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Na zamówienie Ministra Œrodowiska
realizowane s¹ prace geologiczne finan-
sowane przez Narodowy Fundusz Ochro-
ny Œrodowiska i Gospodarki Wodnej (ze
œrodków przewidzianych na potrzeby
geologii).

Corocznie w marcowym numerze
Przegl¹du Geologicznego Departament
Geologii i Koncesji Geologicznych pre-

zentuje listê tematów geologicznych, których realizacja
zosta³a zakoñczona w roku poprzednim. Informacja ta

umo¿liwi wszystkim zainteresowanym uzyskanie wiedzy
nie tylko o zakresie wykonywanych opracowañ, lecz tak¿e
o miejscu ich przekazania (archiwizacji). Mam nadziejê, ¿e
dziêki takiemu dzia³aniu dostêp do wyników bêdzie du¿o
³atwiejszy, co umo¿liwi efektywniejsze z nich korzystanie.
Dodatkowo w ka¿dym lipcowym numerze Przegl¹du Geo-
logicznego przedstawiam nowe tematy zamawiane przez
Ministra Œrodowiska, których wykonanie zosta³o rozpo-
czête w okreœlonym przedziale czasu.

W tabeli 1 zosta³y przedstawione tematy, których reali-
zacjê zakoñczono w 2010 roku.
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Lp. Tytu³ przedsiêwziêcia Okres
realizacji Cel przedsiêwziêcia Krótka charakterystyka Miejsce przekazania

1

Opracowanie warstw
informacyjnych
Pierwszy poziom wodo-
noœny – wystêpowanie i
hydrodynamika na
obszarze 120 arkuszy
Mapy hydrogeologicznej
Polski 1 : 50 000 wraz z
wprowadzeniem do
bazy danych GIS MhP

2007–2010

Uzupe³nienie scalonej
bazy danych GIS MhP
1 : 50 000 o warstwy
informacyjne Pierwszy
poziom wodonoœny –
wystêpowanie i hydro-
dynamika (PPW-WH),
wykonanymi w latach
2005–2007 w ramach I i
II transzy prac nad
rozwojem MhP oraz
opracowanie warstw in-
formacyjnych PPW-WH
na obszarze 120 arkuszy
MhP 1 : 50 000 i wpro-
wadzenie ich do bazy
danych GIS MhP

Opracowano warstwy informacyjne
PPW-WH na obszarze 120 arkuszy MhP
1 : 50 000 oraz wprowadzono je do bazy
danych. Umo¿liwi to pe³ne rozpoznanie
hydrogeologiczne p³ytkich wód
podziemnych przylegaj¹cych do granicy z
pañstwami UE oraz jednolitych czêœci wód
podziemnych o z³ym stanie i zagro¿onych
nieosi¹gniêciem celów œrodowiskowych
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wyniki
pracy bêd¹ wykorzystywane w
szczególnoœci przez KZGW, RZGW,
przedsiêbiorstwa hydrogeologiczne i
pañstwow¹ s³u¿bê hydrogeologiczn¹ do
realizacji zadañ w zakresie weryfikacji
oceny stanu wód podziemnych, tworzenia
programów dzia³añ dla ich ochrony,
opracowania wskazañ dla ustalenia zakresu
derogacji i uzasadnienia mniej
wymagaj¹cych celów œrodowiskowych.
Ponadto wyniki znajd¹ zastosowanie w
realizacji projektów i dokumentacji
hydrogeologicznych czy te¿ raportów o
oddzia³ywaniu na œrodowisko

CAG PIG-PIB

2

Projekt prac
geologicznych dla
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
podziemnych zlewni
Wis³y od ujœcia
Zg³owi¹czki do ujœcia
Brdy (bez zlewni
Drwêcy i T¹¿yny)

2009–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych zlewni
Wis³y od ujœcia
Zg³owi¹czki do ujœcia
Brdy (bez zlewni Drwêcy
i T¹¿yny)

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci bêd¹ zdefiniowane
warunki korzystania z wód podziemnych
zlewni Wis³y od ujœcia Zg³owi¹czki do
ujœcia Brdy (bez zlewni Drwêcy i T¹¿yny)

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski Woje-
wództwa Kujawsko-
-Pomorskiego, Urz¹d
Marsza³kowski Woje-
wództwa Mazowieckie-
go, KZGW (wersja
elektroniczna), RZGW
Gdañsk (wersja elektro-
niczna)

3

Projekt prac
geologicznych w celu
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
leczniczych w zlewni
Rudawy

2009–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do zrealizo-
wania w celu udokumen-
towania zasobów
dyspozycyjnych wód
leczniczych w zlewni
Rudawy

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci organ koncesyjny
bêdzie móg³ prowadziæ racjonaln¹
gospodarkê wodami leczniczymi

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Ma³opolskiego,
Starostwo Powiatowe
w Krakowie

Tab. 1. Zestawienie przedsiêwziêæ realizowanych na zamówienie Ministra Œrodowiska finansowanych ze œrodków Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, których realizacja zakoñczy³a siê w 2010 r.

