia 

zwierciadła wód podziemnych, co spowodowane jest zmniejszonymi poborami. 

Powiat prudnicki 

Gmina Biała 

Ujęcie Prężyna 
 

W rejonie Białej znajduje się największe skupisko źródeł w województwie 

opolskim, ujęte i eksploatowane przez wodociągi w Prudniku. Największe z nich to: 

źródło w Prężynie o wydajności 108 m3/h i w Prężynce o wydajności 90 m3/h. Ujęcie 

bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi utworami w granicach 

Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 114. Położone jest na obszarze 

zlewni Osobłoga w gminie Biała.  

Ujęcie  posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne, Decyzja KDH/013/5411/88 w 

ilości 138,0 m3/h oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i 

eksploatację ujęcia w ilości QSrdob=3011,0 m3/d, Qmaxh=138,0 m3/h, Qmaxd=3312 

m3/d, wyrażone w decyzji Starosty Prudnickiego nr Ro.II.6223-2/02, ważność decyzji 

wygasa 31.12.2012 r.  

Użytkownikiem ujęcia Prężyna jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku, 

48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1. 
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               Tab. 95. Karta informacyjna ujęcia Prężyna  

Pobór wody na ujęciu Prężyna w latach 2008-2011

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

2008 2009 2010 2011

data

ro
cz

ny
 p

ob
ór

 w
od

y 
[m

3]

 
 

Ryc. 76. Roczne pobory wody na ujęciu Prężyna 
 

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 

2008 17410 2010 8240 
2009 12820 2011 5230 

 
Tab.96. Roczne pobory wody na ujęciu Prężyna 

 
Użytkownik nie prowadzi monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia. 

Jednocześnie nie obserwuje obniżania się zwierciadła wody w eksploatowanych 

studniach, ani spadku wydajności studni. 

Nazwa ujęcia: Prężyna 
Miejscowość: Prężyna Gmina: Biała 
Zlewnia: Osobłoga JCWPd:  114 GZWP: 
Ilość studni na ujęciu:  

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

9050043 
9050044 
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Powiat prudnicki 

Gmina Głogówek 

Ujęcie Nowa i Olszynka (Głogówek) 
 

Ujęcie Nowa bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi i 

trzeciorzędowymi utworami w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) nr 114. Położone jest na obszarze zlewni Osobłoga w gminie Głogówek. 

Ujęcie składa się z trzech studni nr 1bz, 2b, 3b. Ujęcie Olszynka pełni funkcję 

rezerwową, ze względu na położenie i jakość wody. Okresowo, jedyna na ujęciu 

studnia 8a jest odpompowywana na „wolny wylot”. 

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne dla obu ujęć wynoszą 242 (Tr), 59 (Q) m3/h, 

KDH/013/5602/91 decyzja Wojewody Opolskiego, ponadto ujęcia posiadają aktualne 

pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację w ilości Qmaxh=174 m3/h, 

wyrażone w decyzji OS.III/6210/54/97/bd, Starosty Prudnickiego.  

Właścicielem ujęcia jest Gmina Głogówek a użytkownikiem Zakład Mienia 

Komunalnego w Głogówku. Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej o 

powierzchni 12300000 m2 decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, OS-

III/6210/54/97/bd. 

 
Nazwa ujęcia: Nowa i Olszynka 
Miejscowość: Głogówek Gmina: Głogówek 
Zlewnia: Osobłoga JCWPd: 114 GZWP:  Ilość studni na ujęciu:  

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu [m 
n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

9060034 
uj. Nowa 
 
st. 1bz 
 
st. 2b 
 
st. 3b 
uj.Olszanka 
 
st. 8a 

  

2006 
 
1989 
 
1990 

203.3 
 

202.3 
 

202.01 

 

 
Tab. 97. Karta informacyjna ujęcia Nowa i Olszynka 

 



160 

 

Ryc. 76. Roczne pobory wody na ujęciu Nowa 

 
Tab. 98. Roczne pobory wody na ujęciu Nowa 

 
Pomiary poziomu lustra wody w każdej studni są wykonywane raz na kwartał. Od 

momentu uruchomienia ujęcia, lustro wody w studniach utrzymuje się na wyrównanym 

poziomie. 

Województwo śląskie 

Powiat gliwicki 

Gmina Wielowieś 

Ujęcie Dąbrówka 
 

 W skład ujęcia wchodzą dwie studnie o numeracji S-1 i S-3. W 2010 r. 

eksploatowano wyłącznie studnie S-3. Studnia S-1 została wyłączona z eksploatacji z uwagi 

na niską jakość ujmowanej wody. Studnie oddalone są od siebie o 13 m, znajdują się w 

obrębie ogrodzonego i oznakowanego terenu ochrony bezpośredniej. Ujęcie bazuje na 

zasobach wodnych związanych z utworami triasu dolnego w obrębie głównego zbiornika wód 
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podziemnych GZWP 327 Lubliniec-Myszków oraz w granicach Jednolitych Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze zlewni Mała Panew w gminie 

Wielowieś.  

Ujęcie wód podziemnych Dąbrówka posiada zasoby eksploatacyjne w ilości: 9.5 

m3/h przy depresji 0.6 m dla studni S-1 i 19.6 m dla studni S-3, zatwierdzone decyzją Starosty 

Gliwickiego dnia 26.07.2002 r.(pismo WR-752/5/3/02) oraz aktualne pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni S-1 i S-3 wydane decyzją Starosty 

Gliwickiego (nr pisma WR-6223/13/5/02) z dnia 30.12.2002 r. Zgodnie z warunkami 

pozwolenia dopuszczalna ilość ujmowanej wody nie może przekroczyć 9.5 m3/h i 228 m3 w 

ciągu doby. Pozwolenie wodnoprawne udzielono na czas oznaczony do dnia 31.12.2012 r. 

Właścicielem ujęcia jest Gmina Wielowieś, a użytkownikiem Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś, Sieroty,  ul. Lipowa 14, 44-187 

Wielowieś. 

 
 
 

Ryc. 77. Szkic sytuacyjny ujęcia Dąbrówka 
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Nazwa ujęcia: Dąbrówka 
Miejscowość: Dąbrówka Gmina: Wielowieś 
Zlewnia: rzeki Mała Panew JCWPd: 116 GZWP: 327 Ilość studni na ujęciu: 2 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

8750003 
(nr ujęcia) 

S-1 
S-3 

     

 
Tab. 99. Karta informacyjna ujęcia Dąbrówka
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Ryc. 78. Zmiany położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz wydajności w studni S-3 na ujęciu Dąbrówka.
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          Ryc. 78.a. Roczne pobory wody (za 2010 r.) na ujęciu Dąbrówka w [m3] 
 

Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Dąbrówka wybrano 

studnię nr S-3 gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych na 

całym ujęciu. Obserwacje głębokości położenia zwierciadła wody w studni S-3 na ujęciu 

Dąbrówka wskazują, że przebieg kształtowania się zwierciadła statycznego jest analogiczny 

jak na ujęciach Wielowieś, Wiśnicze oraz Świbie tzn. poziom wód podziemnych ulega 

sezonowym wahaniom. Najniżej zwierciadło wód występuje na przełomie roku, a najwyżej w 

miesiącach wiosennych (marzec – kwiecień). Poziom wodonośny wyraźnie reaguje bardzo 

szybko na zmiany wielkości opadów atmosferycznych i sezonowe zmiany klimatyczne. Po 

wiosennych roztopach zwierciadło podnosi się, a zimą, gdy opady atmosferyczne nie infiltrują 

w podłoże poziom wód opada.  

W analizowanym dziewięcioleciu 2002-2010 najwyższa wiosenna zwyżka 

wystąpiła w 2010 r. w czerwcu – przyczyną tego stanu rzeczy był wyjątkowy maj, w którym 

wystąpiły znaczne opady atmosferyczne. Najniższe poziomy zwierciadeł w 2010 r. 

zanotowano jesienią (w listopadzie) oraz zimą (styczeń). W ciągu 2010 r. W ciągu 2010 r. 

amplituda wahań położenia statycznego zwierciadła wody w studniach ujęcia Dąbrówka 

wynosiła 2.8 m. Generalnie, analizując średnie roczne stany z lat 2002-2010 można zauważyć 

stałą tendencję wzrostową położenia zwierciadła wód podziemnych, a w 2010 r. 
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obserwowano ekstremalnie wysokie stany wód we wszystkich ujęciach na terenie gminy 

Wielowieś. 

Powiat gliwicki 

Gmina Wielowieś 

Ujęcie Świbie 
 

Bazuje na zasobach wodnych związanych z utworami  triasu dolnego w obrębie 

głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 327 Lubliniec-Myszków oraz w granicach 

Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze zlewni 

Mała Panew w gminie Wielowieś.  

Ujęcie składa się z dwóch studni S-1 i S-2. Studnie położone są w odległości 34 m od 

siebie na ogrodzonej i oznakowanej działce stanowiącej teren ochrony bezpośredniej. W 

drugiej połowie 2010 r. ujęcie zmodernizowano i rozbudowano o instalację do usuwania 

azotanów i zbiornik (zewnętrzny) zapasowy wody uzdatnionej.  

Omawiane ujęcie wód podziemnych posiada zasoby eksploatacyjne w ilości 46.0 m3/h 

przy depresji 3.7 m dla studni S-1 i 4.0 m dla studni S-2, zatwierdzone przez Starost 

Gliwickiego dnia 21.06.2002 r. (nr pisma WR-752/4/3/02). Zakład Budżetowy Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór 

wód podziemnych ze studni S-1 i S-2 ujęcia w Świbiu wydane decyzja Starosty Gliwickiego z 

dnia 30.12.2002 r. (nr pisma WR-6223/13/3/02) oraz z dnia 04.05.2007 r. (nr pisma WR-

6223/9/07). Zgodnie z warunkami pozwolenia dopuszczalna ilość ujmowanej wody nie może 

przekroczyć max 46.0 m3/h w ciągu doby. Pozwolenie wodnoprawne udzielono na czas 

oznaczony do dnia 31.12.2012 r. Właścicielem ujęcia jest gmina Wielowieś, a użytkownikiem 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś, Sieroty, ul. 

