Regionalne badania
zasobów i jakości wód
podziemnych w zadaniach
Państwowej Służby
Hydrogeologicznej
dr Lidia Razowska-Jaworek
mgr Marcin Pasternak

Państwowa Służba Hydrogeologiczna (PSH)
•
•
•
•

PSH powołano na mocy ustawy Prawo wodne z 2001r. (Dz.U. 2001 Nr 115 poz.1229 z późn. zm.),
szczegółowe zadania PSH określono w art. 105-106 tej ustawy
Od 2002r. państwową służbę hydrogeologiczną pełni PIG-PIB
Obecnie zadania PSH określa ustawa Prawo wodne z 2017r. (tekst ujednolicony Dz.U. 2021 Nr 624)
W ramach badań regionalnych PSH w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB wykonuje zadania państwa
na potrzeby:
o rozpoznawania
o bilansowania
o ochrony wód podziemnych
- w celu ich racjonalnego wykorzystania przez społeczeństwo i gospodarkę

Badania regionalne realizowane przez zespół PSH
w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mapy hydrogeologiczne
dokumentowanie GZWP
dokumentacje hydrogeologiczne zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
modele numeryczne dla JCWPd
wyznaczenie alternatywnych źródeł zaopatrzenia ludności w wodę pitną podziemną
oceny stanu wód podziemnych na obszarach chronionych
działania zespołu ds. badań zasięgów zanieczyszczeń zaistniałych w wyniku
zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof
hydrogeologia złożowa i kopalniana
składowanie CO2
ocena możliwości pozyskiwania metali i pierwiastków z wód podziemnych
aktualizacja i weryfikacja danych w CBDH

ZAPRASZAMY NA FILM

Wykonywanie, redakcja i koordynacja map hydrogeologicznych
Pierwsza mapa hydrogeologiczna wykonana została w 1962 roku, w skali 1 : 100 000

Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000 (MhP)

•

Realizowana od roku 1992

•

100 arkuszy wykonanych przez pracowników Oddziału
Górnośląskiego

•

72 arkusze obejmują obszar naszego regionu:

•

o

44 arkusze - głównego użytkowego poziomu
wodonośnego (GUPW)

o

28 arkuszy - pierwszego poziomu wodonośnego
(PPW)

Pracownicy Oddziału byli także redaktorami
regionalnymi licznych arkuszy MhP

MhP PPW - występowanie i hydrodynamika
•

Arkusze map pierwszego poziomu wodonośnego
wykonywane są od 2004r.

•

Najważniejsze elementy składowe mapy:
o wydzielenie jednostek PPW
o głębokość występowania
o zestawienie punktów pomiarowych

MhP PPW - wrażliwość na zanieczyszczenie i jakość wód
Zawiera warstwy:
•

wrażliwość pierwszego poziomu wodonośnego
na zanieczyszczenia

•

wybrane wskaźniki jakości wód pierwszego
poziomu wodonośnego

•

obiekty i działania antropogeniczne pogarszające
stan fizyko-chemiczny wód PPW

Rozpoznawanie i dokumentowanie
Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP)

•

•

•

Dokumentacja hydrogeologiczna
określająca warunki hydrogeologiczne
w związku z ustanawianiem obszarów
ochronnych GZWP nr 338 - Subzbiornik
Paczków-Niemodlin
Dodatek do dokumentacji
hydrogeologicznej określającej warunki
hydrogeologiczne w związku
z ustanawianiem obszarów ochronnych
GZWP nr 409 – Niecka Miechowska (SE)
Pracownicy Oddziału byli także
redaktorami regionalnymi kilku
dokumentacji GZWP

GZWP 338

Dokumentacje hydrogeologiczne ustalające zasoby dyspozycyjne
wód podziemnych dla potrzeb bilansów wodnogospodarczych
•

•
•

Program prac geologicznych dla ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Brenia
i Strumienia wraz z bezpośrednią zlewnią Wisły
po Tarnobrzeg
Program prac geologicznych dla ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód podziemnych zlewni Liswarty
Dokumentacja hydrogeologiczna ustalającej zasoby
dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego
zlewni górnej Wisły, Soły, Skawy i Czadeczki

