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Bazy danych hydrogeologicznych
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A b s t r a c t. An important task of the Polish Geological Institute – National Research Institute (PGI-NRI) acting as the Polish
Hydrogeological Survey (PHS) is to collect hydrogeological data and information for the entire country. Hydrogeological databases
contain information on hydrogeological conditions, groundwater resources, and groundwater monitoring results in terms of chemical
and quantitative status, which together form the PHS data processing system. Input data of databases are: results of cartographic
works, information from hydrogeological documentations, data produced by other institutions and users, as well as results of research
conducted in the groundwater monitoring network. The article presents the characteristics of hydrogeological databases that constitute the basis for the implementation of the main tasks of the PHS, which is the recognition, balancing and protection of groundwater in
the country. The information contained in the hydrogeological databases kept by PGI-NRI is made available on request, in accordance
with regulations. The main recipients of this data are government and local administration, companies commissioned by government
or local administration, as well as universities and research institutes.
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Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB), pe³ni¹cy funkcjê pañstwowej
s³u¿by hydrogeologicznej (PSH), na podstawie ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. (wczeœniej, z dnia 18 lipca 2001 r.)
Prawo wodne (Ustawa..., 2017), wykonuje zadania pañstwa
na potrzeby rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód
podziemnych w celu racjonalnego wykorzystania tych wód
przez spo³eczeñstwo oraz gospodarkê (art. 369 pkt. 1).
Jednym z wa¿niejszych zadañ PSH jest gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz udostêpnianie zgromadzonej informacji dotycz¹cej warunków hydrogeologicznych,
wielkoœci zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych
wód podziemnych, a tak¿e wyników monitoringu wód
podziemnych w zakresie stanu chemicznego i iloœciowego
(art. 380 pkt. 2, 3). S¹ to informacje niezbêdne do realizacji
celu, jakim jest prowadzenie, zgodnie z unijnymi wymogami, zrównowa¿onej gospodarki wodnej w Polsce (Ramowa
Dyrektywa Wodna, 2000).
Realizacja tych zadañ wymaga m.in. prowadzenia przez
PIG-PIB ci¹g³ych prac zwi¹zanych z utrzymywaniem i aktualizacj¹ przestrzennych baz danych hydrogeologicznych,
tworz¹cych wspólnie System Przetwarzania Danych PSH
(SPD PSH; Felter i in., 2012; WoŸnicka, 2021). Do najwa¿niejszych baz danych, wchodz¹cych w sk³ad tego systemu,
nale¿¹: Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych
(CBDH) – Bank HYDRO; Baza Danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski (baza MHP); Baza Danych Zasobów
Dyspozycyjnych Wód Podziemnych (baza ZASOBY);
Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych (baza MWP);
Baza Jednolitych Czêœci Wód Podziemnych (baza JCWPd);
Baza Danych G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych
(baza GZWP) oraz Baza Danych o Poborze Rejestrowanym
z Ujêæ Wód Podziemnych (baza POBORY). Danymi zasilaj¹cymi wymienione bazy s¹ wyniki pomiarów terenowych
i kartowania hydrogeologicznego, dane z dokumentacji

hydrogeologicznych oraz informacje wtórne, wytwarzane
przez inne instytucje i u¿ytkowników. Dane zgromadzone
w Systemie Przetwarzania Danych PSH (SPD PSH) s¹
zarz¹dzane i udostêpniane za pomoc¹ aplikacji webowej
oraz aplikacji typu desktop. Oknem na œwiat, poprzez które PSH – zgodnie z wymogami Unii Europejskiej – publikuje
swoje dane przestrzenne do przegl¹dania i wykorzystania jako
us³ugi WMS jest portal e-PSH (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh)
oraz aplikacja webowa SPD PSH 8.0 (http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html), która s³u¿y tak¿e do pe³nego, zintegrowanego zarz¹dzania danymi oraz ich udostêpniania
u¿ytkownikom o ró¿nym poziomie uprawnieñ.
W artykule syntetycznie opisano bazy danych hydrogeologicznych prowadzone przez PIG-PIB, zwracaj¹c uwagê
na formalno-prawn¹ podstawê ich funkcjonowania, merytoryczny zakres gromadzonej informacji, Ÿród³o i strukturê
danych oraz zakres, w jakim przetwarzane dane s¹ wykorzystywane do realizowania strategicznych zadañ pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej, w tym dotycz¹cych
rozpoznawania, bilansowania i ochrony wód podziemnych
w Polsce.
BAZY DANYCH HYDROGEOLOGICZNYCH
Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH)
– Bank HYDRO
Administratorzy bazy: Sylwiusz Pergó³, Piotr Modliñski
Adres internetowy: http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html/
Podstawa prawna: ustawa Prawo wodne, art. 380 pkt. 2 i 3

W Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych
(CBDH, Bank HYDRO) s¹ gromadzone informacje o ujêciach wód podziemnych z terenu Polski oraz o obiektach
hydrogeologicznych: Ÿród³ach, otworach eksploatacyjnych,
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Ryc. 1. Struktura danych i zakres
tematyczny informacji gromadzonej w Banku HYDRO
Fig. 1. Data structure and thematic
scope of information collected in
HYDRO Data Bank

abisynkach i studniach kopanych, a tak¿e informacje o hydrogeologicznych otworach badawczych i obserwacyjnych.
Strukturê danych w Banku HYDRO uporz¹dkowano
w ten sposób, ¿e tworz¹ one kilka poziomów wzajemnych
relacji (ryc. 1). Do danych o ujêciach wód podziemnych
dowi¹zano informacje o obiektach hydrogeologicznych,
ich geometrii oraz o zasobach eksploatacyjnych i pozwoleniach wodnoprawnych. Do danych o obiektach hydrogeologicznych do³¹czono informacje o profilu geologicznym,
poziomie wodonoœnym, kolumnie filtracyjnej, zwierciad³ach wód podziemnych, zarurowaniu i wynikach analiz granulometrycznych. W bloku informacji o poziomie
wodonoœnym uwzglêdniono: wydajnoœæ eksploatacyjn¹,
wyniki próbnych pompowañ, zat³aczania oraz analiz fizyczno-chemicznych i izotopowych wody. Do koñca 2020 r. w
banku zgromadzono 165 406 opisów obiektów hydrogeologicznych (ryc. 2).
Przez blisko 50 lat istnienia Banku HYDRO struktura
jego danych i zakres tematyczny gromadzonej informacji
podlega³y modyfikacjom (Skrzypczyk i in., 2020). Na
przyk³ad informacje o pozwoleniach wodnoprawnych, które obecnie, ze wzglêdu na brak podstawy prawnej, nie s¹
uwzglêdniane w bazie, by³y w niej wczeœniej gromadzone
i stanowi¹ dziœ informacjê archiwaln¹.

