Uwarunkowania prawne
geotermii
niskotemperaturowej

mgr inż. Grzegorz Ryżyński,
Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

Geotermia = OZE

Za geotermię
niskotemperaturową
uznaje się te źródła energii
geotermalnej, których
temperatura nie jest
wystarczająca, aby
dokonać jej odzysku
(bezpośredniego
zastosowania do celów
ogrzewania i chłodzenia
obiektów) bez
zastosowania technologii
pomp ciepła.

Gruntowe pompy ciepła – zasada działania
wg mat.

Górne źródło
ciepła =
system
grzewczochłodzący +
c.w.u

Pompa
ciepła
Dolne źródło
ciepła =
gruntowy
wymiennik
ciepła

Geotermalne systemy niskotemperaturowe, potocznie zwane gruntowymi pompami ciepła składają
się z trzech zasadniczych elementów:
- dolne źródło ciepła (wymiennik, dzięki któremu pobierane jest ciepło ziemi)
- pompa ciepła (rozumianą jako urządzenie, które umożliwia wykorzystanie niskich temperatur ze
środowiska gruntowo-skalnego i podniesienie pobranej energii na wyższy poziom
termodynamiczny)
- górne źródło ciepła, będące systemem rozprowadzania ciepła w ogrzewanych pomieszczeniach
(np. ogrzewanie podłogowe, klimakonwektory, etc.).

Gruntowe pompy ciepła – najczęściej stosowane rozwiązania
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Uwarunkowania formalno-prawne
są różne dla wykonywanych instalacji dolnego źródła ciepła.
KOMPETENCJE STAROSTY
zatwierdzanie PRG oraz
dokumentacji geologicznych dotyczących:
robót geologicznych wykonywanych w celu
wykorzystania ciepła ziemi
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wykonywanie otworowych wymienników ciepła o
głębokości > 30 m (poza obszarami górniczymi) jest robotą
geologiczną i jest regulowane przez Ustawę Pgig.

Projekt robót
geologicznych
wykonywanych w celu
wykorzystania ciepła
ziemi
– nie wymaga zatwierdzania w
drodze decyzji (Art. 85.ust 1.pkt 1
Pgig)
Rozpoczęcie robót może nastąpić
jeżeli w terminie 30 dni od dnia
przedłożenia starosta w drodze
decyzji nie zgłosi sprzeciwu. (Art.
85 ust. 3 Pgig)
Starosta może zgłosić sprzeciw
jeżeli:
a)
Sposób wykonywanych
robót geologicznych
zagraża środowisku
b)
Projekt robót
geologicznych nie
odpowiada wymogom
prawa

Dokumentacja
geologiczna inna (Art. 88
ust 2. pkt 4 Pgig)
Nie wymaga
zatwierdzenia w drodze
decyzji (art. 93 ust 7.
Pgig)

Gruntowe wymienniki ciepła
typu ZH, ZK i ZF nie
podlegają przepisom Ustawy
Prawo geologiczne i
górnicze
Wymienniki gruntowe
typu ZH, ZK i ZF zgodnie
z prawem budowlanym,
należy interpretować,
jako przyłącze cieplne do
budynku, które nie
wymaga pozwolenia na
budowę (Art.29 ust. 1
pkt.20 Prawa
budowlanego).

OWC o gł < 30 m
na obszarach
górniczych
wymagają PRG

Projekt robót
geologicznych
wykonywanych w celu
wykorzystania ciepła
ziemi

W przypadku wierceń o głębokości
> 100m poza obszarem
górniczym (Art. 86. Pgig)
- Konieczność sporządzenia
Planu ruchu zakładu
górniczego
- Konieczność uzyskania przez
Wnioskodawcę opinii
właściwego wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta
- Opinia jest niezbędnym
załącznikiem do wniosku o
zatwierdzenie planu ruchu
zakładu góniczego

Dokumentacja
geologiczna inna (Art. 88
ust 2. pkt 4 Pgig)
Nie wymaga
zatwierdzenia w drodze
decyzji (art. 93 ust 7.
Pgig)

W przypadku nie zgłoszenia
przez starostę sprzeciwu –
wysyłanie zawiadomienia –
DOBRA PRAKTYKA!
Ponieważ projekt robót
geologicznych nie wymaga
zatwierdzenia w drodze decyzji
nie jest koniecznie zgłaszanie
zamiaru przystąpienia do
rozpoczęcia robót
geologicznych (Art. 81 ust. 1)

Projekty robót geologicznych
wykonywanych w celu pozyskania ciepła ziemi
wymagania z Rozporządzenia *

CZĘŚĆ TEKSTOWA
lokalizację projektowanych robót;

omówienie dotychczasowych badań;
wykaz materiałów archiwalnych;