Lipowa 14, 44-187 Wielowieś. 
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Ryc.79. Szkic sytuacyjny ujęcia Świbie 
 
 

Nazwa ujęcia: Świbie 
Miejscowość: Świbie Gmina: Wielowieś 
Zlewnia: rzeki Mała Panew JCWPd: 116 GZWP: 327 Ilość studni na ujęciu: 2 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

8750005 
(nr ujęcia) 

S-1 
S-2 

     

 
Tab. 100. Karta informacyjna ujęcia Świbie 
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 Ryc. 80. Zmiany położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz wydajności w studni S-1 na ujęciu Świbie
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Ryc. 80.a. Roczne pobory wody (za 2010 r.) na ujęciu Świbie w [m3] 
 

Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Świbie wybrano 

studnię nr S-1 gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych 

na całym ujęciu.  

Obserwacje głębokości położenia zwierciadła wody w studni S-1 na ujęciu Świbie 

wskazują, że przebieg kształtowania się zwierciadła statycznego jest analogiczny jak na 

ujęciach Wielowieś i Wiśnicze tzn. poziom wód podziemnych ulega sezonowym 

wahaniom. 

Najniżej zwierciadło wód występuje na przełomie roku, a najwyżej w miesiącach 

wiosennych (marzec – kwiecień). Poziom wodonośny wyraźnie reaguje bardzo szybko 

na zmiany wielkości opadów atmosferycznych i sezonowe zmiany klimatyczne. Po 

wiosennych roztopach zwierciadło podnosi się, a zimą, gdy opady atmosferyczne nie 

infiltrują w podłoże poziom wód opada.  

W analizowanym dziewięcioleciu 2002-2010 najwyższa wiosenna zwyżka wystąpiła w 

2010 r. w czerwcu – przyczyną tego stanu rzeczy był wyjątkowy maj, w którym 

wystąpiły znaczne opady atmosferyczne. Najniższe poziomy zwierciadeł w 2010 r. 

zanotowano jesienią (w listopadzie) oraz zimą (styczeń). W ciągu 2010 r. W ciągu 2010 

r. amplituda wahań położenia statycznego zwierciadła wody w studniach ujęcia Świbie 

wynosiła 4.4-5.7 m. Generalnie, analizując średnie roczne stany z lat 2002-2010 można 
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zauważyć stałą tendencję wzrostową położenia zwierciadła wód podziemnych, a w 

2010 r. obserwowano ekstremalnie wysokie stany wód we wszystkich ujęciach na 

terenie gminy Wielowieś. 

Powiat gliwicki 

Gmina Wielowieś 

Ujęcie Wielowieś 
 

Ujęcie ujmuje triasowe piętro wodonośne. Poziom wodonośny wykształcony jest w 

postaci wapieni, dolomitów marglistych oraz margli wapiennych. Zlokalizowane jest w 

obrębie rozległego szczelinowo-kawernowego zbiornika wydzielonego na Mapie Głównych 

Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce jako GZWP 327 Lubliniec - Myszków 

oraz w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. Ujęcie położone jest 

na obszarze zlewni Mała Panew w gminie Wielowieś. Składa się z pięciu studni oznaczonych 

jako S-1, S-2, S-3, S-4 i nr I. Eksploatowane są dwie studnie: S-1 i S-3 oddalone od siebie ok. 

700 m. Pozostałe studnie służą jako otwory obserwacyjne. Studnie S-1 i S-3 mają 

wyznaczone, ogrodzone i oznakowane tereny ochrony bezpośredniej. 

Ujecie wód podziemnych Wielowieś posiada zatwierdzone decyzją Wojewody 

Śląskiego (nr pisma ŚR-V-7441/2/38/2/00) z dnia 19.06.2001 r. zasoby eksploatacyjne w 

wysokości: 

studnia S-1 – 17.4 m3/h przy depresji 4.55 m, 

studnia S-3 – 44.0 m3/h przy depresji 8.54 m. 

Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś 

posiada pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni S-1 i S-3 ujęcia 

Wielowieś wydane decyzja starosty Gliwickiego (nr pisma WR-6223/2/3/01) z dnia 

01.10.2001 r. Zgodnie z decyzją dopuszczalna ilość ujmowanej wody (dla obu studni) nie 

może przekroczyć 660 m3 w ciągu doby, ważność decyzji wygasa 30.09.2011 r. 

Właścicielem ujęcia jest Gmina Wielowieś, a użytkownikiem Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś, Sieroty,  ul. Lipowa 14, 44-187 

Wielowieś. 
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Ryc. 81. Szkic sytuacyjny ujęcia Wielowieś 

 
  

Nazwa ujęcia: Wielowieś 
Miejscowość: Wielowieś Gmina: Wielowieś 
Zlewnia: rzeki Mała Panew JCWPd: 116 GZWP: 327 Ilość studni na ujęciu: 5 

 
Oznaczenie 
ujęcia w BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

8760021 (nr 
ujęcia) 

S-1 
S-2 
S-3 
S-4 

I 

     

 
Tab. 101. Karta informacyjna ujęcia Wielowieś
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Ryc. 82. Zmiany położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz wydajności w studni S-1 na ujęciu Wielowieś
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Ryc. 82.a. Roczne pobory wody (za 2010 r.) na ujęciu Wielowieś w [m3] 
 

Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Wielowieś wybrano 

studnię nr S-1 gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych 

na całym ujęciu. Obserwacje głębokości położenia zwierciadła wody w omawianej 

studni wskazują, że poziom wód podziemnych ulega sezonowym wahaniom. Najniżej 

zwierciadło wód występuje na przełomie roku, a najwyżej w miesiącach wiosennych 

(marzec – kwiecień). Poziom wodonośny wyraźnie reaguje bardzo szybko na zmiany 

wielkości opadów atmosferycznych i sezonowe zmiany klimatyczne. Po wiosennych 

roztopach zwierciadło podnosi się, a zimą, gdy opady atmosferyczne nie infiltrują w 

podłoże poziom wód opada.  

 W 2010 r. wiosenna zwyżka wystąpiła dopiero w czerwcu – przyczyną tego stanu 

rzeczy był wyjątkowy maj, w którym wystąpiły znaczne opady atmosferyczne. 

Najniższe poziomy zwierciadeł w 2010 r. zanotowano jesienią (w listopadzie) oraz zimą 

(styczeń). W ciągu 2010 r. W ciągu 2010 r. amplituda wahań położenia statycznego 

zwierciadła wody w studniach ujęcia Wielowieś wynosiła 3.28-6.58 m. Generalnie, 

analizując średnie roczne stany z lat 2001-2010 można zauważyć stałą tendencję 

wzrostową położenia zwierciadła wód podziemnych, a w 2010 r. obserwowano 

ekstremalnie wysokie stany wód we wszystkich ujęciach na terenie gminy Wielowieś. 
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Powiat gliwicki 

Gmina Wielowieś 

Ujęcie Wiśnicze 
 

Ujęcie składa się z dwóch studni S-1 i S-2 odległych o 11 m od siebie i położonych na 

ogrodzonym i oznakowanym terenie ochrony bezpośredniej.  

Bazuje na zasobach wodnych związanych z utworami triasu dolnego w obrębie głównego 

zbiornika wód podziemnych GZWP 327 Lubliniec-Myszków oraz w granicach Jednolitych 

Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze zlewni Mała Panew w 

gminie Wielowieś.  

Ujęcie wód podziemnych Wiśnicze posiada zatwierdzone decyzją Starosty 

Gliwickiego (nr pisma WR-752/2/2/01) z dnia 15.06.2001 r. zasoby eksploatacyjne w ilości: 

48.0 m3/h przy depresji 4.8 m dla studni S-1 i 4.5 m dla studni S-2. Zakład Budżetowy 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś posiada pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wód podziemnych ze studni S-1 i S-2 ujęcia w Wiśniczach wydane 

decyzją Starosty Gliwickiego (nr pisma WR-6223/13/4/02). Zgodnie z decyzją dopuszczalna 

ilość ujmowanej wody nie może przekroczyć 48.0 m3/h i 400 m3 w ciągu doby. Pozwolenie 

wodnoprawne udzielono na czas oznaczony do dnia 31.12.2012 r. 

Właścicielem ujęcia jest Gmina Wielowieś, a użytkownikiem Zakład Budżetowy Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Wielowieś, Sieroty, ul. Lipowa 14, 44-187 Wielowieś. 
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Ryc. 83. Szkic sytuacyjny ujęcia Wiśnicze 

 

 
Nazwa ujęcia: Wiśnicze 
Miejscowość: Wiśnicze Gmina: Wielowieś 
Zlewnia: rzeki Mała Panew JCWPd: 116 GZWP: 327 Ilość studni na ujęciu: 2 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

8760029 
(nr ujęcia) 

S-1 
S-2 

     

 
             Tab.  Karta informacyjna ujęcia Wiśnicze
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Ryc.83.a. Zmiany położenia statycznego i dynamicznego zwierciadła wody oraz wydajności w studni S-1 na ujęciu Wiśnicze
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Tab.102. Roczne pobory wody (za 2010 r.) na ujęciu Wiśnicze w [m3] 
 

Obserwacje głębokości położenia zwierciadła wody w studni S-1 na ujęciu Wiśnicze 

wskazują, że przebieg kształtowania się zwierciadła statycznego jest analogiczny jak na 

ujęciu Wielowieś tzn. poziom wód podziemnych ulega sezonowym wahaniom. Najniżej 

zwierciadło wód występuje na przełomie roku, a najwyżej w miesiącach wiosennych (marzec 

– kwiecień). Poziom wodonośny wyraźnie reaguje bardzo szybko na zmiany wielkości 

opadów atmosferycznych i sezonowe zmiany klimatyczne. Po wiosennych roztopach 

zwierciadło podnosi się, a zimą, gdy opady atmosferyczne nie infiltrują w podłoże poziom 

wód opada.  

 W analizowanym dziewięcioleciu 2002-2010 najwyższa wiosenna zwyżka wystąpiła 

w 2010 r. w czerwcu – przyczyną tego stanu rzeczy był wyjątkowy maj, w którym wystąpiły 

znaczne opady atmosferyczne. Najniższe poziomy zwierciadeł w 2010 r. zanotowano jesienią 

(w listopadzie) oraz zimą (styczeń). W ciągu 2010 r. W ciągu 2010 r. amplituda wahań 

położenia statycznego zwierciadła wody w studniach ujęcia w Wiśniczu wynosiła 4.9 m. 