®
Ryc. 2. Zasoby informacyjne zgromadzone
w Banku HYDRO (liczba obiektów z geometri¹) w podziale na regionalne bazy danych
hydrogeologicznych (RBDH) – stan na
31.12.2020 r.
Fig. 2. Information resources gathered in
the HYDRO Data Bank (number of objects
with geometry), broken down by regional
hydrogeological databases (RBDH) – as of
31.12.2020
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Informacja gromadzona w CBDH pochodzi g³ównie
z dokumentacji hydrogeologicznych i dokumentacji geologicznych innych, czyli dokumentów zatwierdzanych i przyjmowanych przez urzêdników organów administracji geologicznej
szczebla powiatowego i wojewódzkiego. S¹ nimi: starosta
dzia³aj¹cy przy pomocy geologa powiatowego i marsza³ek
dzia³aj¹cy przy pomocy geologa wojewódzkiego. Efektem
procesu zatwierdzania dokumentacji przez geologów
powiatowych i wojewódzkich s¹ decyzje administracyjne,
z których s¹ pozyskiwane miêdzy innymi dane dotycz¹ce
wielkoœci zasobów eksploatacyjnych ujêæ wód podziemnych.
Dokumentacje trafiaj¹ce do zatwierdzenia s¹ wykonywane przez uprawnionych geologów, co decyduje o wysokim stopniu wiarygodnoœci znajduj¹cych siê w nich
danych Ÿród³owych. Dokumentacje hydrogeologiczne s¹
przechowywane w archiwach urzêdów powiatowych
i wojewódzkich oraz w Narodowym Archiwum Geologicznym. Archiwa te stanowi¹ jedno z najwa¿niejszych Ÿróde³
informacji kodowanej w Banku HYDRO. W mniejszym
stopniu jako Ÿród³o danych s¹ wykorzystywane zarchiwizowane opracowania sprawozdawcze, naukowe czy dane
pozyskane w wyniku prac terenowych. By³y równie¿ przypadki, w których informacja pochodzi³a z opracowañ rêcznie wykonanych w latach 40. XX w.
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Od po³owy lat 70. XX w., gdy utworzono Bank
HYDRO, by³ on prowadzony lub koordynowany przez
Pañstwowy Instytut Geologiczny. W tym czasie prawna
podstawa jego funkcjonowania podlega³a wielu zmianom.
W Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych s¹
gromadzone dane z ca³ej Polski. W jego sk³ad wchodzi
osiem zespo³ów: Zespó³ Centralnego Banku Danych
Hydrogeologicznych (CBDH) – znajduj¹cy siê w Warszawie – oraz siedem regionalnych baz danych hydrogeologicznych, funkcjonuj¹cych w Warszawie, Krakowie,
Gdañsku, Wroc³awiu, Lublinie, Kielcach oraz Szczecinie
(ryc. 3). G³ównym zadaniem regionalnych zespo³ów Banku HYDRO jest gromadzenie i archiwizowanie danych,
natomiast zadaniem zespo³u CBDH jest m.in. koordynacja
prac zespo³ów regionalnych, kontrola jakoœci gromadzonych danych oraz ich udostêpnianie.
Bank HYDRO jest relacyjn¹ baz¹ danych atrybutowych – s¹ w nim przechowywane dane opisowe oraz dane
liczbowe. Do utworzenia banku wykorzystano system
Oracle. Geometriê obiektów hydrogeologicznych zapisano
w bazie w formie wspó³rzêdnych geograficznych i topograficznych. Taki zapis umo¿liwia ³atwe korzystanie z zasobów informacyjnych w aplikacjach GIS.
Zgodnie z art. 386 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Ustawa..., 2017) w³aœcicielem wszystkich
informacji zawartych w Banku HYDRO jest Skarb
Pañstwa, a ich dysponentem jest Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy. Podstaw¹
prawn¹ do udostêpnienia informacji zawartej w CBDH s¹
przepisy prawne okreœlone w art. 386 pkt 3 i art. 387 ust. 6
i 7 Prawa wodnego oraz ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.
o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Ustawa..., 2021). Zgodnie z wymienionymi przepisami oraz obowi¹zuj¹cym w PIG-PIB
regulaminem udostêpniania informacji hydrogeologicznej dane hydrogeologiczne zawarte w CBDH s¹
udostêpniane na wniosek sk³adany przez Zama-

wiaj¹cego do Narodowego Archiwum Geologicznego.
Dane s¹ udostêpniane nieodp³atnie – op³ata jest pobierana jedynie za wyszukanie i przygotowanie danych.
Szczegó³owe informacje na temat mo¿liwoœci uzyskiwania informacji hydrogeologicznej zgromadzonej w
CBDH opublikowano na stronie PIG-PIB pod adresem:
https://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/udostepnianie-informacji-hydrogeologicznej.html.
Poza trybem wnioskowym, wynikaj¹cym z przepisów
prawa, dane zgromadzone w Banku HYDRO s¹ publicznie
udostêpniane poprzez System Przetwarzania Danych PSH
(http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/Psh.html). Zakres informacji
udostêpnianej przez SPD PSH w trybie dostêpu publicznego jest ograniczony. U¿ytkownik mo¿e pozyskaæ informacjê na temat lokalizacji obiektu, rodzaju obiektu (otwór,
Ÿród³o, studnia kopana, piezometr, inny obiekt), jego
nazwy oraz nazwy ujêcia, w którym siê znajduje. Dla wielu
u¿ytkowników informacje te s¹ wystarczaj¹ce.
U¿ytkownicy, którzy otrzymali zgodê na zdalny dostêp
do CBDH, mog¹ przegl¹daæ dedykowane raporty w formatach pdf, xlsx, csv i shp. W formatach xlsx i csv s¹ dostêpne nastêpuj¹ce raporty:
 poziom wodonoœny;
 wydajnoœæ eksploatacyjna – pompowania;
 wydajnoœæ eksploatacyjna – zat³aczanie;
 zwierciad³a;
 pompowanie;
 profil geologiczny;
 wyniki zat³aczania;
 kolumna filtracyjna;
 zarurowanie;
 informacja o punkcie.
oraz w formacie pdf:
 karta;
 karta pe³na;
 profil;
 karta – profil.

Ryc. 3. Struktura organizacyjna Banku HYDRO wraz z podzia³em terytorialnym
Fig. 3. The organizational structure of HYDRO Data Bank and its territorial division
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Informacje na temat lokalizacji obiektów wraz z ich
numerem s¹ udostêpniane w formacie shp. Dostêp zdalny
do bazy jest udzielany organom administracji geologicznej
i gospodarki wodnej, urzêdom sporz¹dzaj¹cym miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, a tak¿e innym
urzêdom, które z³o¿¹ wniosek oraz wyka¿¹ interes faktyczny i prawny.
Zainteresowanie zasobami informacyjnymi zgromadzonymi w Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych
jest bardzo du¿e. G³ównymi interesariuszami informacji s¹
geolodzy wykonuj¹cy projekty robót geologicznych na
potrzeby instalacji nowych ujêæ wód podziemnych lub w
celu okreœlenia warunków hydrogeologicznych i geologicznych, pracownicy organów administracji geologicznej
zatwierdzaj¹cy wymienione projekty robót geologicznych,
pracownicy urzêdów zajmuj¹cy siê tworzeniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, studenci geologii i nauk pokrewnych, pracownicy
naukowi i akademiccy, Wojsko Polskie i wiele innych
instytucji, którym jest potrzebna informacja hydrogeologiczna. Znacz¹cymi beneficjentami informacji przetwarzanej przez zespo³y Banku HYDRO s¹ pañstwowa s³u¿ba
geologiczna, pañstwowa s³u¿ba hydrogeologiczna i firmy
z bran¿y geologicznej i œrodowiskowej.
Dostêp do informacji o lokalizacji obiektów zinwentaryzowanych w Centralnym Banku Danych Hydrogeologicznych umo¿liwiaj¹ te¿ aplikacje webowe PIG-PIB:
 geoportal e-PSH (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/);
 mobilna przegl¹darka mapowa GeoLOG (https://geolog.pgi.gov.pl/);
 portal mapowy Geologia (http://geologia.pgi.gov.pl/arcgis/apps/MapSeries/).
Dane tego typu udostêpniaj¹ tak¿e publiczne portale
spoza PIG-PIB. Do najbardziej rozpowszechnionych nale¿y Geoportal Krajowy (https://mapy.geoportal.gov.pl/),
w którym wœród warstw z danymi innych instytucji s¹ prezentowane m.in.: otwory wiertnicze – hydrogeologiczne
pochodz¹ce z Centralnego Banku Danych Hydrogeologicznych.
Baza Danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski
(baza MHP)
Administrator bazy: Grzegorz Mordzonek
Adres internetowy: http://www.psh.gov.pl/; http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
Podstawa prawna: ustawa Prawo wodne, art. 380 pkt. 2 i 3

Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 (baza
MHP) jest systemem informacji przestrzennej, który
zawiera kartograficzn¹ prezentacjê obiektów punktowych,
liniowych i powierzchniowych (wraz z atrybutami opisowymi). Obrazuje ona warunki wystêpowania i w³aœciwoœci
u¿ytkowych poziomów lub piêter wodonoœnych (UPW)
oraz pierwszego od powierzchni terenu poziomu wodonoœnego (PPW). Wersja autorska MHP zosta³a opracowana na
1069 arkuszach, obejmuj¹cych powierzchniê ca³ego kraju,
z podk³adem topograficznym w skali 1:50 000. Baza
Danych GIS Mapy Hydrogeologicznej Polski jest prowadzona w systemie Geomedia (z wykorzystaniem baz Oracle
oraz Access), w uk³adzie 1992 (EPSG:2180).
Opracowanie autorskie MHP jest wykonywane zgodnie
z instrukcjami (Instrukcja…, 1999, 2004) oraz szczegó³owymi wytycznymi metodycznymi (Wytyczne metodyczne…,
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2006, 2008). W pracach tych zdefiniowano pojêcia
zwi¹zane z warstwami informacyjnymi prezentowanymi
na MHP i sposób ich kartograficznego odwzorowania,
okreœlono zakres i metodykê analizy danych archiwalnych
i prowadzenia prac terenowych, zawarto wykaz i opisano
formê wytworzonych map, opisów tekstowych, zestawieñ
tabelarycznych i przekrojów, a tak¿e regulacje odnoœnie
trybu nadzoru redakcyjnego prac autorskich oraz odbioru
i przekazania wyników prac do Narodowego Archiwum
Geologicznego w PIG-PIB.
Prezentowany na MHP u¿ytkowy poziom wodonoœny
(UPW) obejmuje warstwê lub zespó³ warstw wodonoœnych
wykazuj¹cych ³¹cznoœæ hydrauliczn¹, o parametrach kwalifikuj¹cych do eksploatacji komunalnej (mi¹¿szoœæ >5 m,
wydajnoœæ potencjalna typowej studni >5 m3/h i jakoœæ
wód spe³niaj¹ca – bezpoœrednio lub po uzdatnieniu –
wymagania zbiorowego zaopatrzenia ludnoœci w wodê do
spo¿ycia). Na planszy g³ównej jest wskazane g³ówne u¿ytkowe piêtro lub poziom wodonoœny (GUPW), s¹ wydzielone jednostki hydrogeologiczne warunków wystêpowania
GUPW oraz jest przedstawiona jego charakterystyka
jakoœciowa i iloœciowa (wg stanu rozpoznania na poszczególnych arkuszach MHP opracowanych w latach 1996–2004
– ryc. 4A), obejmuj¹ca: hydroizohipsy i kierunki przep³ywu
wód, wydajnoœæ potencjaln¹ typowej studni, stopieñ izolacji i stopieñ zagro¿enia zanieczyszczeniami z powierzchni
terenu, jakoœæ wód, wskaŸnik zasobów dyspozycyjnych
oraz ogniska zanieczyszczenia, ujêcia wód podziemnych
i ich strefy ochronne, Ÿród³a, leje depresji i punkty obserwacji stacjonarnych (ryc. 4B). Na dwóch mapach uzupe³niaj¹cych zobrazowano g³êbokoœæ do stropu, mi¹¿szoœæ
i przewodnoœæ g³ównego piêtra lub poziomu wodonoœnego.
Ka¿dy z arkuszy MHP stanowi pojedynczy projekt GIS
wykonany w systemie MGE/Microstation, w odpowiedniej
strefie uk³adu 1942 – 1942/15(6); 1942/21(6); 1942/27(6).
Integraln¹ czêœci¹ opracowanego arkusza MHP, oprócz
projektu GIS wraz z wydrukami, s¹: objaœnienia tekstowe
i tabelaryczne (pliki w formacie doc i xls) oraz przekroje
hydrogeologiczne (cit, tif). Po zakoñczeniu prac nad arkuszow¹ wersj¹ prezentacji GUPW na MHP dokonano konwersji i scalenia poszczególnych baz danych 1069 arkuszy
w ci¹g³¹ przestrzennie bazê danych MHP GIS (Oracle/Access).
Pierwszym poziomem wodonoœnym (PPW), prezentowanym na MHP, jest pierwsza od powierzchni warstwa
wodonoœna (lub bêd¹cy w ³¹cznoœci hydraulicznej zespó³
warstw wodonoœnych) o mi¹¿szoœci >2 m i trwa³oœci
zawodnienia, wykazuj¹ca podobne litostratygraficzne i hydrodynamiczno-geomorfologiczne warunki wystêpowania
na obszarze wydzielonych jednostek, wykorzystywana
lokalnie do zaopatrzenia w wodê indywidulanych gospodarstw i miejscowo wp³ywaj¹ca na stan ekosystemów zale¿nych od wód podziemnych. W szczególnych przypadkach
PPW mo¿e pe³niæ funkcjê GUPW.
Autorskie opracowanie wizualizacji na arkuszach
MHP warunków wystêpowania i hydrodynamiki pierwszego poziomu wodonoœnego (PPW-WH) rozpoczêto w systemie Geomedia (bazy MS Access) w 2005 r. Prace te s¹
kontynuowane do dziœ. Dotychczas opracowano 947 arkuszy MHP, do wykonania pozosta³y jeszcze 122 arkusze
(ryc. 5A). Kartograficzna charakterystyka PPW-WH obejmuje prezentacjê na mapie granic wydzielonych jednostek
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Ryc. 4. A – Harmonogram prac nad Map¹ Hydrogeologiczn¹ Polski – g³ówny u¿ytkowy poziom wodonoœny (GUPW) w latach
1996–2004; B – Fragment g³ównej planszy arkusza nr 739, prezentuj¹cej warunki wystêpowania GUPW
Fig. 4. A – Work schedule of the Hydrogeological Map of Poland – the main usable aquifer (MUA) in years 1996–2004; B – Part of the
main board of Worksheet No. 739, presenting the conditions of MUA occurrence

Ryc. 5. A – Harmonogram prac nad Map¹ Hydrogeologiczn¹ Polski – warunki wystêpowania i hydrodynamika pierwszego poziomu
wodonoœnego (PPW-WH) w latach 2005–2021; B – Fragment planszy g³ównej arkusza nr 606, prezentuj¹cej warunki wystêpowania
i hydrodynamikê PPW
Fig. 5. A – Work schedule of the Hydrogeological Map of Poland – conditions of the occurrence and hydrodynamics of the first aquifer
in years 2005–2021; B – Part of the main board of Worksheet No. 606, presenting the conditions of the occurrence and hydrodynamics
of the first aquifer

hydrogeologicznych i syntetycznego zapisu warunków
wystêpowania PPW, hydroizohips, kierunków przep³ywu
i typu zwierciad³a wody, g³êbokoœci do stropu PPW, zasiêgu
istotnego obni¿enia lub podniesienia zwierciad³a w wyniku
antropopresji i ³¹cznoœci PPW z wodami powierzchniowymi (ryc. 5B). Opracowanie autorskie zawiera mapê
zbiorcz¹ oraz objaœnienia tekstowe (w formacie doc) z tabelarycznymi zestawieniami wyników rozpoznania i przekrojami hydrogeologicznymi (w formatach cit, tif oraz jpg).
Kartograficzn¹ prezentacjê na arkuszach MHP jakoœci
i wra¿liwoœci na zanieczyszczenie pierwszego poziomu
wodonoœnego (PPW-WJ) opracowano w systemie Geome-

dia (bazy MS Access). W latach 2007–2013 wykonano 390
arkuszy, do realizacji pozosta³o 679 (ryc. 6A). Zakres
warstw informacyjnych mapy zbiorczej PPW-WJ obejmuje
stopieñ podatnoœci PPW na zanieczyszczenie z powierzchni
terenu, granice jednostek hydrogeologicznych PPW,
obiekty i dzia³ania antropogeniczne pogarszaj¹ce stan
fizyczno-chemiczny wód PPW i obszary znacz¹cego
obni¿enia b¹dŸ podniesienia zwierciad³a PPW (ryc. 6B).
Na mapie zbiorczej PPW – jakoœæ wód wskazano lokalizacjê i wyniki oznaczeñ zawartoœci NO2, NO3, NH4, SO4, Cl
oraz pH w próbkach wody PPW, wykonanych w terenie
metod¹ kolorymetryczn¹. Opracowanie autorskie obejmu763
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Ryc. 6. A – Harmonogram prac nad Map¹ Hydrogeologiczn¹ Polski 1:50 000 – wra¿liwoœæ na zanieczyszczenie i jakoœæ pierwszego
poziomu wodonoœnego (MHP PPW-WJ); B – Fragment arkusza nr 485 mapy wra¿liwoœci na zanieczyszczenie (MHP PPW-WJ)
Fig. 6. A – Work schedule of the Hydrogeological Map of Poland 1:50 000 – pollution susceptibility and quality of the first aquifer;
B – Part of the vulnerability map for Sheet No. 485

je wymienione mapy oraz objaœnienia tekstowe z tabelarycznymi zestawieniami wyników analiz i charakterystyk¹
obiektów.
Prowadzenie bazy danych MHP, jej przetwarzanie oraz
aktualizacja s¹ sta³ymi zadaniami pañstwowej s³u¿by
hydrogeologicznej. Warstwa informacyjna hydrodynamika GUPW i PPW jest aktualizowana co 6 lat.
Dane zgromadzone w bazie MHP s¹ udostêpniane w
postaci plików mdb (format Geomedia), a tak¿e jpg, tif
oraz pdf jako gotowe kompozycje. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ udostêpniania danych w formacie shapefile. Wiêcej
informacji na ten temat opublikowano na stronie:
http://www.psh.gov.pl/bazy_danych_mapy_i_aplikacje/.
Wa¿nym aspektem zastosowania GIS jest mo¿liwoœæ
dystrybucji oraz przegl¹dania w Internecie wybranych
warstw tematycznych bazy MHP za pomoc¹ us³ugi WMS
(Web Map Service) w serwisie MHP na geoportalu e-PSH
(http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/).
Baza Danych Zasobów Dyspozycyjnych Wód Podziemnych
(baza ZASOBY)
Administrator bazy: Grzegorz Mordzonek
Adres internetowy: http://www.psh.gov.pl/; http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/
Podstawa prawna: ustawa Prawo wodne, art. 380 pkt. 2 i 3