Z DZIA£ALNOŒCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

1Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, Ministerstwo Œrodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa;
ewa.zalewska@mos.gov.pl.
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Lp. Tytu³ przedsiêwziêcia Okres
realizacji Cel przedsiêwziêcia Krótka charakterystyka Miejsce przekazania

4

Projekt prac
geologicznych w celu
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
leczniczych w zlewni
Wilgi

2009–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód leczniczych w
zlewni Wilgi

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci organ koncesyjny
bêdzie móg³ prowadziæ racjonaln¹
gospodarkê wodami leczniczymi

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Ma³opolskiego,
Starostwo Powiatowe
w Krakowie

5

Projekt prac
geologicznych dla
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
podziemnych zlewni
lewobrze¿nej Wis³y od
So³y po Pr¹dnik

2009–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych zlewni
lewobrze¿nej Wis³y od
So³y po Pr¹dnik

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci bêd¹ zdefiniowane
warunki korzystania z wód podziemnych
zlewni lewobrze¿nej Wis³y od So³y po
Pr¹dnik

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Ma³opolskiego,
Starostwo Powiatowe
w Krakowie, KZGW
(wersja elektroniczna),
RZGW Kraków (wersja
elektroniczna)

6

Projekt prac
geologicznych dla
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
podziemnych zlewni
œrodkowego i dolnego
Neru i prawobrze¿nej
zlewni Warty poni¿ej
zb. Jeziorsko po ujœcie
Prosny wraz ze zlewni¹
górnej Noteci po
Pakoœæ

2009–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych zlewni
œrodkowego i dolnego
Neru i prawobrze¿nej
zlewni Warty poni¿ej
zbiornika Jeziorsko po
ujœcie Prosny wraz ze
zlewni¹ górnej Noteci po
Pakoœæ

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci bêd¹ zdefiniowane
warunki korzystania z wód podziemnych
zlewni œrodkowego i dolnego Neru i
prawobrze¿nej zlewni Warty poni¿ej
zbiornika Jeziorsko po ujœcie Prosny wraz
ze zlewni¹ górnej Noteci po Pakoœæ

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski Woje-
wództwa £ódzkiego,
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Wielko-
polskiego, KZGW
(wersja elektroniczna)

7

Projekt prac
geologicznych w celu
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
podziemnych zlewni
Szprotawy z przyleg³¹
czêœci¹ bezpoœredniej
zlewni Odry w rejonie
LGOM

2009–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych zlewni
Szprotawy z przyleg³¹
czêœci¹ bezpoœredniej
zlewni Odry w rejonie
LGOM

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci bêd¹ zdefiniowane
warunki korzystania z wód podziemnych
zlewni Szprotawy z przyleg³¹ czêœci¹
bezpoœredniej zlewni Odry w rejonie
LGOM

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski Woje-
wództwa Dolno-
œl¹skiego, Urz¹d
Marsza³kowski Woje-
wództwa Lubuskiego,
KZGW (wersja
elektroniczna)

8

Projekt prac
geologicznych w celu
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
leczniczych
siarczkowych w rejonie
Buska Zdroju i Solca
Zdroju

2009–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód leczniczych
siarczkowych w rejonie
Buska Zdroju i Solca
Zdroju – etap I

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci organ koncesyjny
bêdzie móg³ prowadziæ racjonaln¹
gospodarkê wodami leczniczymi w rejonie
Buska Zdroju i Solca Zdroju

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Œwiêtokrzyskiego,
Starostwo Powiatowe
w Busku Zdroju

9

Projekt prac
geologicznych dla
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
podziemnych zlewni
Warty od ujœcia Lutyni
do Kana³u Mosiñskiego
z Lutyni¹ w³¹cznie

2010–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych zlewni
Warty od ujœcia Lutyni
do Kana³u Mosiñskiego z
Lutyni¹ w³¹cznie

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci bêd¹ zdefiniowane
warunki korzystania z wód podziemnych
zlewni Warty od ujœcia Lutyni do Kana³u
Mosiñskiego z Lutyni¹ w³¹cznie

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Wielkopolskiego,
Starostwo Powiatowe
w Jarocinie, KZGW
(wersja elektroniczna),
RZGW Poznañ (wersja
elektroniczna)

10

Projekt prac
geologicznych dla
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
podziemnych zlewni
Szeszupy, Czarnej
Hañczy i Marychy w
granicach pañstwa

2010–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych zlewni
Szeszupy, Czarnej
Hañczy i Marychy w
granicach pañstwa

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie bêd¹ zdefiniowane warunki
korzystania z wód podziemnych zlewni
Szeszupy, Czarnej Hañczy i Marychy w
granicach pañstwa

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Podlaskiego, Starostwo
Powiatowe w Sejnach,
KZGW (wersja
elektroniczna), RZGW
Warszawa (wersja
elektroniczna)

11

Projekt prac
geologicznych dla
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
podziemnych zlewni
Gostyni