Generalnie, analizując średnie roczne stany z lat 2002-2010 można zauważyć stałą tendencję 

wzrostową położenia zwierciadła wód podziemnych, a w 2010 r. obserwowano ekstremalnie 

wysokie stany wód we wszystkich ujęciach na terenie gminy Wielowieś. 
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Powiat lubliniecki 

Gmina Lubliniec 

Ujęcie Kokotek-Lubliniec 
 

Ujęcie ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne, zlokalizowane w obrębie GZWP 

328 oraz Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze 

zlewni Mała Panew w gminie Lubliniec. Ujęcie składa się z dwóch  studni (S 2, S 5) 

zlokalizowanych bardzo blisko siebie i pracujących zamiennie. Trzecia studnia S 4 jest 

zamknięta.  

Omawiane ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 200 m3/h 

ustalone decyzją Wojewoda Częstochowskiego nr GT.I.8530/11/2/G/77 dla S-2, 

OS.III.7530/B/1/97 dla S-5 oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody 

i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxh=200m3/h wyrażone w decyzji Starosty lublinieckiego nr 

OŚ-6223/36/2001/2002, ważność decyzji wygasa 31.12.2012 r.  

Właścicielem i użytkownikiem ujęcia jest Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i 

Ciepłownictwa, 42-700 Lubliniec, ul. gen. Piłsudskiego 9. 

 
Nazwa ujęcia: Kokotek-Lubliniec 
Miejscowość: Kokotek Gmina: Lubliniec 
Zlewnia: Mała Panew JCWPd: 116 GZWP: 328 
Ilość Studni na ujęciu: 2 

 
Oznaczenie 

studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

S 2 1,1 1,1 1977 243,9 66 
S 5 1,1 1,1 1997 243 70 

Tab. 103. Karta informacyjna ujęcia Kokotek-Lubliniec 

Rzędna terenu studni S 2: 243,9 m.n.p.m. 
Głębokość otworu: 66 m 
Zwierciadło nawiercone: 1,1 m.p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 1,1 m.p.p.t. 
Rzędna terenu studni S 5: 243 m.n.p.m. 
Głębokość otworu: 70 m 
Zwierciadło nawiercone: 1,1 m.p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 1,1 m.p.p.t. 
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Ryc. 84. Szkic sytuacyjny ujęcia Kokotek-Lubliniec 
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Ryc. 85. Zmiany położenia zwierciadła wody w studniach S-5 i S-2 na ujęciu Kokotek-Lubliniec
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Ryc. 86. Roczne pobory wody na ujęciu Kokotek-Lubliniec 

 

rok pobór roczny 
[m3] rok pobór roczny 

[m3] 
2002 871932 2007 527604 

2003 877630 2008 595087 

2004 770586 2009 673515 

2005 779851 2010 912223 

2006 926199 2011 850697 
Tab. 104. Roczne pobory wody na ujęciu Kokotek-Lubliniec 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Tab. 105. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studniach S-5 i S-2 
na ujęciu wody  Kokotek-Lubliniec 

Okres analizy [lata] 2002-2010 
Liczba danych 17 
Średnia arytmetyczna 4.89 
Mediana 4.20 
Standardowe odchylenie 2.18 
Minimum 3.30 
Maksimum 12.40 
Rozstęp 9.10 
Współczynnik zmienności [%] 44.56 
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Na analizowanym ujęciu w latach 2002-2010 stan zwierciadła statycznego zmieniał 

się od 3.3 m do 12.40 m p.p.t. Stan średni to 4.89 m, a środkowy 4.20 m p.p.t. Na podstawie 

analizy regresji widoczne jest obniżanie się zwierciadła statycznego. Można zauważyć że w 

ostatnich czterech latach obserwacji zwiększyła się dynamika obniżania się stanów 

zwierciadła statycznego. Analizując średnie roczne stany można zauważyć, że po 

początkowej stabilizacji w latach 2006-2007 na poziomie około 4 m p.p.t., następuje w ciągu 

następnych lat stałe obniżanie się zwierciadła do poziomu około 6 m p.p.t.  

Powiat lubliniecki 

Gmina Lubliniec 

Ujęcie nr 1 Lubliniec, ul. Piaskowa 

 
Ujęcie ujmuje triasowe piętro wodonośne, zlokalizowane w obrębie Jednolitej Części 

Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze zlewni Mała Panew w gminie 

Lubliniec. Ujęcie zaopatruje w wodę miejscowości: Lubliniec, Sadów, Wierzbie, Rusinowice, 

Droniowice, Harbutowice. 

Omawiane ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 75 m3/h 

ustalone decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, nr OS.G.KJ.7521-19.1/06 oraz aktualne 

pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxh= 75 m3/h 

wyrażone w decyzji Starosty lublinieckiego nr OŚ-6223/22/2006, ważność decyzji wygasa 

30.11.2026 r.  

Właścicielem i użytkownikiem ujęcia jest Zarząd Gospodarki Komunalnej, Lokalowej 

i Ciepłownictwa, 42-700 Lubliniec, ul. gen. Piłsudskiego 9. 
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Ryc. 87. Szkic sytuacyjny ujęcia nr 1 Lubliniec, ul. Piaskowa
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   Ryc. 88. Zmiany położenia zwierciadła wody w studni 1 na ujęciu nr 1 Lubliniec, ul. Piaskowa 
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Ryc. 89. Roczne pobory wody na ujęciu nr 1 Lubliniec, ul. Piaskowa 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2002 242300 2007 417590 

2003 352050 2008 284190 

2004 352050 2009 270520 

2005 235690 2010 259590 

2006 478410 2011 225910 

 
Tab.106. Roczne pobory wody na ujęciu nr 1 Lubliniec, ul. Piaskowa 

 

Okres analizy [lata] 2001-2011 
Liczba danych 22 
Średnia arytmetyczna 28.39 
Mediana 29.20 
Standardowe odchylenie 1.25 
Minimum 28.40 
Maksimum 33.20 
Rozstęp 4.80 
Współczynnik zmienności [%] 4.41 

Tab. 107. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni na ujęciu nr 1 
Lubliniec,  ul. Piaskowa 
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Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia nr 1 Lubliniec, ul. 

Piaskowa wybrano studnię nr 1 gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód 

podziemnych na całym ujęciu. W analizowanym otworze w latach 2001-2011 położenie 

zwierciadła statycznego wody zmieniało się od 28.40 do 33.20 m p.p.t. Stan średni to 28.39 

m, a środkowy 29.20 m p.p.t. Analizując średnie roczne stany z lat 2001-2011 można 

zauważyć, że położenie zwierciadła statycznego wody podziemnej utrzymuje się na stałym 

poziomie. 

Powiat lubliniecki 

Gmina Lubliniec 

Ujęcie nr 3 Lubliniec, ul. Częstochowska 
 

Ujęcie ujmuje triasowe piętro wodonośne, zlokalizowane w obrębie Jednolitej Części 

Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze zlewni Mała Panew w gminie 

Lubliniec.  

Omawiane ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 110 m3/h 

ustalone decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, nr OS.G.KJ.7521-17.1/06 oraz aktualne 

pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxh= 110 m3/h 

wyrażone w decyzji Starosty lublinieckiego nr OŚ-6223/21/2006, ważność decyzji wygasa 

30.11.2026 r.  

Właścicielem i użytkownikiem ujęcia jest Zarząd Gospodarki Komunalnej, 

Lokalowej i Ciepłownictwa, 42-700 Lubliniec, ul. gen. Piłsudskiego 9. 
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Ryc. 90. Szkic sytuacyjny ujęcia nr 3 Lubliniec, ul. Częstochowska 
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Ryc.91. Zmiany położenia zwierciadła wody w studni 3 na ujęciu Lubliniec, ul. Częstochowska
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Ryc. 92. Roczne pobory wody na ujęciu nr 3 Lubliniec, ul. Częstochowska 

 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
2002 319570 2007 529522 

2003 328940 2008 428744 

2004 283605 2009 434133 

2005 319280 2010 256725 

2006 465378 2011 343927 

 
Tab. 108. Roczne pobory wody na ujęciu nr 3 Lubliniec, ul. Częstochowska 
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Okres analizy [lata] 2002-2011 
Liczba danych 20 
Średnia arytmetyczna 41.19 
Mediana 45.46 
Standardowe odchylenie 4.70 
Minimum 34.30 
Maksimum 48.50 
Rozstęp 14.20 
Współczynnik zmienności [%] 11.41 

 
Tab. 109. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni na ujęciu nr 3 
Lubliniec, ul. Częstochowska 
 

Na podstawie analizy wahań zwierciadła wód podziemnych obserwowanego w latach 

2002-2011 w studni 3, można zauważyć ogólną tendencję podnoszenia się zwierciadła wód 

podziemnych. W analizowanym otworze w latach 2002-2011 położenie zwierciadła 

statycznego  wody zmieniało się od 34.30 do 48.50 m p.p.t. Stan średni to 41.19 m, a 

środkowy 45.46 m p.p.t. 

Powiat tarnogórski 

Gmina Kalety 

Ujęcie Bibiela 
 

W 2011 roku ujęcie składało się z 19 studzien: „starych” o numeracji: E-1, E-2, E-3, 

E-4, E-5, E-6, E-8, E-9, E-10 i studzien zastępczych tzw. „bisowych” o numeracji E-1bis, E-

2bis, E-3bis, E-4bis, E-5bis, E-6bis, E-8bis, E-9bis, E-10bis, E-11bis. W 2011 r. 

eksploatowano następujące studnie: E-1bis, E-2bis, E-5bis, E-9, E-10, E-10bis i E-11bis – 

łącznie 7 studzien; pozostałe 12 studni było wyłączone z eksploatacji. Studnie ujęcia Bibiela 

zlokalizowane są na terenie dwóch gmin miejskich: Miasteczka Śląskiego i Kalet. Poziom 

zwierciadła wody na ujęciu Bibiela jest mierzony w starych studniach funkcjonujących jako 

piezometry bądź w piezometrach położonych w obrębie ogrodzonych działek na których 

znajdują się studnie. Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z węglanowymi 

utworami retu (dolny trias) i wapienia muszlowego (środkowy trias) w obrębie Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych Lubliniec-Myszków nr 327. 