Prowadzenie i aktualizacja Bazy Danych Zasobów
Dyspozycyjnych Wód Podziemnych jest sta³ym zadaniem
PSH. Realizacja tego zadania jest niezbêdna dla prawid³owej gospodarki wodnej w Polsce (Sadurski, Przytu³a,
2016). W bazie s¹ gromadzone i aktualizowane informacje
dotycz¹ce wielkoœci zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych ustalonych na obszarach udokumentowanych
oraz zasobów perspektywicznych oszacowanych metodami uproszczonymi na obszarach dotychczas nie objêtych
dokumentacjami (zajmuj¹cych niespe³na 1% powierzchni
kraju), a tak¿e informacje o bie¿¹cym stanie prac dokumentacyjnych. Obecnie s¹ to g³ównie prace maj¹ce na celu ream764

bulacjê wytypowanych dokumentacji wykonanych przed
2012 r.
Zasoby dyspozycyjne wód podziemnych s¹ ustalane
w trybie sporz¹dzenia dokumentacji hydrogeologicznej,
zatwierdzanej przez ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska, zgodnie z ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze,
Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska z dnia 18 listopada
2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej oraz wytycznymi Poradnika metodycznego (Herbich i in., 2013). Dokumentacje
te s¹ podstawowym Ÿród³em danych dla omawianej bazy.
Systematyczna aktualizacja danych umo¿liwia sporz¹dzanie informacji o iloœci ustalonych zasobów dyspozycyjnych,
w trybie zgodnym z Prawem geologicznym i górniczym,
natomiast w obszarach nie objêtych udokumentowaniem
hydrogeologicznym – zasobów perspektywicznych. Zasoby dyspozycyjne s¹ jednoczeœnie danymi wejœciowymi do
okreœlenia wielkoœci dostêpnych zasobów wód podziemnych w jednolitych czêœciach wód podziemnych (JCWPd),
s³u¿¹cych ocenie stanu JCWPd (Palak-Mazur i in., 2020).
Baza Danych Zasobów Dyspozycyjnych Wód Podziemnych jest prowadzona w systemie Geomedia, w uk³adzie
1992. Prace nad jej utworzeniem rozpoczêto w 2006 r.
Podstawowymi jednostkami tej bazy, w których s¹ gromadzone i przetwarzane dane, s¹ obszary bilansowe oraz
zawieraj¹ce siê w nich – rejony wodnogospodarcze. Przebieg granic tych jednostek, uwzglêdniaj¹cy warunki
hydrogeologiczne, jest dostosowany do przebiegu granic
zlewni znajduj¹cych siê na cyfrowej Mapie Podzia³u
Hydrograficznego Polski w skali 1:50 000 (Czarnecka, 2004),
stanowi¹cej materia³ referencyjny.
Do ka¿dego z regionów wodnych kraju, administrowanych przez w³aœciwe regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej
(RZGW), nale¿y okreœlona grupa obszarów bilansowych
i rejonów wodnogospodarczych wód podziemnych. Wed³ug
stanu na 31.12.2020 r. w Bazie Danych Zasobów Dyspozycyjnych Wód Podziemnych wydzielono 690 rejonów wodnogospodarczych w 109 obszarach bilansowych. Baza ta
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Tab. 1. Stan rozpoznania zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w podziale na obszary dzia³alnoœci regionalnych zarz¹dów
gospodarki wodnej (stan na 31.12.2020 r.)
Table 1. The current state of the identification of disposable groundwater resources in Poland by area of Regional Water Management
Authorities (as of 31.12.2020)

Regionalny Zarz¹d
Gospodarki Wodnej
(RZGW)
Regional Water Management Authorities
(RWMB)

Obszar dzia³alnoœci
RZGW*
The area of activity
of RWMB
[km2]

Powierzchnia rejonów wodnogospodarczych
The area of water-management regions
o udokumentowanych
zasobach dyspozycyjnych
with documented
disposable resources
[km2]

o nieudokumentowanych
zasobach dyspozycyjnych
with undocumented
disposable resources
[km2]

Udzia³ obszarów
o udokumentowanych
zasobach dyspozycyjnych
Percentage share of areas
with documented
disposable resources
[%]

Bia³ystok

34 900,95

34 900,95

–

100

Bydgoszcz

17 288,10

17 288,10

–

100

Gdañsk

35 455,51

35 087,67

367,84

99

Gliwice

13 395,81

13 355,79

40,02

100

Kraków

22 623,80

22 623,80

–

100

Lublin

29 712,99

29 712,99

–

100

Poznañ

37 202,13

37 192,01

10,12

100

Rzeszów

21 079,17

21 079,17

–

100

Szczecin

19 278,93

19 278,93

–

100

Warszawa

46 462,70

46 462,70

–

100

Wroc³aw

35 071,11

34 871,52

199,59

99

Razem
Total

312 471,20

311 853,63

617,57

100

* Granice RZGW s¹ zgodne z podzia³em na jednostki bilansowe (rejony wodnogospodarcze) przyjêtym w dokumentacjach hydrogeologicznych
ustalaj¹cych zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego, które zosta³y zatwierdzone decyzj¹ ministra w³aœciwego ds. œrodowiska. Wszystkie pola powierzchni wygenerowano automatycznie (jako atrybut) na podstawie zasiêgów obszarowych poszczególnych klas obiektów w oprogramowaniu GIS (GeomediaProfessional, 2016) / The boundaries of the RWMB are consistent with the division into balance units
(water-economic regions) adopted in the hydrogeological documentation establishing disposable groundwater resources of the balance area,
which were approved by the decision of the minister responsible for the environment. All surface fields were generated automatically (as an
attribute) on the basis of area ranges of particular object classes in GIS software (GeomediaProfessional, 2016)
Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

zawiera informacje atrybutowe i geometryczne dotycz¹ce
obszarów o zasobach dyspozycyjnych udokumentowanych
w latach 1994–2020 (ryc. 7), jak równie¿ o obszarach
objêtych projektami robót – programami prac geologicznych w celu ustalenia zasobów dyspozycyjnych. Dostêpna
jest równie¿ informacja na temat dokumentacji wykonanych przed 2012 r., podlegaj¹cych obecnie reambulacji.
Struktura bazy pozwala na aktualizacjê stanu rozpoznania
i wielkoœci zasobów, uwzglêdniaj¹c¹ dokumentacje wykonywane w kolejnych latach (Przytu³a, 2015).
Wed³ug stanu udokumentowania na dzieñ 31.12.2020 r.
zasoby dyspozycyjne wód podziemnych ustalono dla obszaru
niemal ca³ego kraju. Powierzchnia o nieudokumentowanych zasobach dyspozycyjnych wynosi ³¹cznie 617,57 km2
– s¹ to obszary o niewielkiej powierzchni w zasiêgu dzia³alnoœci RZGW w Gdañsku, Gliwicach, Poznaniu i Wroc³awiu
(tab. 1).
G³ówn¹ klas¹ obiektów wydzielonych w Bazie Danych
Zasobów Dyspozycyjnych Wód Podziemnych s¹ rejony
wodnogospodarcze, a ich atrybutami s¹ m.in.: informacje
o wielkoœci i modu³ach zasobów dyspozycyjnych i perspektywicznych oraz informacje o obszarze bilansowym,
regionie wodnym i dorzeczu, w obrêbie których znajduje
siê wydzielony rejon wodnogospodarczy wód podziemnych. Zasiêg jednostek hydrogeologicznych wy¿szego rzêdu, takich jak obszar bilansowy, region wodny, czy obszar
RZGW, jest tworzony dynamicznie poprzez po³¹czenie

Ryc. 7. Rozpoznanie zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych
w Polsce – stan na 31.12.2020 r.
Fig. 7. The current state of the identification of disposable groundwater resources in Poland – as of 31.12.2020
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Ryc. 8. Mapa zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych w
obszarach bilansowych – stan na 31.12.2020 r.
Fig. 8. Map of disposable groundwater resources in balance areas
– as of 31.12.2020