2009–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych zlewni
Gostyni

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci bêd¹ zdefiniowane
warunki korzystania z wód podziemnych
zlewni Gostyni

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Œl¹skiego, KZGW
(wersja elektroniczna),
RZGW Gliwice
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12

Projekt prac
geologicznych dla
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
podziemnych
prawobrze¿nej zlewni
Warty od zlewni Neru
po zlewniê Meszny
wraz ze zlewni¹ górnej
Noteci po Pakoœæ i
zlewniê Kana³u
G³uszyñskiego
(zlewnia Zg³owi¹czki)

2009–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych
prawobrze¿nej zlewni
Warty od zlewni Neru po
zlewniê Meszny wraz ze
zlewni¹ górnej Noteci po
Pakoœæ i zlewniê Kana³u
G³uszyñskiego (zlewnia
Zg³owi¹czki)

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci bêd¹ zdefiniowane
warunki korzystania z wód podziemnych
prawobrze¿nej zlewni Warty od zlewni
Neru po zlewniê Meszny wraz ze zlewni¹
górnej Noteci po Pakoœæ i zlewniê Kana³u
G³uszyñskiego (zlewnia Zg³owi¹czki)

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Œl¹skiego, KZGW
(wersja elektroniczna),
RZGW Gliwice

13

Aneks do projektu prac
geologicznych dla
ustalenia zasobów
dyspozycyjnych wód
podziemnych zlewni
Wdy

2009–2010

Opracowanie zakresu
prac geologicznych
niezbêdnych do
zrealizowania w celu
udokumentowania
zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych zlewni
Wdy i M¹tawy

Efektem realizacji zadania s¹
zaprojektowane prace geologiczne, których
wykonanie pos³u¿y do opracowania
dokumentacji hydrogeologicznej; na jej
podstawie w przysz³oœci bêd¹ zdefiniowane
warunki korzystania z wód podziemnych
zlewni Wdy i M¹tawy

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski Woje-
wództwa Pomorskiego,
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
KZGW (wersja
elektroniczna)

14

Dokumentacja
hydrogeologiczna
okreœlaj¹ca obszar
zasilania rezerwatu
przyrody Niebieskie
�ród³a ko³o
Tomaszowa
Mazowieckiego wraz z
ustaleniem zasad
ochrony tego obszaru

2007–2010

Okreœlenie obszaru
zasilania rezerwatu
przyrody Niebieskie
�ród³a ko³o Tomaszowa
Mazowieckiego oraz
ustalenie zasad ochrony
tego obszaru

Dla obszaru rezerwatu Niebieskie �ród³a po
raz pierwszy wykonano pomiary i
obserwacje ca³ego systemu hydrograficz-
nego przy zastosowaniu elektronicznych
rejestratorów poziomu wody oraz
cyklicznych comiesiêcznych pomiarów
wydajnoœci i przep³ywów przez okres
dwóch lat hydrologicznych. Na podstawie
przeprowadzonych badañ okreœlono obszar
zasilenia rezerwatu oraz wskazano g³ówne
ograniczenia, a tak¿e dzia³ania ochronne
zabezpieczaj¹ce stan iloœciowy i
jakoœciowy wód. Informacje zawarte w
dokumentacji mog¹ stanowiæ podstawê do
sporz¹dzania planu ochrony rezerwatu
przyrody, jak równie¿ u³atwi¹ organom
samorz¹dowym prowadzenie dzia³añ w celu
ochrony tego obszaru

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
£ódzkiego, archiwum
Starostwa Powiatowego
w Tomaszowie
Mazowieckim

15

Dokumentacja
hydrogeologiczna
ustalaj¹ca zasoby
dyspozycyjne wód
podziemnych obszaru
wysoczyzny œredzko-
-gnieŸnieñskiej.

2008–2010

Udokumentowanie
zasobów dyspozycyjnych
wód podziemnych
obszaru wysoczyzny
œredzko-gnieŸnieñskiej

W dokumentacji zosta³a ustalona wielkoœæ
zasobów dyspozycyjnych wód
podziemnych w obrêbie wysoczyzny
œredzko-gnieŸnieñskiej. Opracowanie
bêdzie mo¿na wykorzystaæ m.in. do
sporz¹dzania bilansu wodno-gospodarczego
i okreœlenia warunków korzystania z wód w
obrêbie wymienionego obszaru

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski Woje-
wództwa Wielkopol-
skiego, Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
RZGW Poznañ (wersja
elektroniczna)

16

Dokumentacja hydro-
geologiczna ustalaj¹ca
zasoby wód podziem-
nych zlewni Wierzycy
wraz z obszarami bez-
poœrednich lewostron-
nych zlewni Wis³y na od-
cinku od ujœcia M¹tawy
po wodowskaz Tczew

2008–2010

Udokumentowanie zaso-
bów dyspozycyjnych wód
podziemnych w obrêbie
zlewni Wierzycy wraz z
obszarami bezpoœrednich
lewostronnych zlewni
Wis³y na odcinku od
ujœcia M¹tawy po
wodowskaz Tczew