  Omawiane ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 81 600 

m3/d (3 400 m3/h) przy rzędnej dynamicznego zwierciadła wody 245-257 m n.p.m. ustalone 

decyzją Wojewody Śląskiego nr ŚR.X.7530/B/1/2000 z dnia 16 lutego 2000 r., oraz aktualne 
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pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości 81 600 m3/d wyrażone 

w decyzji Wojewody Śląskiego  ŚR-I-6811/113/04 z dnia 25 stycznia 2005 r. Ujęcie posiada 

strefę ochrony pośredniej o powierzchni 37900000 m2 i numerze decyzji SR-I-

6814/3/33/2000 wydanej przez Wojewodę Śląskiego. 

Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Bibiela w gminie miejskiej Miasteczko 

Śląskie jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna (GPW S.A.) z 

siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19. Eksploatację prowadzi Stacja Uzdatniania wody 

Bibiela będąca terenową jednostką organizacyjną GPW.  

 

 

Nazwa ujęcia: Bibiela 
Miejscowość: Bibiela Gmina: Kalety 
Zlewnia: Mała Panew JCWPd: 117 GZWP: 327 
Ilość Studni na ujęciu: 19 

 
Oznaczenie 
ujęcia w BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 
 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

8770016 20-47 +1-29 1953-
1980 

279.4-
288.7 125-253 

           Tab. 110. Karta informacyjna ujęcia Bibiela 
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Ryc. 93. Szkic sytuacyjny ujęcia Bibiela 
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych na tle poboru wody w studni 
E-1 bis ujęcia Bibiela w latach 2008 - 2011
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Ryc. 93. Zmiany położenia zwierciadła wody w studni E-1 bis na ujęciu Bibiela 

 
 

Ryc. 94. Roczne pobory wody na ujęciu Bibiela 
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          Tab. 111. Roczne pobory wody na ujęciu Bibiela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.112. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni E-1 bis na ujęciu 
wody Bibiela. 
 

W analizowanym otworze E-1 bis w latach 2008-2011 stan zwierciadła 

statycznego zmieniał się od 10.58 do 20.80 m p.p.t. Stan średni to 15.67 m, a środkowy 

15.40 m p.p.t. Na podstawie analizy regresji widoczna jest tendencja wzrostowa zwierciadła 

statycznego. Analizując średnie roczne stany można zauważyć, że następuje odbudowa 

położenia zwierciadła niemniej jednak ujęcie to wymaga stałego nadzoru i monitorowania.    

 

Powiat tarnogórski 

Gmina Krupski Młyn 

Ujęcie Krupski Młyn 
 

Ujęcie eksploatuje wody podziemne z utworów triasu środkowego, poziomu 

wodonośnego wapienia muszlowego w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych 

(JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze zlewni Mała Panew  w gminie Krupski Młyn. 

Składa się z 4 studni podstawowych: S 3 (W-11d), S 4 (W-3), S 5 i S 6 oraz awaryjnej S 7. W 

okresie sprawozdawczym eksploatowane są studnie S 3 i S 6 oraz awaryjnie S 4. Wyżej 

wymienione studnie eksploatowane są przemiennie w miarę potrzeb. Pobór wody odbywa się 

na podstawie pozwolenia wodno prawnego wydanego decyzją Wojewody Śląskiego nr ŚR-I-

6811/148/06 w przyznanej ilości Qmaxh=160 m3/h, ważność decyzji wygasa 27.12.2026 r. 

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujęcia wynoszą 508 m3/h  ustalone przez Marszała 

Województwa Śląskiego nr decyzji OS.G.KJ.7521-21.1/06. 

Okres analizy [lata] 2008-2011 
Liczba danych 42 
Średnia arytmetyczna 15.67 
Mediana 15.40 
Standardowe odchylenie 2.82 
Minimum 10.58 
Maksimum 20.80 
Rozstęp 10.22 
Współczynnik zmienności [%] 17.99 

rok rok
2008 11652945 2010 10399148
2009 10746765 2011 9230727

pobór roczny [m3] pobór roczny [m3]
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Woda z ujęcia przeznaczona jest do celów produkcyjnych i socjalno – bytowych Zakładów 

„Nitroerg”, a także dla osiedla mieszkaniowego Krupski Młyn. 

 
Nazwa ujęcia: Krupski Młyn 
Miejscowość: Krupski Młyn Gmina: Krupski Młyn 
Zlewnia: Mała Panew JCWPd: 116 GZWP: 327 
Ilość Studni na ujęciu: 4 

 
Oznaczenie 

studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu  
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

S 3   1963   
S 5      
S 6   1977   
S 4      
 
Tab. 113. Karta informacyjna ujęcia Krupski Młyn 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 94. Szkic sytuacyjny ujęcia Krupski Młyn 
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Ryc. 95. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni S 6 na ujęciu Krupski 
Młyn 

 
 
 

  
Ryc. 96. Roczne pobory wody na ujęciu Krupski Młyn 

 

 
Tab. 114. Roczne pobory wody na ujęciu Krupski Młyn 

Okres analizy [lata] 1996-2011 

rok rok
2008 713840 2010 650910
2009 674360 2011 740820

pobór roczny [m3] pobór roczny [m3]
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Liczba danych 33 
Średnia arytmetyczna 0.73 
Mediana 1.00 
Standardowe odchylenie 1.35 
Minimum -1.40 
Maksimum 2.90 
Rozstęp 4.30 
Współczynnik zmienności [%] 185.42 

 
Tab. 115. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni S 6  

na ujęciu wody Krupski Młyn 
 
Na podstawie analizy wahań zwierciadła wód podziemnych obserwowanego w latach 1996-

2011 w studni S6, można zauważyć ogólną tendencję podnoszenia się zwierciadła wód 

podziemnych. W analizowanym otworze w latach 1996-2011 położenie zwierciadła 

statycznego  wody zmieniało się od -1.40 do 2.90 m p.p.t. Stan średni to 0.73 m, a środkowy 

1.0 m p.p.t. 

 

Powiat tarnogórski 

Gmina Miasteczko Śląskie 

Ujęcie Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” 
 

Ujęcie ujmuje triasowe piętro wodonośne, zlokalizowane w obrębie GZWP 327 oraz 

w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 116. Położone jest na obszarze 

zlewni Mała Panew w gminie Miasteczko Śląskie. Ujęcia tworzą trzy  studnie: M-I, M-III i 

M-IV. Woda z omawianego ujęcia wykorzystywana jest do celów bytowych i 

technologicznych Huty Cynku „Miasteczko Śląskie” S.A., a także dla potrzeb komunalnych  

Miasteczka Śląskiego. 

W 2003 r. Wojewoda Śląski decyzją z dnia 17 marca 2003 r. ŚR-V-7441/JK/5.1/03 

przyjął ustalone w dokumentacji hydrogeologicznej zasoby eksploatacyjne niniejszego ujęcia 

w wysokości 208.3 m3/h, tj. 5000 m3/dobę przy depresji regionalnej równej 253.0 m n.p.m. 

Eksploatacja ujęcia odbywa się w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego z dnia 1 kwietnia 

2003 r. ŚR-I-6811/15/03 udzielającą Hucie Cynku „Miasteczko Śląskie” pozwolenia wodno 

prawnego. Użytkownik otrzymał pozwolenie na pobór wód podziemnych ze studni 

głębinowych: M-I, M-III i M-IV w łącznej ilości równej zasobom eksploatacyjnym: 
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Q=208.3 m3/h, Q=5000 m3/d. Pozwolenie ma ważność do 1 kwietnia 2013 r. Ujęcie posiada 

strefę ochrony pośredniej ustanowioną decyzją Wojewody Katowickiego  nr Oś-I-

7211/290/97 z dnia 31.12.1997 r. 

 Właścicielem i użytkownikiem  ujęcia jest w Huta Cynku „Miasteczko 

Śląskie” S.A. w miejscowości Miasteczko Śląskie. 

Nazwa ujęcia: Huta Cynku - Miasteczko Śląskie 
Miejscowość: Miasteczko Śląskie Gmina: Miasteczko Śląskie 
Zlewnia: Mała Panew JCWPd: 116 GZWP: 327 
Ilość Studni na ujęciu: 3 

 
Oznaczenie 

studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu  
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

M-I 57 15,5 1961 297,9 135 
M -III 45 37,7 1961 300,5 106 
M -IV 42,4 37,13 1964 300,2 110 
Tab. 116. Karta informacyjna ujęcia Huta Cynku - Miasteczko Śląskie 

Rzędna terenu studni M I: 297,9 m n.p.m. 
Wsp. geograficzne: długość: 180 54` 52``; szerokość 500 29` 52`` 
Wsp. układ 42: X = 4352027.79 Y =  5598393.55 
Głębokość otworu: 135 m 
Zwierciadło nawiercone: 57 m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 15,5 m p.p.t. 

 
Ryc. 97. Szkic sytuacyjny ujęcia Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” 
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych na tle poboru wody w studni M I ujęcia 
Miasteczko Śląskie w latach 2008 - 2011
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pobór wody z ujęcia studnia M I - położenie statycznego zwierciadła wód podziemnych

 

 
Ryc. 98. Zmiany położenia statycznego zwierciadła wody na ujęciu Huta Cynku  „Miasteczko 
Śląskie” w  studni M-I 
 

 
Ryc. 99. Roczne pobory wody na ujęciu Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” 
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                   Tab. 116. Roczne pobory wody na ujęciu Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” 
 
 

Okres analizy [lata] 2008-2011 
Liczba danych 35 
Średnia arytmetyczna 17.82 
Mediana 18.05 
Standardowe odchylenie 1.33 
Minimum 15.50 
Maksimum 21.60 
Rozstęp 6.10 
Współczynnik zmienności [%] 7.44 

 

Tab.117. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego na ujęciu wody Huta Cynku 

„Miasteczko Śląskie” w studni M-I w latach 2008-2011. 