Ryc. 9. Mapa dostêpnych zasobów wód podziemnych w JCWPd
– stan na 31.12.2020 r.
Fig. 9. Map of available groundwater resources in GWB – as of
31.12.2020

geometrii wydzielonych rejonów wodnogospodarczych
o zgodnych atrybutach identyfikuj¹cych przynale¿noœæ do
danej jednostki.
Dane zgromadzone w bazie s¹ udostêpniane (na wniosek)
w postaci plików mdb (format Geomedia) oraz plików jpg
i pdf, jako gotowych kompozycji. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ udostêpniania danych w formacie shapefile (shp).
Dane s¹ publikowane na stronie PSH, gdzie jest dostêpna równie¿ us³uga geoinformacyjna WMS, prezentuj¹ca
wybrane informacje o zatwierdzonych dokumentacjach
hydrogeologicznych ustalaj¹cych zasoby dyspozycyjne
wód podziemnych oraz o obszarach bilansowych wód podziemnych (aktualizacja us³ugi odbywa siê na koniec roku
kalendarzowego). Przygotowane kompozycje mapowe
wraz z zestawem atrybutów opisuj¹cych s¹ dostêpne na
geoportalu e-PSH (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) pod nazw¹
Zasoby Dyspozycyjne. W ci¹gu roku zarejestrowaliœmy
na tej stronie ok. 20 tys. wizyt, ponad 360 tys. ¿¹dañ (zapytañ) oraz 1,3 GB pobranych danych. Us³uga Zasoby jest
tak¿e udostêpniana poprzez dziedzinowe aplikacje webowe PIG-PIB: SPD PSH (http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/),
Geologia (https://geologia.pgi.gov.pl/) oraz mobiln¹ aplikacjê GeoLOG (https://geolog.pgi.gov.pl/).
Informacje znajduj¹ce siê w bazie danych s¹ wykorzystywane na potrzeby opracowania wykazu zasobów
dyspozycyjnych (lokalnie perspektywicznych), map: stanu
udokumentowania zasobów wód podziemnych (ryc. 7),
wielkoœci zasobów dyspozycyjnych w obszarach bilansowych wód podziemnych (ryc. 8), wielkoœci zasobów dostêpnych w JCWPd (ryc. 9), planowania prac dotycz¹cych
rozpoznawania zasobów i przeprowadzania bilansów w
jednostkach bilansowych (obszarach bilansowych i rejonach wodnogospodarczych) oraz dokonywania oceny stanu iloœciowego JCWPd (Palak-Mazur, 2020). Informacje
zgromadzone w bazie s¹ równie¿ wykorzystywane do

redyspozycji zasobów wód podziemnych na obszary
JCWPd oraz na inne jednostki (m.in. dorzecza, regiony
wodne, zlewnie i jednostki administracyjne). Baza ta jest
tak¿e Ÿród³em informacji uwzglêdnianych w raportach
WISE, GUS, Eurostat, EEA i innych.
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Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych
(baza MWP)
Administrator bazy: Anna Miko³ajczyk
Adres internetowy: http://www.psh.gov.pl/; http://epsh.pgi.gov.pl/epsh
Podstawa prawna: ustawa Prawo wodne, art. 380 pkt. 2 i 3

Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych zawiera
wyniki monitoringu realizowanego przez Pañstwowy Instytut Geologiczny – Pañstwowy Instytut Badawczy w ramach
wykonywania zadañ pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej. W bazie tej s¹ gromadzone wyniki pomiarów i badañ
odnoœnie iloœci i jakoœci wód podziemnych, które s¹ niezbêdne do oceny stanu iloœciowego i chemicznego jednolitych czêœci wód podziemnych, jak równie¿ oceny bie¿¹cej
sytuacji hydrogeologicznej oraz prognozowania jej zmian
krótko- i d³ugookresowych. Organizacjê sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych rozpoczêto w PIG-PIB
w 1972 r. Pierwsze systematyczne pomiary po³o¿enia
zwierciad³a wód podziemnych i wydajnoœci Ÿróde³ wykonano w 1974 r., a system monitoringu jakoœci wód podziemnych uruchomiono w 1991 r. (Przytu³a i in., 2019).
Pomiary po³o¿enia zwierciad³a wody i wydajnoœci Ÿróde³ s¹ realizowane w ramach monitoringu stanu iloœciowego
oraz monitoringu badawczego w wytypowanych strefach
intensywnej dzia³alnoœci antropogenicznej oraz wzd³u¿
wybranych odcinków granicy kraju. Badania chemizmu
wód s¹ prowadzone g³ównie w ramach Pañstwowego
Monitoringu Œrodowiska, ale równie¿ w ramach sieci
monitoringu badawczego oraz jako element wspieraj¹cy
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ocenê stanu technicznego otworów badawczych. Wszystkie wyniki pomiarów, po weryfikacji i kontroli ich jakoœci,
s¹ gromadzone w Bazie Danych Monitoring Wód Podziemnych, któr¹ PIG-PIB w obecnej formie prowadzi od
2005 r.
Baza Danych MWP zawiera informacje o ponad 3400
punktach pomiarowych, w których s¹ lub by³y prowadzone
pomiary monitoringowe. We wrzeœniu 2021 r. w ok. 1200
punktach monitoringu stanu iloœciowego lub te¿ badawczego wykonywano systematyczne pomiary po³o¿enia zwierciad³a wody. Czêstotliwoœæ pomiarów zale¿y od sposobu
ich wykonywania. Dane z punktów, w których pomiary s¹
wykonywane przez obserwatorów terenowych, s¹ gromadzone raz na tydzieñ i raz w miesi¹cu przesy³ane do bazy
MWP. Dane z punktów, w których jest zainstalowana automatyka pomiarowa, s¹ zbierane co godzinê, a wyniki
dziennych pomiarów s¹ przesy³ane na serwery PIG-PIB
raz na dobê. Do koñca 2021 r. w ponad 50% punktów monitoringu stanu iloœciowego badania bêd¹ prowadzone za
pomoc¹ automatyki pomiarowej. Zakres analitycznych
badañ chemizmu wód podziemnych we wszystkich rodzajach badañ monitoringowych jest sta³y i zgodny z Rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 13 lipca 2021 r. w
sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych czêœci wód powierzchniowych i jednolitych czêœci wód
podziemnych i obejmuje terenowe pomiary parametrów
fizyczno-chemicznych (temperatura, odczyn pH, przewodnoœæ elektrolityczna w³aœciwa w 20°C oraz tlen rozpuszczony) oraz pomiary laboratoryjne (odczyn pH, ogólny
wêgiel organiczny, przewodnoœæ elektrolityczna w³aœciwa
w 20°C, antymon, jon amonowy, arsen, azotany, azotyny,
bar, beryl, bor, chlorki, chrom, cyjanki wolne, cyna, cynk,
fluorki, fosforany, glin, kadm, kobalt, magnez, mangan,
miedŸ, molibden, nikiel, o³ów, potas, rtêæ, siarczany, selen,
srebro, sód, tal, tytan, uran, wanad, wapñ, wodorowêglany
i ¿elazo). W zale¿noœci od potrzeb s¹ równie¿ prowadzone
badania wskaŸników organicznych, takich jak: indeks
fenolowy, pestycydy, trichloroeten, tetrachloroeten oraz
wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne (WWA).
Liczba punktów poboru próbek zale¿y od harmonogramu
cyklu planistycznego Ramowej Dyrektywy Wodnej i waha
siê od ok. 1000 do 1500 rocznie.
Lokalizacja punktów monitoringowych jest udostêpniana za pomoc¹ aplikacji GeoLog (https://geolog.pgi.gov.pl),
przegl¹darki mapowej e-PSH (http://epsh.pgi.gov.pl/psh)
lub Systemu Przetwarzania Danych PSH (http://spd.pgi.gov.pl/PSHv8/). W serwisach tych mo¿na wyszukaæ punkty monitoringowe, jak równie¿ sprawdziæ podstawowe informacje
nt. lokalizacji otworów badawczych oraz rodzaju monitoringu. Wiêkszoœæ danych mo¿na pozyskaæ bezp³atnie
z Narodowego Archiwum Geologicznego, sk³adaj¹c wniosek o udostêpnienie informacji hydrogeologicznej zbieranej
i przetwarzanej przez pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹,
zgodnie z procedur¹ udostêpniania danych, opublikowan¹
na stronie https://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/udostepnianie-informacji-hydrogeologicznej.html.
System Przetwarzania Danych PSH umo¿liwia wygenerowanie listy punktów, któr¹ mo¿na do³¹czyæ do wniosku
o dane.
Dane chemiczne, zbierane w ramach Pañstwowego
Monitoringu Œrodowiska, mo¿na pobraæ ze strony internetowej Monitoring jakoœci wód podziemnych https://mjwp.gios.gov.pl/, z zak³adki Wyniki badañ. Przetworzone