W dokumentacji zosta³a ustalona wielkoœæ
zasobów dyspozycyjnych wód podziem-
nych zlewni Wierzycy wraz z obszarami
bezpoœrednich lewostronnych zlewni Wis³y
na odcinku od ujœcia M¹tawy po wodowskaz
Tczew. Opracowanie bêdzie mo¿na wyko-
rzystaæ m.in.do sporz¹dzania bilansu wodno-
-gospodarczego i okreœlenia warunków ko-
rzystania z wód w wymienionym rejonie

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski Woje-
wództwa Pomorskiego,
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego,
KZGW (wersja elektro-
niczna), RZGW Gdañsk

17

Dokumentacja hydro-
geologiczna ustalaj¹ca
zasoby dyspozycyjne
wód leczniczych Rabki
Zdroju

2007–2010

Udokumentowanie
zasobów dyspozycyjnych
wód leczniczych w
rejonie Rabki Zdroju

W dokumentacji zosta³a ustalona wielkoœæ
zasobów dyspozycyjnych wód leczniczych
w rejonie Rabki Zdroju. Opracowanie
bêdzie wykorzystane na potrzeby organu
koncesyjnego w celu prowadzenia
racjonalnej gospodarki wodami leczniczymi
w rejonie Rabki Zdroju, a tak¿e na potrzeby
przedsiêbiorców wydobywaj¹cych wody
lecznicze w opisanym rejonie

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Ma³opolskiego,
Starostwo Powiatowe
w Nowym Targu

18

Geotermia
niskotemperaturowa w
Polsce – stan aktualny i
perspektywy rozwoju,
kryteria op³acalnoœci,
uwarunkowania
œrodowiskowe

2009–2010

Przedstawienie stanu
aktualnego i perspektyw
rozwoju, kryteriów
op³acalnoœci oraz
uwarunkowañ
œrodowiskowych
geotermii
niskotemperaturowej w
kraju i na œwiecie

Efektem realizacji zadania jest
opracowanie, które pos³u¿y do
popularyzacji geotermii
niskotemperaturowej (a tym samym
wzrostu wykorzystania pomp ciep³a) w
œrodowisku geologicznym

Urzêdy wojewódzkie i
marsza³kowskie (w tym
geolodzy wojewódzcy),
starostwa powiatowe,
miasta na prawach
powiatu, WUG, OUG,
KZGW, RZGW, GIOŒ,
WIOŒ, PIG-PIB,
uczelnie wy¿sze i
instytuty naukowe,
biblioteki,
przedsiêbiorstwa
geologiczne i
geotermalne, strona
internetowa MŒ
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19

Bilans Gospodarki
Surowcami
Mineralnymi Polski i
Œwiata 2008 w wersji
polskojêzycznej oraz
Minerals Yearbook of
Poland 2008 w wersji
anglojêzycznej

2009–2010

Przedstawienie i
udostêpnienie aktualnych
danych o gospodarce
surowcami mineralnymi
w Polsce i na ca³ym
œwiecie w ujêciu
zgodnym ze standardami
OECD i UE

Efektem jest publikacja obu wersji jêzyko-
wych bilansu. Zawarte w nim informacje na
temat wielkoœci aktualnego wykorzystywania
surowców mineralnych i zapotrzebowania
gospodarki na najbli¿sze lata s¹ wykorzysty-
wane przez administracjê do kreowania
polityki surowcowej kraju, a przez przed-
siêbiorców do planowania dzia³alnoœci
gospodarczej

Ministerstwa, urzêdy
marsza³kowskie,
biblioteki, wybrane
urzêdy centralne,
ambasady, izby
gospodarcze

20

Archiwizacja i
inwentaryzacja
informacji
geologicznych
zawartych w próbkach
geologicznych
przechowywanych w
Pañstwowym Instytucie
Geologicznym

2009–2010

Zabezpieczenie i ochrona
niezarchiwizowanych
zbiorów próbek
geologicznych
zgromadzonych poza
magazynami rdzeni CAG
(czêsto najbardziej
wartoœciowe interwa³y
odcinka rdzeniowanego)

Efektem pracy jest szczegó³owe rozpo-
znanie i sklasyfikowanie zasobów, zarchi-
wizowanie zbiorów zakwalifikowanych do
przechowywania, wprowadzanie danych o
zarchiwizowanych próbkach do CBDG,
przeniesienie zbiorów do archiwum próbek
geologicznych CAG, zakupionych rega³ów
niezbêdnych do w³aœciwego przechowywa-
nia i udostêpniania zbiorów. Z uwagi na
umieszczenie informacji o odzyskanych i
opracowanych próbkach geologicznych w
CBDG wyniki pracy bêd¹ dostêpne dla
wszystkich zainteresowanych, a g³ównie
osób i instytucji wykorzystuj¹cych infor-
macjê do celów naukowych oraz podmio-
tów prowadz¹cych prace poszukiwawcze
surowców mineralnych