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących projektów robót geologicznych,
w tym robót, których wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288 poz.
1696) wraz z rozporządzeniem
zmieniającym (Dz. U. 2015 poz. 964).

opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych;
przewidywane profile wyrobisk i otworów;

przedstawienie możliwości osiągniecia celu (opis i uzasadnienie liczby wyrobisk i otworów);
określenie próbek geologicznych podlegających przekazaniu;
harmonogram;
wpływ na obszary chronione, w tym natura 2000;

Przewidywaną konstrukcję otworów wiertniczych i wyrobisk
Informacje dotyczące zamykania poziomów wodonośnych
określenie przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
oraz bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska (jeśli nie ma planu ruchu zakładu górniczego);

Projekty robót geologicznych wykonywanych w celu pozyskania ciepła ziemi

Przewidywane profile wyrobisk i otworów
Numer
otworu

Typ
otworu

Rok
wykonania

Rzędna
otworu
[m n.p.m.]

5240002

studnia

1926

84,0

5240063

studnia

1958

84,4

5240226

studnia

1964

83,9

5240269

studnia

1965

84,4

5240204

studnia

1963

84,1

Głębokość
zwierciadła
wody [m]

+7,4 (Q)
139,8 (Tr)
200,0 (Tr)
212,0 (Tr)
215,8 (Tr)
0,9 (Q)
164,8 (Tr)
173,5 (Tr)
183,0 (Tr)
200,3 (Tr)
10,7 (Q)
164,8 (Tr)
173,5 (Tr)
183,0 (Tr)
200,4 (Tr)
14,6 (Q)
141,3 (Tr)
164,8 (Tr)
173,5 (Tr)
215,5 (Tr)
6,7 (Q)
11,0 (Q)
147,2 (Tr)
187,0 (Tr)
200,7 (Tr)
218,1 (Tr)

Głębokość
otworu
[m]

240

230,3

232

235,5

238

Przykład - Wykaz archiwalnych otworów wiertniczych z Banku HYDRO

Przewidywane profile wyrobisk i otworów

q1

Pobierana
jednostkowa moc
cieplna q1
[W/m]

5,0
41,0
26,0

2,0

45
45
35

4,0
27,0
14,0
24,0
1,0
4,0
14,0
10,0

72,0

55
30
50
30
55
30
40
30

Głębokość
zalegania
[m p.p.t.]

Miąższość
[m]

piaski i pyły piaszczyste
piaski, pyły, mady rzeczne
iły pstre

0,0 – 5,0
5,0 – 46,0
46,0 – 72,0

piaski i pyły piaszczyste
iły pstre
piaski i pyły piaszczyste
iły pstre
piasek drobny
węgiel brunatny
piaski i pyły piaszczyste
iły, pyły i piaski pylaste

72,0 – 76,0
76,0 – 103,0
103,0 – 117,0
117,0 – 141,0
141,0 – 142,0
142,0 – 146,0
146,0 – 160,0
160,0 – 170,0

(5,0m 45W / m)

( 24 30W / m)
q1

Zwierciadło
wody
gruntowej
[m p.p.t.]

Wykształcenie litologiczne skał
wg przewidywanego profilu
geologicznego

225 1845

(41,0 45W / m)

(1,0 55W / m)
910

220

( 26 35W / m)

103,0
141,0
146,0

(4,0 55W / m) ( 27,0m 30W / m)
170
(14,0 40W / m) (10 30W / m)

( 4,0m 30W / m)
170
810 700 720 55 120
170,0

560

300

(14,0 50W / m)

38,38 W/m

(uśredniony
współczynnik mocy
cieplnej)

(opis i uzasadnienie liczby wyrobisk i otworów)

Wytyczne PORT PC  planowana nowelizacja w 2019 r.
Polecana publikacja do projektowania
otworowych wymienników ciepła
zawiera wytyczne do projektowania i
wykonawstwa:
1. Pionowe, gruntowe wymienniki ciepła (pionowe
GWC)
1.1. Aspekty prawne
1.2. Wprowadzenie i ogólny opis
1.3. Zalecenia do doboru długości pionowego,
gruntowego wymiennika ciepła
1.3.1. Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy
grzewczej ≤ 30 kW
1.3.2. Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy
grzewczej > 30 kW
1.3.3. Dodatkowe zalecenia do doboru pionowych
GWC
1.5. Zalecenia przygotowawcze
1.6. Zalecenia dotyczące wykonania pionowych GWC
1.7. Lista kontrolna do wykonania pionowych GWC
1.8. Uruchomienie instalacji z pionowymi GWC i cieczą
nisko krzepnącą