 
 

Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Huta Cynku 

„Miasteczko Śląskie” wybrano studnię M-I, gdyż w miarę w dobrym stopniu odzwierciedla 

zmiany stanów wód podziemnych na ujęciu. W analizowanym otworze w latach 2008-2011 

położenie zwierciadła statycznego wody zmieniało się od 15.50 do 21.60 m p.p.t. Stan średni 

to 17.82 m, a środkowy 18.05 m p.p.t. W okresie obserwacji z lat 2008-2011 stan zwierciadła 

statycznego wykazuje tendencję wzrostową.  

Powiat tarnogórski 

Gmina Tarnowskie Góry 

Ujęcie Boruszowice 
 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z węglanowymi utworami wapienia 

muszlowego (środkowy trias) w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych Lubliniec – 

Myszków (GZWP 327) oraz w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 

116. Położone jest na obszarze zlewni Mała Panew w gminie Tarnowskie Góry. Ujęcie 

Boruszowice posiada trzy studnie o numerach B I, B II i B III.  

Ujęcie Boruszowice posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 600 

m3/h (14 400 m3/d) przy rzędnych dynamicznego zwierciadła wody w rejonie ujęcia 241.0-

243.0 m n.p.m. i depresji w studniach 8.5-46.0 m – Decyzja Wojewody Śląskiego ŚR-V-

7441/1/30/5/01 z dnia 31 grudnia 2001 r. oraz aktualne pozwolenie wodno prawne na pobór 

rok rok
2008 1278410 2010 1358850
2009 1239650 2011 1604910

pobór roczny [m3] pobór roczny [m3]
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wody i eksploatacje ujęcia w ilości 12 000 m3/dobę, wyrażone decyzją Wojewody Śląskiego 

nr ŚR_I-6811/52/02 z dnia 31 grudnia 2002 r., ważność tej decyzji wygasa dnia 31 grudnia 

2012 r. 

 Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Boruszowice jest Górnośląskie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. (GPW SA) z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 

19. Eksploatację prowadzi Stacja Uzdatniania Wody Miedary będąca terenową jednostką 

organizacyjną GPW. 

 

Nazwa ujęcia: Boruszowice 
Miejscowość: Boruszowice Gmina: Tarnowskie Góry 
Zlewnia: Mała Panew JCWPd: 116 GZWP: 327 
Ilość Studni na ujęciu: 3 

 
Oznaczenie 

studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu  
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

B I 73 0,55 1981 255,61 180 
B II 85 0,8 1981 256,52 180 
B III 108 0,8 1981 257,31 180 

Tab. 118. Karta informacyjna ujęcia Boruszowice 
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Ryc. 100. Szkic sytuacyjny ujęcia Boruszowice. 

 
Rzędna terenu studni B I: 255,61 m n.p.m. 
Głębokość otworu: 180 m 
Zwierciadło nawiercone: 73 m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 0,55 m p.p.t. 
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych na tle poboru wody w studni B I ujęcia 
Boruszowice w latach 2008 - 2011
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pobór wody z ujęcia studnia B I - położenie statycznego zwierciadła wód podziemnych

 

Ryc. 101. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni B I na ujęciu 
Boruszowice 

 

Ryc. 102. Roczne pobory wody na ujęciu Boruszowice 
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                             Tab. 119. Roczne pobory wody na ujęciu Boruszowice 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tab. 120. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego  
w studni BI na ujęciu wody Boruszowice 

 
W analizowanym otworze B I w latach 2008-2011 stan zwierciadła statycznego zmieniał się 

od 4.58 do 13.28 m p.p.t. Stan średni to 8.57 m, a środkowy 7.83 m p.p.t. Analizując średnie 

roczne stany można zauważyć, że omawiany okres obserwacyjny wykazuje lekką tendencję 

spadkową zwierciadła wody. 

Powiat tarnogórski 

Gmina Tworóg 

Ujęcie Tworóg 

 
Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z węglanowymi utworami wapienia 

muszlowego (środkowy trias) w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych Lubliniec-

Myszków (GZWP 327) oraz w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 

116. Położone jest na obszarze zlewni Mała Panew w gminie Tworóg. Ujęcie składa się z 

trzech studni w tym z jednej pracującej. 

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne, Decyzja Wojewody Śląskiego 

ŚR-V-7441/1/29/3/01 z dn. 20 grudnia 2001 r. w wysokości 475 m3/h przy rzędnych 

zwierciadła wody w rejonie ujęcia 232.0-236.7 m n.p.m. i depresji w studniach 6.6-57.0 m. 

oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości 4800 

m3/dobę, wyrażone w decyzji Wojewody Śląskiego ŚR-I-6811/52/02 z dn. 31 grudnia 2012 r.  

Okres analizy [lata] 2008-2011 
Liczba danych 42 
Średnia arytmetyczna 8.57 
Mediana 7.83 
Standardowe odchylenie 2.87 
Minimum 4.58 
Maksimum 13.28 
Rozstęp 8.70 
Współczynnik zmienności [%] 33.55 

rok rok
2008 3476225 2010 3323754
2009 3705212 2011 3719209

pobór roczny [m3] pobór roczny [m3]
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 Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Tworóg jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów Spółka Akcyjna (GPW SA) z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19. 

Nazwa ujęcia: Tworóg 
Miejscowość: Tworóg Gmina: Tworóg 
Zlewnia: Mała Panew JCWPd: 116 GZWP: 327 
Ilość Studni na ujęciu: 3 

 
Oznaczenie 

studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu  
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

T II 69 7,2 1981 240,1 154 
Tab. 121. Karta informacyjna ujęcia Tworóg 

Rzędna terenu studni T II: 240,1 m n.p.m. 
Głębokość otworu: 154 m 
Zwierciadło nawiercone: 69 m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 7.2 m n.p.t. 
 

 
Ryc. 102. Szkic sytuacyjny ujęcia Tworóg 
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych na tle poboru wody w studni 
T II ujęcia Tworób w latach 2008 - 2011
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pobór wody z ujęcia studnia T II - położenie statycznego zwierciadła wód podziemnych

 
Ryc. 103. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni T II na ujęciu Tworóg 
 

 
Ryc. 104. Roczne pobory wody na ujęciu Tworóg 
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Rok Pobór roczny [m3] Rok Pobór roczny [m3] 
2008 1441930 2010 1224410 
2009 745950 2011 1218218 

 
                      Tab. 122. Roczne pobory wody na ujęciu Tworóg 

 
Okres analizy [lata] 2008-2011 
Liczba danych 13 
Średnia arytmetyczna 0.49 
Mediana 0.46 
Standardowe odchylenie 0.16 
Minimum 0.15 
Maksimum 0.79 
Rozstęp 0.65 
Współczynnik zmienności [%] 31.66 

              
Tab. 123. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni T II na ujęciu wody 

Tworóg. 
 

W analizowanym otworze w latach 2008 – 2011 stan zwierciadła statycznego zmieniał 

się od 0.15 m p.p.t do 0.79 m p.p.t. Stan średni to 0.49 m n.p.t., a środkowy 0.46 m p.p.t. Zbyt 

mała ilość pomiarów wahania zwierciadła wody nie upoważnia do wysuwania wniosków 

dotyczących trendów zmian w położeniu zwierciadła wód podziemnych.  

Powiat tarnogórski 

Gmina Zbrosławice 

Ujęcie Miedary 
 

Ujęcie Miedary posiada dwie studnie o numerach M III i M IV. Bazuje na zasobach 

wodnych związanych z węglanowymi utworami wapienia muszlowego (środkowy trias) w 

obrębie głównego zbiornika wód podziemnych Gliwice (GZWP 330) oraz w granicach 

Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 131. Położone jest na obszarze zlewni 

Mała Panew w gminie Zbrosławice.  

Ujęcie Miedary w 2011 r. posiadało aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór i 

eksploatację ujęcia w ilości 10 000 m3/dobę – Decyzja Wojewody Śląskiego nr ŚR-I-

6811/52/02 z dn. 31 grudnia 2002 r., ważność tej decyzji wygasa dnia 31 grudnia 2012 r. 

Ujęcie Miedary posiada zatwierdzone, decyzją Wojewody Śląskiego nr ŚR-V-7441/1/26/4/01 

z dn. 27 grudnia 2001 r., zasoby eksploatacyjne w wysokości 500 m3/h (10 000 m3/h), przy 

rzędnych zwierciadła wody w rejonie ujęcia 241.0-241.6 m i depresji w studniach 8-15.0 m. 
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Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Miedary jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów S.A. (GPW SA) z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19. Eksploatację 

prowadzi Stacja Uzdatniania Wody Miedary będąca terenową jednostką organizacyjną  GPW. 

 

Nazwa ujęcia: Miedary 
Miejscowość: Miedary Gmina: Zbrosławice 
Zlewnia: Mała Panew JCWPd: 131 GZWP: 330 
Ilość Studni na ujęciu: 2 

 
Oznaczenie 

studni 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu  
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

III 33 15,5 1980 267,1 110 
IV 30 14,7 1980 269,3 154 
 

Tab. 124. Karta informacyjna ujęcia Miedary 
 
Rzędna terenu studni M III: 267,1 m n.p.m. 
Wsp. geograficzne: długość: 180 44` 45``; szerokość 500 27` 33`` 
Wsp. układ 42: X = 4339935.403 Y =  5594448.78 
Głębokość otworu: 110 m 
Zwierciadło nawiercone: 33 m p.p.t. 
Zwierciadło ustabilizowane: 15,5 m p.p.t 
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Ryc. 105. Szkic sytuacyjny ujęcia Miedary 
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych na tle poboru wody w 
studni M III ujęcia Midera w latach 2008 - 2011
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pobór wody z ujęcia studnia M III - położenie statycznego zwierciadła wód podziemnych

 
 
Ryc. 105.a. Zmiany położenia zwierciadła statycznego wody w studni M III na ujęciu 
Miedary. 
 

 
Ryc. 106. Roczne pobory wody na ujęciu Miedary 
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rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 

2008 3018950 2010 2405312 

2009 2502648 2011 2362590 

 
Tab. 125. Roczne pobory wody na ujęciu Miedary 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tab. 126. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni M III na ujęciu 
wody Miedary 

 

W analizowanym otworze M III w latach 2008-2011 stan zwierciadła statycznego 

zmieniał się od 16.40 do 23.40 m p.p.t. Stan średni to 20.81 m, a środkowy 20.40 m p.p.t.  