Terenowe archiwa
rdzeni CAG, Centralna
Baza Danych
Geologicznych

21

Utworzenie cyfrowego
banku archiwalnych
rejestracji
sejsmoakustycznych

2007–2010

Sporz¹dzenie cyfrowych
kopii (w plikach
rastrowych)
archiwalnych rejestracji
sejsmoakustycznych
zapisanych systemem
analogowym i utworzenie
ich komputerowego
archiwum poprzez
stworzenie systemu
zarz¹dzania nimi oraz
pobierania z nich danych

Wskutek realizacji tematu powsta³o
komputerowe archiwum zawieraj¹ce w
plikach rastrowych kopie oryginalnych
rejestracji, wspó³dzia³aj¹ce œciœle z istnie-
j¹c¹ graficzn¹ baz¹ interpretacji sejsmo-
akustycznych GEOECHO i zarz¹dzane
wspólnym programem obs³ugi. Bezpoœred-
nim efektem takiego rozwi¹zania jest mo¿-
liwoœæ szybkiego porównania obrazu reje-
stracji z dotychczasow¹ interpretacj¹, jej
weryfikacja lub uzupe³nienie. Umo¿liwia to
równie¿ szybkie dotarcie do wybranego
fragmentu rejestracji w celu jej
szczegó³owej analizy i korelacji z danymi
otworowymi. Bank rejestracji umieszczony
na serwerach Oddzia³u Geologii Morza
PIG-PIB dostarcza danych do opracowañ
dla MŒ, urzêdów morskich i podmiotów
planuj¹cych inwestycje na dnie Morza
Ba³tyckiego (budowle hydrotechniczne,
kable, ruroci¹gi, farmy wiatrowe)

Baza GEOECHO,
Centralna Baza Danych
Geologicznych

22

Rozpoznanie basenów
wêglowodorowych
Polski pod k¹tem
mo¿liwoœci wystêpo-
wania i zasobów oraz
mo¿liwoœci koncesjo-
nowania poszukiwañ
niekonwencjonalnych
z³ó¿ gazu ziemnego –
etap I

2009–2010

Wstêpna analiza i
okreœlenie potencja³u
poszukiwañ
niekonwencjonalnych
z³ó¿ gazu ziemnego w
Polsce (gazu w ³upkach –
shale gas, gazu
zamkniêtego – tight gas)

W ramach projektu przedstawiono aktualny
stan poszukiwañ i eksploatacji niekonwen-
cjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego na œwiecie
oraz perspektywy rozwoju tego segmentu
przemys³u naftowego. Opracowano
iloœciowe kryteria s³u¿¹ce do selekcji
potencjalnych obszarów perspektywicznych
niekonwencjonalnych z³ó¿ gazu ziemnego
w oparciu na analogicznych pracach pro-
wadzonych w innych basenach naftowych
na œwiecie. Przeprowadzono równie¿
analizy istniej¹cych danych geologicznych,
geofizycznych, petrofizycznych i
geochemicznych, maj¹cych znaczenie dla
poszukiwañ niekonwencjonalnych z³ó¿
wêglowodorów. W wyniku powy¿szej
analizy wytypowano obszary i kompleksy o
najwiêkszym potencjale wystêpowania
niekonwencjonalnych akumulacji
wêglowodorów wraz z ich hierarchizacj¹
(rankingiem). Jako najbardziej
perspektywiczne dla poszukiwañ gazu
zamkniêtego wskazano utwory czerwonego
sp¹gowca wykszta³cone w facji eolicznej na
obszarze pogranicza monokliny przed-
sudeckiej i bruzdy œródpolskiej.
Zgromadzone dane geologiczne i
geochemiczne pozwoli³y wskazaæ utwory
górnego ordowiku i dolnego syluru na
kratonie wschodnioeuropejskim jako
formacjê o najwiêkszym prawdopodo-
bieñstwie wystêpowania gazu ³upkowego.
Opracowanie wykorzystywane bêdzie m.in.
przez ministra œrodowiska, ministra
gospodarki, koncesjobiorców, instytuty
naukowo-badawcze oraz uczelnie wy¿sze

CAG PIG-PIB, firmy
naftowe prowadz¹ce
dzia³alnoœæ na terenie
Polski (opracowanie
przekazane w postaci
pliku PDF)
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23
Rekonstrukcja
systemów naftowych
Karpat zewnêtrznych

2007–2010

Przedsiêwziêcie mia³o
g³ównie na celu uzupe³-
nienie bazy analitycznej z
zakresu zarówno geologii
podstawowej, jak i geo-
logii naftowej na obszarze
Karpat zewnêtrznych i
niecki podhalañskiej.
Kolejnym celem by³o
scharakteryzowanie
poszczególnych elemen-
tów systemów naftowych
i okreœlenie ich wzajem-
nych relacji czasowych i
przestrzennych, zarówno
w odniesieniu do
konwencjonalnych, jak i
niekonwencjonalnych
typów akumulacji
wêglowodorów