Charakterystyka i wykonanie modeli pojęciowych i numerycznych dla
Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd)
Wykonano modele dla JCWPd nr:
72, 100, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 155, 164, 165, 170, 171, 172
z których 10 znajduje się w naszym regionie

Wyznaczenie alternatywnych źródeł zaopatrzenia ludności w wodę
pitną podziemną dla miast w warunkach wystąpienia
nadzwyczajnych zagrożeń
Wykonano dla miast:
•

Będzin

•

Ruda Śląska

•

Bytom

•

Rybnik

•

Chorzów

•

Siemianowice Śląskie

•

Częstochowa

•

Sosnowiec

•

Gliwice

•

Świętochłowice

•

Katowice

•

Tychy

•

Jastrzębie Zdrój

•

Zabrze

•

Mysłowice

•

Opole

Katowice

Aktualizacja warstw informacyjnych Mapy hydrogeologicznej Polski
w skali 1:50 000 – GUPW i PPW

•

Analizowano, weryfikowano i przetwarzano
warstwy informacyjne bazy danych MhP
charakteryzujących stan wód podziemnych
GUPW i PPW obszarów Natura 2000

•

Aktualizowano warstwy informacyjne MhP
w rejonach obniżeń poziomu zwierciadła
wód wywołanych eksploatacją ujęć wód
podziemnych oraz odwodnień

Hydrogeologia złożowa i kopalniana
•

Od lat 50-tych XX wieku prowadzone są prace
analizujące wpływ działalności górniczej na
wody podziemne

•

Obecnie główny nacisk kładzie się na projekty
dotyczące wpływu likwidacji i zatopienia kopalń
na środowisko wodne

Działania Zespołu ds. badań zasięgów zanieczyszczeń zaistniałych w
wyniku zdarzeń incydentalnych, awarii lub katastrof
Zespół ten wykonuje
interwencyjne badania, po
zgłoszeniu potencjalnego
zanieczyszczenia wód
podziemnych
Od 2013 r. - 64 interwencji

Rozpoznanie formacji i struktur do bezpiecznego geologicznego
składowania CO2 wraz z ich programem monitorowania

•

Analiza warunków hydrogeologicznych i parametrów
zbiornikowych w celu oceny przydatności głębokich
poziomów wodonośnych do składowania CO2

•

Ocenie poddano wyniki uzyskane z opróbowania
poziomów zbiornikowych w głębokich otworach
badawczych, poszukiwawczych i hydrogeologicznych
PIG-PIB oraz w głębokich otworach wiertniczych
PGNiG jak również na terenie GZW

Ocena możliwości pozyskiwania metali
i pierwiastków z wód podziemnych
Zadanie wykonywane w ramach Polityki
Surowcowej Państwa, w celu oszacowania
zasobów cennych pierwiastków i metali
możliwych do pozyskania z wód podziemnych

•

Analizie poddano głównie wody pompowane
z zakładów górniczych (czynnych
i zlikwidowanych) oraz geotermii

•

Pobrano próbki wód z 70 zakładów, w tym
z 33 z naszego regionu

•

Wody podziemne towarzyszące złożom
surowców w Polsce zawierają zasoby
cennych pierwiastków w bardzo zróżnicowanych
ilościach, np. potas, bor, brom, lit, magnez,
mangan, jod, bar i stront
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•

Wykonywane przez zespół PSH w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB regionalne
opracowania hydrogeologiczne są głównym źródłem wiedzy niezbędnej dla racjonalnego
administrowania i planowania gospodarki wodnej naszego regionu

•

Opracowania i bazy danych wykonywane w ramach zadań regionalnych PSH stanowią
cenne narzędzie wpierające wszelkie działania mające na celu dostarczenie
społeczeństwu i gospodarce odpowiedniej ilości wody o dobrej jakości, przy
jednoczesnym zapewnieniu skutecznej ochrony zasobów wód podziemnych

•

Wyniki ww. prac wykorzystywane są w przeważającej ilości projektów i dokumentacji
geologicznych: hydrogeologicznych oraz geologiczno-inżynierskich, jak również
w innych opracowaniach, np. ocenach oddziaływania na środowisko, planach
zagospodarowania przestrzennego, projektach zagospodarowania złoża

Zespół hydrogeologów w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB

Dziękujemy za uwagę