Analizując średnie roczne stany zwierciadła wody można zauważyć, stabilne położenie 

zwierciadła wody. 

 

Województwo wielkopolskie 

Powiat krotoszyński 

Gmina Krotoszyn 

Ujęcie Smoszew 
 

Ujęcie „Smoszew” jest ujęciem zaopatrującym wodociąg miejski Krotoszyna. 

Położone jest ono w granicach jednolitej części wód podziemnych GWB 75 a 

jednocześnie znajduje się w ramach GZWP 309 – Zbiornika międzymorenowego 

Smoszew – Chwaliszew – Sulmierzyce. 

Ujęcie „Smoszew” składa się aktualnie z 5 czynnych studni, o numerach, wg operatu 

wodnoprawnego,: I, II, III, IV i V. Studnie te, o głębokościach od 83,5 do 92,0 m, ujmują 

plejstoceński poziom międzymorenowy, o miąższości zwykle od 20 do ponad 40 m, związany 

Okres analizy [lata] 2008-2011 
Liczba danych 31 
Średnia arytmetyczna 20.81 
Mediana 20.40 
Standardowe odchylenie 1.64 
Minimum 16.40 
Maksimum 23.40 
Rozstęp 7.00 
Współczynnik zmienności [%] 7.89 
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ze strukturą tzw. „doliny kopalnej Zduny – Chwaliszew – Sulmierzyce”. Omawiany poziom 

wodonośny jest tu izolowany a jego zwierciadło ma charakter naporowy.  

Omawiane ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 410 m3/h 

ustalone decyzją Starosty Krotoszyńskiego nr KDH/013/5035/B/85, oraz aktualne pozwolenie 

wodnoprawne na pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxh=250 m3/h, Qśr.d=4440 

m3/d wyrażone w decyzji Starosty Krotoszyńskiego OŚ-6223/07/09 z dnia 20.04.2009 r. 

Ujęcie posiada strefę ochrony pośredniej o powierzchni 5860000 m2 i numerze decyzji OSgw 

6210/28/98 wydanej przez Wojewodę Kaliskiego. 

Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Smoszew w gminie Krotoszyn jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej Sp.z o.o. z siedzibą w Krotoszynie, ul. Kobylińska 

10A.  

Tab. 127. Karta informacyjna ujęcia Smoszew 

Nazwa ujęcia: Smoszew 
Miejscowość: Smoszew Gmina: Krotoszyn 
Zlewnia: Barycz JCWPd: 74 GZWP:309 
Ilość Studni na ujęciu: 5 

 
Oznaczenie 
ujęcia w BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6560046     83.5-92.0 
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Ryc. 107. Szkic sytuacyjny ujęcia Zduny – Smoszew - Chwaliszew 

Pobór wody na ujęciu Smoszew w latach 1993-2010
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Ryc. 108. Roczne pobory wody na ujęciu Smoszew 
 

Rok Pobór roczny [m3] Rok Pobór roczny [m3] 
1993 1299075 2002 1368797 
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1994 1193736 2003 1237564 
1995 1324299 2004 1439110 
1996 1264811 2005 1433072 
1997 1183152 2006 1443634 
1998 1036944 2007 1555300 
1999 1204354 2008 1636891 
2000 1359400 2009 1523275 
2001 1290183 2010 1427891 

        
Tab. 128. Roczne pobory wody na ujęciu Smoszew 

 
Użytkownik nie prowadzi monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia. Jednocześnie nie 

obserwuje obniżania się zwierciadła wody w eksploatowanych studniach, ani spadku 

wydajności studni. 

Powiat krotoszyński 

Gmina Zduny 

Ujęcie Zduny 
 

Ujęcie Zduny jest ujęciem zaopatrującym wodociągi miejskie Krotoszyna i Zdun. 

Położone jest ono w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych 74 a jednocześnie 

znajduje się w ramach GZWP 309 – Zbiornika międzymorenowego Smoszew – Chwaliszew 

– Sulmierzyce.  

Ujęcie Zduny składa się aktualnie z 6 czynnych studni, o numerach, wg operatu 

wodnoprawnego,: Xa, XVIa, XVIIa, XVIIb, XIXa i XXa. Studnie te, o głębokościach od 73,0 

do 89,0 m, ujmują plejstoceński poziom międzymorenowy, o miąższości zwykle od 20 do 

ponad 40 m, związany ze strukturą tzw. „doliny kopalnej Zduny – Chwaliszew – 

Sulmierzyce”. Charakteryzowany poziom wodonośny jest tu najczęściej odkryty ze 

zwierciadłem swobodnym, a tylko lokalnie, płatami, posiada izolację (niekiedy tylko 

częściową) – i wtedy zwierciadło ma charakter naporowy. 

Ujęcie  posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 180 m3/h ustalone decyzją 

Starosty Krotoszyńskiego nr SR.Ka-8.7441-2/05, oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na 

pobór wody i eksploatację ujęcia w ilości Qh=165 m3/h, Qd=4000 m3/d wyrażone w decyzji 

Starosty Krotoszyńskiego OŚ – 6223/27/04/2005 z dnia 13.12.2005 r.  

 Właścicielem i użytkownikiem ujęcia Zduny w gminie Zduny jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Krotoszyn, ul. Rawicka 41.  
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Tab. 129. Karta informacyjna ujęcia Zduny 

Nazwa ujęcia: Zduny 
Miejscowość: Zduny Gmina: Zduny 
Zlewnia: Barycz JCWPd: 74 GZWP:309 
Ilość Studni na ujęciu: 6 

 
Oznaczenie 
ujęcia w BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 

budowy 
 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

 
 

6560038     73.0-89.0 
 

 

Pobór wody na ujęciu Zduny w latach 1993-2010
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Ryc.109. Roczne pobory wody na ujęciu Zduny 
 
 
 
 

Rok Pobór roczny [m3] Rok Pobór roczny [m3] 
1993 1690834 2002 943409 
1994 1438944 2003 1105588 
1995 1392957 2004 887246 
1996 1361542 2005 718934 
1997 1316940 2006 1062218 
1998 1463505 2007 1053253 
1999 1190347 2008 1080710 
2000 1248161 2009 916893 
2001 1132271 2010 1112944 

 
Tab. 130. Roczne pobory wody na ujęciu Zduny 
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Użytkownik nie prowadzi monitoringu wód podziemnych na terenie ujęcia. Jednocześnie nie 

obserwuje obniżania się zwierciadła wody w eksploatowanych studniach, ani spadku 

wydajności studni. 

 

Powiat leszczyński 

Gmina Leszno 

Ujęcie Zaborowo 
 

Najstarszym eksploatowanym na terenie miasta Leszna ujęciem wód podziemnych jest 

ujęcie Zaborowo pracujące od lat 70-tych. Ujmuje ono obecnie 5 studniami czwartorzędowy 

poziom wodonośny (studnia 5b wyłączona z eksploatacji od 13 lat). Do roku 1995 

obserwowano na terenie tego ujęcia wody występowanie zwierciadła wody podziemnej na 

głębokości: 5,l m - 6,3pm od powierzchni terenu. Po roku 1995 statyczne lustro wody 

podniosło się o ponad 1 metr w stosunku do lat wcześniejszych i od tamtej pory utrzymuje się 

na podobnym poziomie. Jest to rezultatem uruchomienia w roku 1995 dwóch kolejnych ujęć 

wód podziemnych dla miasta Leszna: Przybyszewo - Strzyżewice oraz Karczma Borowa. Oba 

te ujęcia przejęły część produkcji wody dla zaopatrzenia aglomeracji leszczyńskiej oraz 

przyczyniły się do zmniejszenia poboru wody na ujęciu w Zaborowie. Ujęcie Zaborowo 

położone jest na obszarze zlewni Baryczy w gminie Leszno w granicach Jednolitej Części 

Wód Podziemnych (JCWPd) nr 74.  

Ujęcie Zaborowo posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokości 500.0 m3/h – 

Decyzja MOŚZNiL KDH/013/5765/93 oraz aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór 

wody i eksploatacje ujęcia w ilości Qmaxh= 260.0 m3/h, wyrażone decyzją GK-O-6210/3/04 

Prezydenta Miasta Leszna, ważność decyzji wygasa 30.11.2014 r. Ujęcie posiada strefę 

ochrony pośredniej o powierzchni 3700000 m2 ustanowioną decyzją Dyrektora RZGW we 

Wrocławiu, nr 07/2006 z dnia 28.08.2006 r. 

Właścicielem i użytkownikiem ujęcia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp z o.o. w Lesznie. 
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Ryc. 110. Szkic sytuacyjny ujęcia Zaborowo 
 
Tab. 131. Karta informacyjna ujęcia Zaborowo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nazwa ujęcia: Zaborowo 
Miejscowość: Leszno Gmina: Leszno 
Zlewnia: Barycz JCWPd:  74 GZWP: 
Ilość Studni na ujęciu: 5 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m.p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6160001      
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w studni 3c na tle 
rocznego poboru na ujęciu Zaborowo w latach 1986-2010
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pobór wody z ujęcia [m3] 3c - położenie statycznego zwierciadła wód podziemnych

 
 

Ryc. 110a. Wahania zwierciadła wody w studni nr 3c na tle poborów na ujęciu wody Zaborowo
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Pobór wody na ujęciu Zaborowo w latach 1994-2010
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Ryc. 111. Roczne pobory wody na ujęciu wody Zaborowo 

Tab. 132. Roczne pobory wody na ujęciu wody Zaborowo 
 

ok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
1994 36725200 2003 8938700 
1995 21963700 2004 10435700 
1996 8094300 2005 8543000 
1997 8756600 2006 9249200 
1998 10807400 2007 7377000 
1999 5236800 2008 8194200 
2000 7223800 2009 7525200 
2001 7571000 2010 8186000 
2002 7311200     

 
Tab. 133. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni 3c na 

ujęciu wody  Zaborowo 
  

Okres analizy [lata] 1986-2010 
Liczba danych 84 
Średnia arytmetyczna 1.63 
Mediana 1.66 
Standardowe odchylenie 0.23 
Minimum 0.93 
Maksimum 2.18 
Rozstęp 1.25 
Współczynnik zmienności [%] 14.32 
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Do charakterystyki wahań zwierciadła wód podziemnych ujęcia Zaborowo wybrano 

studnię nr 3c gdyż w dobrym stopniu odzwierciedla zmiany stanów wód podziemnych na 

całym ujęciu. W analizowanym otworze w latach 1986-2010 położenie zwierciadła 

statycznego wody zmieniało się od 0.93 do 2.18 m p.p.t. Stan średni to 1.63 m, a środkowy 

1.66 m p.p.t. Analizując średnie roczne stany z lat 1986-2010 można zauważyć, że po 

początkowym nieznacznie niższym położeniu zwierciadła statycznego wody podziemnej, w 

ciągu następnego okresu mamy stałe położenie zwierciadła wody. 