Wykonano szerokie spektrum badañ s³u¿¹-
cych do rekonstrukcji budowy i ewolucji
obszarów Ÿród³owych dla materia³u detry-
tycznego basenów karpackich. Obejmowa³y
one m.in. izotopowe datowania ska³ krysta-
licznych, badania geochemiczne i petro-
logiczne czy mikrofacjalne analizy
egzotyków ska³ wêglanowych. Wykonano
tak¿e badania dojrza³oœci termicznej i
badania geochemiczne potencjalnych ska³
macierzystych dla wêglowodorów,
zw³aszcza w zachodniej (s³abiej pod tym
wzglêdem zbadanej) czêœci Karpat. Za
element systemu wêglowodorowego Karpat
zewnêtrznych w najwiêkszym stopniu
rzutuj¹cy na oboczn¹ i wertykaln¹
zmiennoœæ potencja³u wystêpowania
akumulacji wêglowodorów uznano jakoœæ
uszczelnienia. Opracowanie
wykorzystywane bêdzie przez ministra
œrodowiska, koncesjobiorców, instytuty
naukowo-badawcze oraz uczelnie wy¿sze

CAG PIG-PIB, czêœæ
bazodanowa
umieszczona zosta³a w
CBDG

24

Ocena wystêpowania
metanu w pok³adach
wêgla brunatnego z³ó¿
legnickich (Legnica W
i Legnica E) oraz
zagro¿enia gazowe
zwi¹zane z ich przysz³¹
eksploatacj¹

2009–2010

Zbadanie wystêpowania
metanu sorbowanego w
pok³adach wêgla brunat-
nego w rejonie z³ó¿ leg-
nickich (Legnica W i Leg-
nica E). Wyniki badañ po-
zwol¹ na opracowanie
uwarunkowañ i zagro¿eñ,
jakie mog¹ mieæ miejsce w
trakcie prowadzenia prac
górniczych i wiertniczych
w warunkach zagro¿enia
metanowego na z³o¿ach
legnickich

Wyniki badañ pos³u¿¹ do oceny emisji
metanu uwolnionego podczas eksploatacji
wêgla brunatnego do atmosfery, a tak¿e
mog¹ zostaæ wykorzystane przez przysz-
³ego przedsiêbiorcê do zaplanowania
dzia³añ zmierzaj¹cych do zwiêkszenia
bezpieczeñstwa prowadzenia prac
górniczych zwi¹zanych z eksploatacj¹
wêgla brunatnego i prac wiertniczych
zwi¹zanych z wykonywaniem otworów
geologicznych, odwodnieniowych,
technicznych i obserwacyjnych

CAG PIG-PIB

25

Opracowanie zasad i
kryteriów racjonalnej
gospodarki z³o¿ami i
ochrony z³ó¿
niezagospodarowanych,
w szczególnoœci w
planach
zagospodarowania
przestrzennego, jako
podstawy
wprowadzania
odpowiednich
uregulowañ prawnych

2009–2010

Ustalenie zasad i
kryteriów umo¿liwia-
j¹cych prowadzenie
racjonalnej gospodarki
z³o¿ami kopalin oraz
przygotowanie podstaw
do wprowadzenia odpo-
wiednich regulacji praw-
nych w tym zakresie, ze
szczególnym
uwzglêdnieniem aspektu
ochrony z³ó¿ kopalin
jako nieodnawialnego
elementu œrodowiska

W opracowaniu przedstawiono zagadnienia
istotne dla racjonalnej gospodarki z³o¿ami,
wytyczne waloryzacji z³ó¿ kopalin z punktu
widzenia ich ochrony oraz przeprowadzono
waloryzacjê z³ó¿ kopalin województwa
dolnoœl¹skiego. Ponadto, w opracowaniu
przedstawiono propozycje zmian przepisów
prawa, stanowi¹ce podstawê do dalszej dys-
kusji prowadz¹cej do opracowania zmian w
istniej¹cych regulacjach prawnych i zwiêk-
szenia ochrony z³ó¿ oraz uwzglêdnienia ich
w procesach planowania przestrzennego na
szczeblu krajowym, regionalnym i
lokalnym

CAG PIG-PIB, urzêdy
marsza³kowskie

26

Okreœlenie zasad
poszukiwañ i
dokumentowania z³ó¿
bursztynu

2009–2010

Opracowanie w³aœciwych
metod i wytycznych pro-
wadzenia prac geologicz-
nych w celu poszukiwa-
nia i rozpoznania z³ó¿
bursztynu w utworach
holoceñskich, plejstoceñ-
skich i paleogeñskich
oraz sformu³owanie
przes³anek wystêpowania
oraz w³aœciwych metod
dokumentowania z³ó¿
bursztynu, w szczegól-
noœci okreœlenie zasad
wykonywania robót
geologicznych,
opróbowania i
szacowania zasobów