Wytyczne PORT PC
Zalecenia:
Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy - obliczenia w oparciu o uśrednioną jednostkową
grzewczej ≤ 30 kW wydajność cieplną dla przewidywanego profilu,
Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy - wykorzystanie metod numerycznych (np. Earth
grzewczej > 30 kW Energy Designer, FeFLOW, etc...)
Dobór pionowych GWC do pomp ciepła o mocy - j.w. oraz weryfikacja założeń projektowych
grzewczej > 100 kW testem TRT (badanie in-situ)

(c)BLOCON

Projekty robót geologicznych
wykonywanych w celu pozyskania ciepła ziemi
wymagania z Rozporządzenia *

CZĘŚĆ GRAFICZNA

*Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 grudnia 2011 r.
w sprawie szczegółowych wymagań
dotyczących projektów robót geologicznych,
w tym robót, których wykonywanie wymaga
uzyskania koncesji (Dz. U. 2011 Nr 288 poz.
1696) wraz z rozporządzeniem
zmieniającym (Dz. U. 2015 poz. 964).

mapę topograficzną w skali co najmniej 1 : 100 000
odpowiednio mapę geologiczną, hydrogeologiczną, geologiczno – inżynierską itd. w zależności od
charakteru projektowanych robót;
mapę sytuacyjno – wysokościową w skali nie mniejszej niż 1 : 50 000;
mapę geośrodowiskową w skali nie mniejszej niż 1 : 50 000;
przekroje geologiczne;
na mapach zaznaczone powinno być miejsce lub obszar zamierzonych robót,
podkłady topograficzne dla sporządzenia map muszą być pozyskane z państwowego zasobu geodezyjnego
lub kartograficznego lub wykonane przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej i urzędy morskie.

Projekt geologiczno-techniczny otworu

Przewidywana konstrukcja
otworów wiertniczych i wyrobisk
• Informacja o projektowanej
technologii wiercenia
• opis konstrukcji wymiennika ciepła
(pojedyncza lub podwójna u-rura,
średnica rur, rodzaj materiału)
• sposób wypełnienia przestrzeni
pierścieniowej (bardzo ważny jest
materiał wypełniający)

Informacje dotyczące zamykania
poziomów wodonośnych!

Dokumentacja geologiczna
•
•

•

Wyniki wykonanych robót geologicznych należy przedstawić w
formie dokumentacji geologicznej.
Dokumentację należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie innych
dokumentacji geologicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2023).
Dokumentacja powinna zawierać m.in..:
–
–
–
–
–

•

opis profilu geologicznego
ocenę wpływu instalacji na ujęcia wód podziemnych
opis zagrożeń na etapie użytkowania instalacji i w przypadku awarii
określenie sposobu kontroli pracy systemu
wyniki próby ciśnieniowych układu

Dokumentację należy sporządzić w okresie nie dłuższym niż 6
miesięcy od daty zakończenia prac terenowych. Dokumentację
należy złożyć w odpowiednim dla obszaru inwestycji starostwie
powiatowym. Nie wymaga ona zatwierdzenia w drodze decyzji.

ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJ
 Podstawa do sporządzania map potencjału geotermii niskotemperaturowej

NAG

Źródła informacji geologicznej - MAPY

BAZY DANYCH

Źródła informacji
geologicznej
– BAZY DANYCH

Źródła informacji geologicznej – Mapy potencjału geotermalnego

Źródła informacji geologicznej – Mapy potencjału geotermalnego

Mapy potencjału geotermalnego.
Stosowane w krajach przodujących w wykorzystaniu tego
odnawialnego źródła energii (np. Niemcy, Francja).
narzędzie do planowania lokalizacji instalacji geotermalnych
opartych o otworowe wymienniki ciepła.
W Polsce już pojawiają się pierwsze opracowania tego typu

Źródła informacji geologicznej – Mapy konfliktów środowiskowych
(np. projekt GEOPLASMA CE)

SYSTEMY OTWARTE – DŁUGA PROCEDURA
•
•
•

 PRZYSZŁOŚĆ
Krok I: Analiza hydrogeologiczna działki przewidzianej do
zabudowy.
Krok II: Projekt ciepłowniczy instalacji geotermalnej.
Krok III: Sporządzenie projektu prac geologicznych dla odwiercenia
otworu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

studziennego.
Krok IV: Zatwierdzenie projektu.
Krok V: Zgłoszenie wykonania prac wiertniczych.
Krok VI: Wykonanie prac wiertniczych.
Krok VII: Wykonanie badań laboratoryjnych.
Krok VIII: Sporządzenie dokumentacji hydrogeologicznej.
Krok IX: Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej.
Krok X: Sporządzenie operatu wodnoprawnego
Krok XI: Uzyskanie decyzji środowiskowej

Krok XII: Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego (PWP).
Krok XIII: Wykonanie instalacji ciepłowniczej, dla której dolnym
źródłem ciepła jest woda podziemna, rozruch i kontrola
.

sprawności działania.

Wg Kapusciński, Rodzoch 2010
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