Powiat leszczyński 

Gmina Osieczna 

Ujęcie Karczma Borowa 
 

 Ujęcie Karczma Borowa eksploatuje studniami: 1, 2, 3 czwartorzędowy poziom 

wodonośny. Studnie 4 i 5 nie są włączone do pracy ujęcia (wykonany jest wyłącznie otwór 

studzienny). Po roku 2000 zaobserwowano trwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody o ok. 

7 m we wszystkich studniach ujęcia. Obecnie nie odnotowuje się trwałych zmian położenia 

zwierciadła.  

Obecna eksploatacja ujęć wody dla miasta Leszna nie powoduje naruszenia stanu 

zasobów ujęć wody. Statyczne zwierciadła wody mierzone okresowo w studniach nie ulegają 

stałemu obniżeniu. Racjonalny pobór wody zapewnia nienaruszalność zasobów wodnych. 

Na ujęciach Zaborowo i Karczma Borowa występują tylko sezonowe wahania 

zwierciadła o niewielkich amplitudach ujmowanych poziomów wodonośnych. Odbudowa 

zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych jest w dużej mierze zależna od opadów 

atmosferycznych i ich infiltracji. Ujęcia poziomu czwartorzędowego są zasilane przez 

bezpośrednią infiltrację opadów atmosferycznych przez przepuszczalne utwory w jego 

obszarze zasobowym. 

Ujęcie położone jest w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 74, na 

obszarze zlewni Baryczy w gminie Osieczna. 

Zasoby wody są zatwierdzone w ilości Qe-250.0 m3/h, decyzją Wojewody Leszczyńskiego 

ROS-IV-7523/23/98. Ujęcie posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i 

eksploatację w ilości Qmaxh= 250 m3/h, decyzja OS.II-6223-17/2002 wydana przez Starostę 

Leszczyńskiego. Ujęcie posiada teren ochrony pośredniej o powierzchni 3800000 m2, 

ustanowioną decyzją Dyrektora RZGW we Wrocławiu nr 08/2006. 
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 Właścicielem i użytkownikiem ujęcia jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp.z o.o. w Lesznie, 64-100 Leszno, ul. Lipowa 76. 

 

 
Tab. 134. Karta informacyjna ujęcia Karczma Borowa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 112. Szkic sytuacyjny ujęcia Karczma Borowa

Nazwa ujęcia: Karczma Borowa 
Miejscowość: Kakolewo Gmina: Osieczna 
Zlewnia: Barycz JCWPd: 74 GZWP:  
Ilość studni na ujęciu:  

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło nawiercone 

[m p.p.t.] 
Zwierciadło ustabilizowane 

[m p.p.t.] 
Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 
[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

5790062      
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w studni 3 na tle 
rocznych poborów na ujęciu Karczma Borowa w latach 1994-2010
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pobór wody z ujęcia [m3] 3c - położenie statycznego zwierciadła wód podziemnych

Ryc. 113. Wahania zwierciadła wody w studni nr 3 na tle poborów na ujęciu Karczma Borowa
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Ryc. 114. Roczne pobory wody na ujęciu Karczma Borowa 
 

rok 
pobór roczny 

[m3] rok 
pobór roczny 

[m3] 
1994 10540200 2003 8981400 
1995 9079200 2004 8976600 
1996 10034600 2005 8321600 
1997 9411600 2006 7462900 
1998 9035300 2007 7531700 
1999 8426100 2008 6840000 
2000 7504100 2009 7129100 
2001 7635400 2010 7383100 
2002 7999400     
2003 8981400     
2004 8976600     
2005 8321600     
2006 7462900     
2007 7531700     
2008 6840000     
2009 7129100     
2010 7383100     

                       
                                Tab. 135. Roczne pobory wody na ujęciu Karczma Borowa 
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Okres analizy [lata] 1994-2010 
Liczba danych 50 
Średnia arytmetyczna 8.24 
Mediana 9.02 
Standardowe odchylenie 2.10 
Minimum 1.05 
Maksimum 9.92 
Rozstęp 8.87 
Współczynnik zmienności [%] 25.44 

     
Tab. 136. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła statycznego w studni nr 3 na ujęciu wody 

Karczma Borowa. 
 

W analizowanym otworze w latach 1994 – 2010 stan zwierciadła statycznego 

zmieniał się od 1.05 m p.p.t do 9.92 m p.p.t. Stan średni to 8.24 m p.p.t., a środkowy 9.02 m 

p.p.t. Analizując średnie roczne stany można zauważyć, stabilne położenie zwierciadła wody. 

Powiat leszczyński 

Gmina Święcichowa 

Ujęcie Przybyszewo – Strzyżewice 
 

Ujęcie Przybyszewo - Strzyżewice ujmuje dwa poziomy wodonośne. Studnie S1bis, 

S2bis, S3, S4 - czwartorzędowy poziom wodonośny, studnie Ml, M2, M4, M5 - mioceński 

poziom wodonośny, studnia Pdl - mioceński podglinowy poziom wodonośny. Studnia M4 

jest obecnie wyłączona z eksploatacji (nieczynna od 2006 roku).  

W studniach eksploatujących czwartorzędowy poziom wodonośny, po roku 2009, 

zaobserwowano obniżenie lustra wody podziemnej o ok. 1 m. W studniach ujmujących 

mioceński poziom wodonośny po roku 2008 zaobserwowano obniżenie zwierciadła wody o 

ok. 2-5 m (w zależności od studni) w stosunku do poziomu wody z lat wcześniejszych. W 

studni Pdl nie zaobserwowano zmian poziomu zwierciadła. Odpowiednio, od roku 2009 dla 

poziomu czwartorzędowego i roku 2008 dla poziomu mioceńskiego, obecnie nie obserwuje 

się dalszych trwałych zmian położenia zwierciadła wody. 

Ujęcie bazuje na zasobach wodnych związanych z czwartorzędowymi i 

trzeciorzędowymi utworami w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 

74.  Położone jest na obszarze zlewni rzeki Baryczy w gminie Święcichowa.  

Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne Qe=2328.0 m3/h, (zatwierdzone przez 

MOŚZNiL KDH/013/5765/93) oraz pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych w 



224 

 

ilości Qśr.dob.=12240.0m3/d, Qhmax=510.0 m3/h. Pozwolenie jest ważne do 31.12.2015 roku 

(SR.Le-4.6811-5/04 wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego). Dla ujęcia wyznaczono 

strefę ochrony pośredniej o powierzchni 8400000 m2 (Dec. 06/2006 – wydana przez 

Dyrektora RZGW we Wrocławiu). 

Właścicielem ujęcia jest Gmina Święcichowa a użytkownikiem Miejskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Lipowa 76. 

Tab. 137. Karta informacyjna ujęcia Przybyszewo-Strzyżewice 

 
Nazwa ujęcia: Przybyszewo-Strzyżewice 
Miejscowość: Przybyszewo Gmina: Święcichowa 
Zlewnia: rzeki Baryczy JCWPd: 74 GZWP:  Ilość studni na ujęciu:  

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu [m 
n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6160015, 
6160061      

                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 115. Szkic sytuacyjny ujęcia Przybyszewo-Strzyżewice
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w studni S2bis na tle rocznych 
poborów na ujęciu Przybyszewo-Strzyżewice w latach 1994-2010
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Ryc. 116. Wahania zwierciadła wody w studni S2bis na tle poborów na ujęciu Przybyszewo- Strzyżewice
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Pobór wody na ujęciu Przybyszewo-Strzyżewice w latach 1994-2010
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Ryc. 116.a. Roczne pobory wody na ujęciu Przybyszewo-Strzyżewice 

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
1994 0 2003 10802500 
1995 5277900 2004 8425600 
1996 17861700 2005 10751200 
1997 18363100 2006 12575400 
1998 13035000 2007 13798900 
1999 15539700 2008 14687200 
2000 16558800 2009 14556800 
2001 16389300 2010 13420400 
2002 14084300   

                                    Tab. 138. Roczne pobory wody na ujęciu Przybyszewo-Strzyżewice. 

Okres analizy [lata] 1994-2010 
Liczba danych 63 
Średnia arytmetyczna 1.94 
Mediana 1.64 
Standardowe odchylenie 0.95 
Minimum 0.57 
Maksimum 4.45 
Rozstęp 3.88 
Współczynnik zmienności [%] 48.92 

 
Tab. 138.a. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła w studni S2bis na ujęciu wody 

Przybyszewo - Strzyżewice 



227 

 

 

W analizowanym otworze S2bis, z którego nieprzerwanie trwa eksploatacja w ciągu 

całego okresu obserwacji w latach 1994-2010 stan zwierciadła statycznego wody zmieniał się 

od 0.57 do 4.45 m p.p.t. Stan średni to 1.94, a środkowy 1.64 m p.p.t.  Analizując średnie 

roczne stany można zauważyć, że po stałym, stopniowym podnoszeniu się zwierciadła wody 

podziemnej w latach 1997-2008, w ostatnim okresie obserwacyjnym 2008-2010 zanotowano 

tendencję spadkową co spowodowane jest zwiększeniem poborów na ujęciu. 

Powiat ostrzeszowski 

Gmina Ostrzeszów 

Ujęcie Ostrzeszów, ul. Cicha 

 
 Ujęcie ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne, zlokalizowane w obrębie GZWP 

303 oraz w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 76. Położone jest na 

obszarze zlewni Baryczy w gminie Ostrzeszów. Ujęcie jest jednym z dwóch (oprócz ujęcia 

Olszyce - Szklarka) zaopatrujących gminę Ostrzeszów, w tym również miasto Ostrzeszów. 