W opracowaniu przedstawiono informacje
dotycz¹ce miejsc wystêpowania i
wydobycia bursztynu w Polsce, wykona-
nych prac geologicznych i
udokumentowanych z³ó¿ bursztynu.
Dokonano oceny metodyki badañ i
dokumentowania nagromadzeñ bursztynu
oraz przeanalizowano mo¿liwoœci
technologiczne jego pozyskiwania.
Opracowanie zamyka instrukcja okreœlaj¹ca
zasady poszukiwania i dokumentowania
z³ó¿ bursztynu

CAG PIG-PIB

27

Ocena mo¿liwoœci wy-
stêpowania mineraliza-
cji uranowej w Polsce
na podstawie wyników
prac geologiczno-
-poszukiwawczych

2009–2010

Podsumowanie wyników
prac geologiczno-
-poszukiwawczych rud
uranu prowadzonych w
Polsce po 1945 r. i ich
analiza w celu okreœlenia
perspektyw poszukiwaw-
czych w nawi¹zaniu do
przyjêtych kryteriów
geologicznych,
œrodowiskowych i
ekonomicznych

W opracowaniu dokonano analizy wiedzy o
istniej¹cych z³o¿ach i przejawach
mineralizacji uranowej w Polsce oraz
wytypowano najbardziej perspektywiczne
wg oceny autorów obszary. Pos³u¿y to
okreœleniu dalszych prac geologicznych w
zakresie poszukiwania i dokumentowania
z³ó¿ rud uranu oraz prac w zakresie
zapotrzebowania i wystarczalnoœci rud
uranu dla energetyki j¹drowej

CAG PIG-PIB,
Ministerstwo
Gospodarki
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28

Szczegó³owa mapa
geologiczna Polski w
skali 1 : 50 000 – etap
V – prace realizowane
w latach 2006–2009 –
zakoñczenie edycji –
czêœæ I – realizacja 71
nowych arkuszy

2006–2010

Celem pracy by³o
opracowanie 71 nowych
arkuszy SmgP wraz z
objaœnieniami

Opracowanie autorskie 71 arkuszy SmgP
stanowi metodycznie pierwszy etap nad
opracowaniem i wydaniem ka¿dego arkusza
SmgP. Mapy te w opracowaniu redakcyj-
nym i technicznym oraz w ich wydaniu stano-
wi¹ podstawê do wykonywania innych map
geologicznych, np. geoœrodowiskowej, geo-
sozologicznej, litogenetycznej, hydrogeolo-
gicznej w skali 1 : 50 000. Arkusze SmgP s¹
wykorzystywane przez administracjê samo-
rz¹dow¹ do celów zagospodarowania i plano-
wania przestrzennego, ochrony œrodowiska
oraz eksploatacji surowców mineralnych

CAG PIG-PIB

29

Szczegó³owa mapa
geologiczna Polski w
skali 1 : 50 000 – etap
V – prace realizowane
w latach 2006–2009
zakoñczenie edycji –
czêœæ II – realizacja 25
arkuszy
reambulowanych i 32
arkuszy sudeckich

2006–2010

Celem pracy by³o
wykonanie reambulacji
25 arkuszy SmgP i 32
arkuszy SmgP z obszaru
sudeckiego

Opracowanie autorskie 25 arkuszy SmgP i
32 arkuszy SmgP z obszaru sudeckiego
stanowi pierwszy etap nad opracowaniem
SmgP. Mapy te w opracowaniu redakcyj-
nym i technicznym oraz w ich wydaniu stano-
wi¹ podstawê do wykonywania innych map
geologicznych, np. geoœrodowiskowej, geo-
sozologicznej, litogenetycznej, hydrogeolo-
gicznej w skali 1 : 50 000. Arkusze SmgP s¹
wykorzystywane przez administracjê samo-
rz¹dow¹ do celów zagospodarowania i plano-
wania przestrzennego, ochrony œrodowiska
oraz eksploatacji surowców mineralnych

CAG PIG-PIB

30

Szczegó³owa mapa
geologiczna Polski w
skali 1 : 50 000 – etap
V – prace realizowane
w latach 2006–2009 –
zakoñczenie edycji –
czêœæ III – prace
towarzysz¹ce

2006–2010

Scyfrowanie, wdro¿enie
do bazy danych SmgP
oraz wykonanie
objaœnieñ dla 140
arkuszy SmgP

Arkusze SmgP po opracowaniu
redakcyjnym i technicznym oraz ich
wydaniu stanowi¹ podstawê do
wykonywania innych map geologicznych,
np. geoœrodowiskowej, geosozologicznej,
litogenetycznej, hydrogeologicznej w skali
1 : 50 000. Arkusze SmgP s¹
wykorzystywane przez administracjê
samorz¹dow¹ dla celów zagospodarowania
i planowania przestrzennego, ochrony
œrodowiska oraz eksploatacji surowców
mineralnych

CAG PIG-PIB

31

Szczegó³owa mapa geo-
chemiczna Górnego
Œl¹ska w skali 1 : 25 000
na arkuszach: Katowice
M-34-63-A-c, Mys³o-
wice M-34-63-A-d, Bie-
ruñ Stary M-34-63-C-a,
Imielin M-34-63-C-b