wyniki pomiarów kwartalnych i rocznych s¹ publikowane
w Kwartalnym Biuletynie Informacyjnym Wód Podziemnych PSH oraz w Roczniku Hydrogeologicznym PSH – oba
periodyki s¹ upublicznione na stronie http://pgi.gov.pl/psh
w zak³adce Materia³y informacyjne. Zgodnie z now¹
ustaw¹ o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego trwaj¹ analizy i prace zmierzaj¹ce do udostêpniania danych za poœrednictwem API
(Application Programming Interface – interfejs programistyczny aplikacji), co zapewne nast¹pi, jak tylko pozwol¹
na to mo¿liwoœci finansowe i techniczne.
Baza Jednolitych Czêœci Wód Podziemnych
(baza JCWPd)
Administrator bazy: Anna Gryczko-Gostyñska
Adres internetowy: http://www.psh.gov.pl/; http://epsh.pgi.gov.pl/epsh
Podstawa prawna: ustawa Prawo wodne, art. 380 pkt. 2 i 3

Baza Jednolitych Czêœci Wód Podziemnych (JCWPd)
sk³ada siê z wielu warstw informacyjnych dotycz¹cych
hydrogeologii, hydrologii, geologii, pedologii, przeznaczenia gruntów w zlewni, zasobów wód podziemnych
i ich wykorzystania oraz innych danych niezbêdnych do
sporz¹dzenia charakterystyk JCWPd zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do 2. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W bazie
tej s¹ zebrane warstwy referencyjne oraz warstwy przetworzone, wygenerowane w wyniku analiz przestrzennych.
Zgromadzono w niej ponadto wyniki pomiarów i ocen
wykonywanych w ramach dzia³alnoœci pañstwowej s³u¿by
hydrogeologicznej, takie jak np.: wyniki pomiarów obni¿enia zwierciad³a wód podziemnych, ocena stanu wód podziemnych oraz analiza presji i ryzyka nieosi¹gniêcia celów
œrodowiskowych. Cz¹stkowe elementy bazy JCWPd nie s¹
udostêpniane u¿ytkownikom zewnêtrznym. Upubliczniane
s¹ jedynie warstwy przetworzone, np. w raporty charakteryzuj¹ce JCWPd (w formacie pdf) oraz ich geometriê
(w formacie shp), wraz z podstawowymi danymi atrybutowymi. Cech¹ wyró¿niaj¹c¹ bazê JCWPd spoœród innych
baz hydrogeologicznych utworzonych w PIG-PIB jest cyklicznoœæ jej funkcjonowania. Opracowana baza wraz z charakterystykami obowi¹zuje w gospodarce wodnej w danym
cyklu planistycznym, a nastêpnie jest archiwizowana.
Pierwsz¹ bazê JCWPd utworzono w 2013 r. Funkcjonowa³ wówczas podzia³ Polski na 161 JCWPd, które
wyznaczono z uwzglêdnieniem typów i rozci¹g³oœci poziomów wodonoœnych, zwi¹zku wód podziemnych z ekosystemami l¹dowymi i wodami powierzchniowymi, mo¿liwoœci poboru wód oraz w nawi¹zaniu do typu i zasiêgu
antropogenicznego przekszta³cenia chemizmu i dynamiki
wód podziemnych. Podzia³ ten obowi¹zywa³ w cyklu planistycznym 2010–2015. Charakterystyki JCWPd ogranicza³y siê wówczas do podstawowych informacji na temat
po³o¿enia danej JCWPd, schematycznych profili, bêd¹cych
efektem uproszczenia warunków geologicznych i hydrogeologicznych, oraz wykazu g³ównych zbiorników wód
podziemnych wystêpuj¹cych w obrêbie jednolitej czêœci
wód podziemnych.
Opracowuj¹c drug¹ bazê JCWPd, obowi¹zuj¹c¹ w
cyklu planistycznym 2016–2021, pañstwowa s³u¿ba
hydrogeologiczna zweryfikowa³a przebieg granic JCWPd,
wdra¿aj¹c nowe kryteria ich wydzielania oraz uwzglêdniaj¹c Mapê Podzia³u Hydrograficznego Polski 1:10 000
767
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(MPHP). W wyniku tych prac powsta³ nowy podzia³
Polski na JCWPd – wydzielono 172 czêœci oraz 3 subczêœci.
W latach 2012–2013 opracowano pe³ne charakterystyki
JCWPd, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do 2. RDW. W wyniku przeprowadzonej analizy presji i oddzia³ywañ
stwierdzono, ¿e w 39 JCWPd osi¹gniêcie celu œrodowiskowego jest zagro¿one. Zaktualizowane plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy (na lata 2016–2021),
obejmuj¹ce podzia³ na 172 JCWPd, zosta³y przyjête przez
Radê Ministrów rozporz¹dzeniami z dnia 18.10.2016 r.
Obecnie utworzono ju¿ trzeci¹ bazê JCWPd, która
bêdzie obowi¹zywaæ w cyklu planistycznym 2022–2027.
Na obszarze Polski wyró¿niono 174 JCWPd. Podzia³ ten
nieznacznie ró¿ni siê od obowi¹zuj¹cego w latach
2016–2021, który liczy³ 172 czêœci. Zmianê wprowadzono
w celu podzia³u JCWPd nr 20, która obejmowa³a obszar
trzech dorzeczy. Wyodrêbniono z niej JCWPd nr 173
(obejmuj¹c¹ dorzecze Banówki) i JCWPd nr 174 (obejmuj¹c¹ dorzecze Œwie¿ej). Zidentyfikowano równie¿
potencjalne presje na wody podziemne oraz odniesiono
zgromadzone informacje do wyników monitoringu wód
podziemnych w JCWPd, które traktowano jako wskaŸnik
efektu oddzia³ywania presji na stan wód podziemnych.
Koñcowym efektem analizy by³o zakwalifikowanie 42
jednolitych czêœci wód podziemnych do zagro¿onych nieosi¹gniêciem celów œrodowiskowych. W porównaniu z wynikami poprzedniego cyklu planistycznego (2016–2021)
ocena ryzyka zosta³a podtrzymana odnoœnie 25 jednolitych
czêœci wód podziemnych.
Zgodnie z regulaminem udostêpniania informacji
pozyskiwanych i przetwarzanych przez pañstwow¹ s³u¿bê
hydrogeologiczn¹ lokalizacja i geometria JCWPd s¹ udostêpniane przez Pañstwowy Instytut Geologiczny –
Pañstwowy Instytut Badawczy w portalach SPD PSH,
e-PSH i GeoLOG jako us³uga WMS oraz jako raport w
formacie shp. Nowy podzia³ kraju na JCWPd, jaki
bêdzie obowi¹zywaæ w cyklu planistycznym 2022–2027,
zostanie udostêpniony po zatwierdzeniu drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy
(wiêcej informacji zamieszczono na stronie internetowej:
https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-jcwpd.html).
Baza Danych G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych
(baza GZWP)
Administrator bazy: Dorota Wêglarz
Adres internetowy: http://www.psh.gov.pl/; http://epsh.pgi.gov.pl/epsh
Podstawa prawna: ustawa Prawo wodne, art. 380 pkt. 2 i 3