Ujęcie Ostrzeszów posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór wody i eksploatację 

ujęcia w ilości Qmaxh= 130.0 m3/h, Qśrd=2000 m3/d, Qmaxd= 2600 m3/d, wydane przez 

Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie nr decyzji OS.6224/15/05 z dnia 12.12.2005 r., 

ważność decyzji wygasa 31.12.2015 r.  Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w 

ilości 155 m3/h, przy depresji 5-16 m, decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,  SR.Ka-

8.7441-4/05 z dnia 08.04.2005 r. Właścicielem ujęcia jest gmina Ostrzeszów natomiast 

użytkownikiem Wodociągi Ostrzeszowskie Sp. z o.o. w Ostrzeszowie, ul. Kościuszki 19b, 

63-500 Ostrzeszów. 

Ujęcie posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej o powierzchni 1400000 m3, 

decyzją Dyrektora RZGW we Wrocławiu, nr 10/2006 z dnia 07.09.2006 r. 
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Tab. 139. Karta informacyjna ujęcia Ostrzeszów, ul. Cicha 

Nazwa ujęcia: Ostrzeszów, ul. Cicha 
Miejscowość: Ostrzeszów Gmina: Ostrzeszów 

Zlewnia: Baryczy JCWPd:76 GZWP: 303 
Ilość studni na ujęciu: 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6940004      
 

 

Ryc. 117. Szkic sytuacyjny ujęcia Ostrzeszów, ul. Cicha 
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w otworze 1C na tle poborów wody na 
ujęciu Ostrzeszów-Cicha w latach 2005-2011
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Ryc. 118. Wahania zwierciadła wody w otworze 1C na tle poborów na ujęciu Ostrzeszów, ul. 
Cicha 
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Pobór wody na ujęciu Ostrzeszów-Cicha w latach 2005-2011
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Ryc. 119. Roczne pobory wody na ujęciu Ostrzeszów, ul. Cicha 

 
rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 

2005 614077 2009 319083 
2006 323951 2010 351528 
2007 301368 2011 570805 
2008 318360   

                                 Tab. 140. Roczne pobory wody na ujęciu Ostrzeszów, ul. Cicha 
 

Okres analizy [lata] 2005-2011 
Liczba danych 13 
Średnia arytmetyczna 5.15 
Mediana 4.69 
Standardowe odchylenie 2.91 
Minimum 2.25 
Maksimum 10.96 
Rozstęp 8.71 
Współczynnik zmienności [%] 56.59 

 
Tab. 141. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła wody w otworze 1C na ujęciu 

Ostrzeszów, ul. Cicha 
 

Brak odpowiedniej dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę 

ujęcia, stąd dokonano jedynie próby ogólnej charakterystyki z nielicznych pomiarów, które 

udostępnił użytkownik ujęcia. Na ujęciu Ostrzeszów w latach 2005-2011 zaobserwowano 

wahania zwierciadła statycznego wody podziemnej o amplitudzie dochodzącej do ponad 8 m. 

Stan zwierciadła z okresu 2005-2011 zmieniał się od 2.25 do 10.96 m p.p.t. Stan średni 
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wynosił 5.15 m, a środkowy 4.69 m p.p.t. Krótki okres obserwacji i brak odpowiedniej ilości 

danych nie upoważnia do wysuwania wniosków dotyczących trendów zmian w położeniu 

zwierciadła wód podziemnych na ujęciu Olszyce-Szklarka.  

Powiat ostrzeszowski 

Gmina Ostrzeszów 

Ujęcie Olszyce – Szklarka 
 

Ujęcie ujmuje czwartorzędowe piętro wodonośne, zlokalizowane w obrębie GZWP 303 

oraz w granicach Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) nr 74. Położone jest na 

obszarze zlewni Baryczy w gminie Ostrzeszów. Ujęcie jest jednym z dwóch (oprócz ujęcia 

Ostrzeszów, ul. Cicha) zaopatrujących gminę Ostrzeszów, w tym również miasto Ostrzeszów. 

Ujęcie Olszyce -Szklarka oddane do eksploatacji w latach dziewięćdziesiątych, składa się z 

trzech studzien: S — 13, S — 14 i S - 15 zostało w 2005 r. rozbudowane poprzez podłączenie 

trzech nowych otworów : S - 5A, S - 6 i S - ,  z których S - 6 był już przedtem eksploatowany 

dla zaopatrzenia w wodę wsi Szklarka Przygodzicka, pozostałe 2 otwory były przedtem 

nieczynne. Ujęcie Olszyce – Szklarka posiada aktualne pozwolenie wodnoprawne na pobór 

wody i eksploatację ujęcia w ilości Qmaxh= 200.0 m3/h, Qśrd= 2600 m3/d, Qmaxd= 4000 

m3/d, wydane przez Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie nr decyzji OS.6224/14/05 z dnia 

12.12.2005 r., ważność decyzji wygasa 31.12.2015 r.  Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby 

eksploatacyjne w ilości 220 m3/h, przy depresji 7-27 m, decyzja Urzędu Wojewódzkiego w 

Poznaniu,  SR.Ka-8.7441-4/05 z dnia 08.04.2005 r. 

Właścicielem ujęcia jest gmina Ostrzeszów natomiast użytkownikiem Wodociągi 

Ostrzeszowskie Sp. z o.o. w Ostrzeszowie, ul. Kościuszki 19b, 63-500 Ostrzeszów. Ujęcie 

posiada ustanowioną strefę ochrony pośredniej. 

Tab. 141. Karta informacyjna ujęcia Olszyce-Szklarka 

 
Nazwa ujęcia: Olszyce-Szklarka 
Miejscowość: Olszyce Gmina: Ostrzeszów 

Zlewnia: Baryczy JCWPd:74 GZWP: 303 
Ilość studni na ujęciu: 

 
Oznaczenie 

ujęcia w 
BH 

Położenie zwierciadła po odwierceniu studni  
Zwierciadło 
nawiercone 
[m.p.p.t.] 

Zwierciadło 
ustabilizowane 

[m.p.p.t.] 

Rok 
budowy 

Rzędna 
terenu 

[m.n.p.m.] 

Głębokość 
otworu [m] 

6940031      
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Ryc.120. Szkic sytuacyjny ujęcia Olszyce-Szklarka 
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Wykres wahań zwierciadła wód podziemnych w otworze 5A 
na tle poborów wody na ujęciu Olszyce Szklarka w latach 2005-2011
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pobór wody [m3] 5A-położenie zwierciadła wód podziemnych [m p.p.t.]

 
Ryc. 121. Wahania zwierciadła wody w otworze 5A na tle poborów na ujęciu Olszyce-

Szklarka 
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Pobór wody na ujęciu Olszyce-Szklarka w latach 2005-2011
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Ryc. 122. Roczne pobory wody na ujęciu Olszyce-Szklarka 
 

rok pobór roczny [m3] rok pobór roczny [m3] 
2005 614077 2009 967572 
2006 917846 2010 915156 
2007 839532 2011 817082 
2008 941419   

 
                                 Tab. 142. Roczne pobory wody na ujęciu Olszyce-Szklarka 

 
Okres analizy [lata] 2005-2011 
Liczba danych 5 
Średnia arytmetyczna 3.26 
Mediana 4.57 
Standardowe odchylenie 1.26 
Minimum 1.76 
Maksimum 4.78 
Rozstęp 3.02 
Współczynnik zmienności [%] 38.60 

        
Tab. 143. Podstawowe statystyki stanu zwierciadła wody w otworze 5A na ujęciu Olszyce-

Szklarka 
 

Brak odpowiedniej dużej liczby danych nie pozwolił na dokładną charakterystykę 

ujęcia, stąd dokonano jedynie próby ogólnej charakterystyki z nielicznych pomiarów które 
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udostępnił użytkownik ujęcia. Na ujęciu Olszyce – Szklarka w latach 2005-2011 

zaobserwowano wahania zwierciadła statycznego wody podziemnej o amplitudzie 

dochodzącej do 3 m. Stan zwierciadła z okresu 2005-2011 zmieniał się od 1.76 do 4.78  m 

p.p.t. Stan średni wynosił 3.26 m, a środkowy 4.57 m p.p.t. Krótki okres obserwacji i brak 

odpowiedniej ilości danych nie upoważnia do wysuwania wniosków dotyczących trendów 

zmian w położeniu zwierciadła wód podziemnych na ujęciu Olszyce-Szklarka.  
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Wnioski 
Niniejsza charakterystyka opiera się na materiałach udostępnionych przez zakłady 

gospodarki komunalnej (wodociągi), które uzupełniono materiałami przekazanymi przez 

RZGW Wrocław.  

1. Zmiany położenia zwierciadła wód podziemnych zostały przeanalizowane w 66 

ujęciach położonych w zasięgu działania RZGW Wrocław.  

2. W większości stwierdzono stałą tendencję do podnoszenia się zwierciadła wody lub 

utrzymującą się na stałym, wyrównanym poziomie. Generalne podniesienie 

zwierciadła wód podziemnych w rejonie analizowanych ujęć związane jest z 

obniżeniem poboru wody na tych ujęciach.  

3. Analiza i dane zebrane w trakcie prac wykazały, że większość ujęć działa bez 

negatywnych wpływów na środowisko gruntowo-wodne związane z nim i pozostałe 

elementy środowiska przyrodniczego. Oznacza to, że poprawnie ustalono wielkości 

zasobów wód podziemnych a ich eksploatacja nie wpływa negatywnie na otoczenia. 

4. W wyniku przeprowadzonej analizy na czterech ujęciach zaobserwowano tendencję 

do obniżania się poziomu zwierciadła wód podziemnych. Są to ujęcia, Marciszów 

Dolny, Ciechanowice, Kokotek-Lubliniec, Boruszowice. Ujęcia te powinny zostać 

objęte specjalnym monitoringiem położenia zwierciadła wody, zarówno statycznego 

jak i dynamicznego. Wskazane było by też przeprowadzenie rewizji zatwierdzonych 

zasobów eksploatacyjnych, aby przy zachowaniu ich przeznaczenia jednocześnie 

ograniczyć dalsze negatywne wpływy na środowisko.  
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