G³ówne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) s¹ to
struktury geologiczne lub ich czêœci zasobne w wodê, które
stanowi¹ lub w przysz³oœci mog¹ stanowiæ strategiczne
zasoby wód podziemnych przydatne do zaopatrzenia ludnoœci i podstawowych ga³êzi gospodarki wymagaj¹cych
wody wysokiej jakoœci. Baza Danych G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych zawiera informacje o takich strukturach na terenie ca³ego kraju. Wed³ug obowi¹zuj¹cych
wytycznych g³ówne zbiorniki wód podziemnych musz¹
spe³niaæ nastêpuj¹ce kryteria:
 wydajnoœæ potencjalna otworu studziennego powy¿ej 70 m3/h;
3
 wydajnoœæ ujêcia powy¿ej 10 000 m /24 h;
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2

 przewodnoœæ powy¿ej 10 m /h;
 woda nadaje siê do zaopatrzenia ludnoœci w stanie

surowym lub po jej ewentualnym prostym uzdatnieniu za pomoc¹ stosowanych obecnie i uzasadnionych ekonomicznie technologii.
W obszarach deficytowych w wodê ze wzglêdu na
mniej korzystne warunki hydrogeologiczne wymagania
iloœciowe mog¹ byæ znacznie mniejsze.
GZWP ze wzglêdu na ich zasobnoœæ, du¿¹ wydajnoœæ
ujêæ oraz wysok¹ jakoœæ wód stanowi¹ najcenniejsze czêœci systemów wodonoœnych. Zwa¿ywszy na rzeczywiste
lub perspektywiczne potrzeby zaopatrzenia w wodê do
spo¿ycia oraz aspekty przyrodnicze i gospodarcze wymagaj¹ szczególnej ochrony stanu chemicznego i iloœciowego, a tak¿e odpowiedniej gospodarki wodnej.
Pierwsze próby wyznaczania GZWP siêgaj¹ lat 80.
ubieg³ego wieku. Ju¿ wówczas wstêpnie oszacowano wielkoœæ zasobów wody wystêpuj¹cej w poszczególnych
zbiornikach, a tak¿e opracowano zasady wyznaczania granic dwóch typów obszarów ochronnych tych zbiorników –
obszarów najwy¿szej ochrony (ONO) oraz obszarów
wysokiej ochrony (OWO). Opracowana w 1990 r. Mapa
g³ównych zbiorników wód podziemnych wymagaj¹cych
szczególnej ochrony 1:500 000 (Kleczkowski, 1990)
zawiera³a 180 GZWP.
W celu ochrony zasobów wód, g³ównie przed degradacj¹ ich jakoœci, szczegó³owymi badaniami objêto 60 zbiorników. Do 2008 r. opracowano 60 dokumentacji warunków
hydrogeologicznych GZWP. W wyniku tych wnikliwych
analiz czêœæ z dokumentowanych wówczas zbiorników
zosta³a skreœlona z listy GZWP. Nastêpnie w latach
2009–2016 PIG-PIB, na zamówienie prezesa Krajowego
Zarz¹du Gospodarki Wodnej, wg nowej metodyki dokumentowania zbiorników (Herbich i in., 2011), realizowa³
zadanie Wykonanie programów i dokumentacji geologicznych okreœlaj¹cych warunki hydrogeologiczne w zwi¹zku
z ustanawianiem obszarów ochronnych G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) dla potrzeb planowania
i gospodarowania wodami w obszarach dorzeczy. W ramach tego przedsiêwziêcia udokumentowano lub zreambulowano dokumentacje 131 g³ównych zbiorników wód
podziemnych, dla których wyznaczono obszary ochronne
oraz zaproponowano zakazy i ograniczenia w u¿ytkowaniu
gruntów lub korzystaniu z wody. Czêœæ ze zbiorników udokumentowanych w latach 2009–2016, które nie spe³nia³y
kryteriów GZWP, przekwalifikowano na lokalne zbiorniki
wód podziemnych – istotne dla lokalnych u¿ytkowników
wód podziemnych, jednak¿e nie nadaj¹ce siê do budowy
du¿ych ujêæ wód, s³u¿¹cych do zaopatrzenia zak³adów przemys³owych czy aglomeracji. Z biegiem lat wraz z nowo
powstaj¹cymi opracowaniami hydrogeologicznymi dokumentuj¹cymi g³ówne zbiorniki wód podziemnych dokonywano aktualizacji i rozbudowy bazy danych GIS GZWP.
Obecnie baza ta zawiera informacje dotycz¹ce 163 zbiorników wód podziemnych – 143 GZWP i 20 lokalnych zbiorników wód podziemnych (LZWP). Wœród wszystkich 163
wyznaczonych zbiorników – 160 zosta³o udokumentowanych, a 3 s¹ dotychczas tylko wstêpnie rozpoznane (ryc. 10).
Baza GZWP zawiera wiele klas obiektów, spoœród których do najwa¿niejszych nale¿¹ granice zbiorników wód
podziemnych (GZWP + LZWP), a tak¿e proponowane granice ich obszarów ochronnych oraz granice podobszarów
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w skali 1:800 000 oraz Informator PSH: G³ówne Zbiorniki
Wód Podziemnych w Polsce (Miko³ajków, Sadurski, 2017).
Dane z bazy GZWP s¹ udostêpniane wnioskuj¹cym
przez Narodowe Archiwum Geologiczne w postaci wektorowej (bazy danych w formatach mdb i shp) oraz rastrowej
(Mapa G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych w skali
1:800 000 w formatach pdf, jpg oraz tif). Formularz wniosku jest dostêpny na stronie https://www.pgi.gov.pl/narodowe-archiwum-geologiczne/udostepnianie-informacji-hy
drogeologicznej.html.
Informacje o GZWP s¹ równie¿ dostêpne na portalach
internetowych PIG-PIB. Z portalu Centralnej Bazy Danych
Geologicznych mo¿na pozyskaæ dane w formacie shp w
postaci aktualizowanego pliku przesy³anego na ¿¹danie na
wskazany adres e-mail (http://dm.pgi.gov.pl/). Na portalu
e-PSH (http://epsh.pgi.gov.pl/epsh/) dane s¹ prezentowane
w formie kompozycji dostêpnej pod nazw¹ GZWP –
G³ówne Zbiorniki Wód Podziemnych. Mo¿na je pozyskiwaæ w formie us³ug geoinformacyjnych WMS oraz WFS.
Ryc. 10. G³ówne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) wydzielone i udokumentowane na obszarze Polski, stan na 31.12.2020 r.
Fig. 10. Major Groundwater Basins (MGB) delineated and documented in the territory of Poland, as of 31.12.2020

ochronnych. Do najwa¿niejszych klas danych o ka¿dym ze
zbiorników wód podziemnych nale¿¹ m.in.:
 zasiêg GZWP;
 numer i nazwa GZWP oraz jego ranga (g³ówny lub
lokalny);
2
 powierzchnia GZWP [km ];
 stratygrafia warstw wodonoœnych, g³êbokoœæ stropu,
sp¹gu i œrednia [m];
 typ oœrodka;
 stan udokumentowania.
Pozosta³e klasy obiektów stanowi¹ dane archiwalne,
które by³y wytworzone, wykorzystane lub poddane analizie na potrzeby wyznaczania obszarów ochronnych. Do
tych klas obiektów nale¿¹:
 obszar badañ w celu udokumentowania GZWP;
 zasiêg modelu matematycznego;
 ujêcia wód podziemnych i strefy ochronne ujêæ;
 ujêcia wód powierzchniowych i ich strefy ochronne;
 ogniska zanieczyszczeñ wód podziemnych;
 zagospodarowanie terenu;
 obiekty ochrony przyrody;
 planowane zagospodarowanie terenu;
 planowana zmiana zagospodarowania terenu;
 tereny planowane pod nowe ujêcia.
Informacje zawarte w bazie GZWP s¹ wykorzystywane
na szerok¹ skalê, m.in. do projektowania ujêæ wód podziemnych i ich stref ochronnych, sporz¹dzania programów
ochrony wód podziemnych, opracowania planów gospodarki wodnej i warunków korzystania z wód, realizacji
zadañ pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej, planowania
inwestycji w zakresie gospodarki wodnej, planowania
przestrzennego czy wydawania decyzji zwi¹zanych z lokalizacj¹ przedsiêwziêæ uci¹¿liwych dla œrodowiska.
Informacje o GZWP zamieszczono na stronie internetowej PIG-PIB pod adresem https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/ochrona-wod-podziemnych.html, sk¹d mo¿na pobraæ, w formacie pdf, Mapê G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych

Baza Danych o Poborze Rejestrowanym z Ujêæ Wód
Podziemnych (baza POBORY)
Administrator bazy: Monika Po³ujan-Kowalczyk
Adres internetowy: http://www.psh.gov.pl/
Podstawa prawna: ustawa Prawo wodne, art. 380 pkt. 2 i 3

W Bazie Danych o Poborze Rejestrowanym z Ujêæ Wód
Podziemnych s¹ gromadzone, przetwarzane, a nastêpnie
corocznie opracowywane jako dane GIS, informacje o poborze rejestrowanym z ujêæ wód podziemnych na obszarze
ca³ego kraju. W bazie POBORY s¹ gromadzone informacje o poborze rejestrowanym, realizowanym w ramach
szczególnego korzystania z wód podziemnych i wymagaj¹cym pozwolenia wodnoprawnego (art. 34 i 389 ustawy
Prawo wodne). Do 2017 r. dane by³y aktualizowane na
podstawie informacji z baz op³atowych, udostêpnianych
PSH przez urzêdy marsza³kowskie. Zgodnie z ustaw¹ z dnia
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne instytucj¹, do której s¹
przekazywane oœwiadczenia podmiotów zobowi¹zanych do
uiszczenia op³aty za us³ugi wodne (w tym pobór wód podziemnych), s¹ zarz¹dy zlewni – czyli jednostki Pañstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP). Od
2018 r. zarz¹dy wprowadzaj¹ czêœæ zawartych w oœwiadczeniach danych do systemu EDEN.
Zakres informacji zawartych w bazie POBORY jest
nastêpuj¹cy:
 dane Ÿród³owe, pozyskane bezpoœrednio z danych
op³atowych: wartoœæ rocznej sumy poboru z ujêcia wód
podziemnych, informacje na temat pozwolenia wodnoprawnego (zakres zale¿y od zakresu przekazanych danych), podstawowe informacje na temat podmiotu, który zg³osi³ pobór
wód, podstawowe informacje na temat ujêcia, tj. nazwa,
adres (przekazywane tylko do 2017 r. przez urzêdy marsza³kowskie);
 dane opracowane w ramach realizacji zadañ PSH – s¹
to przede wszystkim dane dotycz¹ce ujêcia: nazwa, lokalizacja, numer ujêcia CBDH (umo¿liwiaj¹cy korelacjê poboru
z konkretnym profilem geologicznym), unikatowy identyfikator (UJ_IDENT) oraz lokalizacja XY (1992 PUWG).
Lokalizacja jest okreœlona na podstawie wspó³rzêdnych
obiektu reprezentatywnego w CBDH lub w przypadku braku takiego obiektu wyznaczona na podstawie dostêpnych
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Ryc. 11. Mapa rocznej sumy poboru rejestrowanego wód podziemnych w obszarach bilansowych w 2018 r.
Fig. 11. Map of annual registered groundwater withdrawals in
balance areas in 2018

Ryc. 12. Mapa rocznego poboru rejestrowanego wód podziemnych w JCWPd w 2018 r.
Fig. 12. Map of annual registered groundwater withdrawals in
groundwater bodies (GWB) in 2018

danych adresowych ujêcia. W bazie s¹ przechowywane
równie¿ archiwalne dane dotycz¹ce poboru wód w latach
2000–2005, które opracowano jednorazowo na podstawie
prac terenowych (Frankowski i in., 2009).
Dane na temat poboru wód podziemnych s¹ opracowywane corocznie. Obecnie najnowsze dostêpne dane
pochodz¹ z 2018 r., a pod koniec 2021 r. bêdzie dostêpna
baza zawieraj¹ca dane z roku 2019. Ze wzglêdu na zmiany
prawne odnoœnie prowadzenia systemu op³at i ograniczon¹
liczbê danych zawartych w bazie op³atowej, prace te s¹
bardzo utrudnione i obarczone wiêksz¹ niepewnoœci¹
dowi¹zania. Baza POBORY jest baz¹ danych GIS prowadzon¹ w technologii ESRI (format shp). Pe³ne i edytowalne dane (shp) z lat 2008–2018 mo¿na uzyskaæ na wniosek.
Na podstawie zgromadzanych i zweryfikowanych
informacji PSH opracowuje corocznie Mapy poboru rejestrowanego wód podziemnych w obszarach bilansowych
i jednolitych czêœciach wód podziemnych (JCWPd). Na
mapie tej jest przedstawiany rozk³ad sumarycznej wartoœci
rejestrowanego poboru wód podziemnych, na któr¹
sk³adaj¹ siê dwa elementy: pobór z ujêæ wód podziemnych
(baza POBORY) i pobór wód w ramach odwodnieñ
zak³adów górniczych. Istotnym elementem s¹ odwodnienia nieczynnych ju¿ zak³adów górniczych, gdy¿ ich wielkoœæ, z uwagi na ochronê przed zalaniem ni¿ej po³o¿onych
wyrobisk s¹siednich czynnych kopalñ, jest znaczna. Informacje na temat odwodnieñ wyrobisk górniczych s¹ opraco-

wywane na podstawie ankiet przekazywanych do PIG-PIB
w ramach badañ statystyki publicznej.
Pierwszym etapem tworzenia mapy jest automatyczne
zsumowanie poborów wód z ujêæ spisanych w bazie POBORY, oddzielnie dla ka¿dego obszaru bilansowego i JCWPd,
z wykorzystaniem narzêdzi geostatystycznych oprogramowania GIS. Poprawnoœæ ka¿dego obliczenia jest sprawdzana poprzez weryfikacjê wykonanych dzia³añ i ich wyniku
z wykorzystaniem dodatkowych danych (zasiêg lejów depresji, korelacja z danymi urzêdu statystycznego i archiwalne dane bazy POBORY). Kolejnym, wa¿nym etapem prac
jest analiza b³êdu obliczeniowego, wynikaj¹cego z dwóch
powodów: niedok³adnoœci lokalizacji ujêcia z przypisan¹
wartoœci¹ poboru oraz niedok³adnoœci okreœlonego w GIS
przebiegu granic obszarów bilansowych.
Drugi etap dzia³añ polega na przyporz¹dkowaniu wartoœci poboru zwi¹zanego z odwodnieniem kopalñ do
poszczególnych obszarów bilansowych i JCWPd. Wykonywana jest analiza ekspercka, w której uwzglêdnia siê
lokalizacjê terenów górniczych, stwierdzonych obni¿eñ
zwierciad³a wody czy zmiany rejonu wydobycia w danej
kopalni. Ostatnim etapem jest agregacja danych oraz sumowanie poboru z ujêæ wód podziemnych i odwodnieñ
zak³adów górniczych w poszczególnych obszarach bilansowych i JCWPd. Na podstawie otrzymanych wyników s¹
opracowywane mapy rozk³adu poboru wód podziemnych
w podziale na obszary bilansowe oraz JCWPd (ryc. 11, 12).
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Okreœlenie wielkoœci poboru wód podziemnych na
obszarze kraju stanowi podstawê do bilansowania ich zasobów i oceny poziomu rezerw. Oszacowanie ca³kowitego,
rejestrowanego poboru wód podziemnych w podziale na
JCWPd jest wykorzystywane przede wszystkim do oceny
stanu iloœciowego JCWPd (Palak-Mazur i in., 2020).
PODSUMOWANIE
Gromadzenie, przetwarzanie, archiwizowanie oraz
udostêpnianie zgromadzonej informacji s¹ jednymi z wa¿niejszych zadañ pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej
(Prawo wodne, art. 380, pkt 2 i 3). Zadania te s¹ realizowane poprzez prowadzenie i aktualizacjê baz danych hydrogeologicznych. Najstarszymi, blisko 50-letnimi bazami, s¹
Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych (CBDH) –
Bank HYDRO i Baza Danych Monitoring Wód Podziemnych (MWP). Najstarsze zgromadzone dane dotycz¹
studni wykonanych na prze³omie XIX i XX w. w celu
zaopatrzenia w wodê miast, wsi i zak³adów przemys³owych. W prezentowanych bazach brakuje natomiast
historycznych informacji o wielkoœci odwodnieñ górniczych przed II wojn¹ œwiatow¹ i w latach powojennych, co
ogranicza przedzia³ czasowy analiz zgromadzonych danych.
Najm³odszym zbiorem danych hydrogeologicznych jest
Baza Jednolitych Czêœci Wód Podziemnych (baza JCWPd),
utworzona w 2013 r. na potrzeby opracowania planów
gospodarowania wodami i ich aktualizacji.
Opisane w artykule bazy stanowi¹ zasób informacji
o wodach podziemnych, które s¹ wykorzystywane w wielu
opracowaniach badawczych, projektowych i dokumentacyjnych z dziedziny hydrogeologii, geologii, gospodarki
wodnej i przestrzennej, kartografii, ochrony œrodowiska
i klimatu, realizowanych przez instytuty badawcze i uczelnie wy¿sze, przedsiêbiorstwa geologiczne oraz administracjê wszystkich szczebli. Bazy te s¹ stale zasilane nowymi
danymi i modernizowane. Wraz z rosn¹cymi potrzebami
zamawiaj¹cych informacjê hydrogeologiczn¹ oraz rozwojem narzêdzi do prezentacji i udostêpniania danych informacje zgromadzone w bazach s¹ prezentowane w formach
coraz bardziej nowoczesnych i przystêpnych dla odbiorcy.
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