2007–2010

Wykonanie szczegó³o-
wych zdjêæ geochemicz-
nych w skali 1 : 25 000
na arkuszach: Katowice,
Mys³owice, Bieruñ Stary,
Imielin w obrêbie woje-
wództwa œl¹skiego. Zgod-
nie z Instrukcj¹ ramow¹
opracowania Szczegó³o-
wego zdjêcia geochemicz-
nego Górnego Œl¹ska
badaniom poddano gleby,
osady wodne oraz wody
powierzchniowe. Efektem
koñcowym opracowania
by³y komputerowe
monopierwiastkowe
mapy geochemiczne

Wyniki pracy stanowi¹ podstawê do
odniesienia do istniej¹cych normatywów
krajowych i zagranicznych. Bêd¹ one
przydatne do planowania przestrzennego,
dzia³añ rekultywacji i remediacji zdewasto-
wanych chemicznie terenów, oceny stanu
zdrowia ludzi i zwierz¹t w powi¹zaniu ze
stanem œrodowiska. Opracowanie bêdzie
wykorzystane przez: administracjê pañ-
stwow¹, a szczególnie na szczeblu powiato-
wym i gminnym, instytuty naukowe, biura
planowania przestrzennego, wy¿sze uczel-
nie. Wykonane mapy geochemiczne s¹
dostêpne na stronie MŒ i PIG-PIB

CAG PIG-PIB, Œl¹ski
Urz¹d Wojewódzki i
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Œl¹skiego, urzêdy miast
i gmin, WIOŒ,
Nadleœnictwo w
Chrzanowie i Trzebini
oraz biblioteki

32

Wykonanie 6 projektów
prac geologicznych dla
49 reambulowanych
arkuszy Szczegó³owej
mapy geologicznej Pol-
ski w skali 1 : 50 000

2009–2010

Opracowanie 6 projektów
prac geologicznych dla
49 arkuszy uaktualnionej
Szczegó³owej mapy geo-
logicznej Polski w skali
1 : 50 000

Na podstawie wykonanych projektów prac
geologicznych bêdzie realizowane
przedsiêwziêcie polegaj¹ce na wykonaniu
49 arkuszy SmgP w 6 regionach Polski

CAG PIG-PIB

33
Mapa litogenetyczna
Polski w skali 1 : 50 000
– etap I

2006–2010

Opracowanie 400 arkuszy
MlP w wyniku przetwo-
rzenia arkuszy SmgP i
przygotowanie czêœci gra-
ficznej w formie rastrowej

Arkusze MlP s¹ wykorzystywane przez
administracjê samorz¹dow¹ do celów
zagospodarowania i planowania
przestrzennego, ochrony œrodowiska

CAG PIG-PIB

34

Mapy geologiczno-
-turystyczne
wybranych Parków
Narodowych

2008–2010

Wykonanie map
geologiczno-turystycznych
w skalach 1 : 10 000–
–1 : 25 000 dla 5 parków
narodowych: Babiogór-
skiego, Bia³owieskiego,
Poleskiego, Roztoczañ-
skiego i Wigierskiego

W sposób kompleksowy przedstawiono œro-
dowisko abiotyczne i biotyczne na potrzeby
edukacyjne, poznawcze, ekologiczne,
turystyczne oraz do wykorzystania przez
lokaln¹ administracjê na potrzeby plano-
wania i zagospodarowania przestrzennego,
budownictwa oraz w kwestiach zwi¹zanych
z zagro¿eniami naturalnymi i antropoge-
nicznymi. Wed³ug rozdzielnika zatwierdzo-
nego przez MŒ rozpowszechniono ³¹cznie
10 000 egz. map w wersji papierowej
i 500 egz. w wersji multimedialnej

CAG PIG-PIB
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35

Litogeneza i geochemia
osadów dna i strefy
brzegowej Zalewu
Szczeciñskiego

2007–2010

Uzyskanie szczegó³o-
wego obrazu litologii,
genezy, stratygrafii i
geochemii osadów dna
Zalewu Szczeciñskiego i
jego strefy brzegowej

Wykonano m.in. mapy geologiczne (lito-
logia, facje, geneza osadów oraz mi¹¿szoœæ
osadów i charakter ich pod³o¿a) i geo-
chemiczne osadów dennych strefy brzego-
wej Zalewu Szczeciñskiego. Opracowanie
mo¿e stanowiæ podstawê do w³aœciwego
sterowania i podejmowania dzia³añ w
zakresie utrzymania toru wodnego
Œwinoujœcie-Szczecin i regulacji stosunków
wodnych obszarów stykowych woda-l¹d

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Morski w Szczecinie,
GIOŒ, Urz¹d Marsza³-
kowski Województwa
Zachodniopomorskiego,
RZGW

36
Zintegrowany System
Kartografii
Geologicznej – IKAR

2005–2010

Opracowanie zintegro-
wanego systemu karto-
grafii geologicznej dla
istniej¹cych i przysz³ych
baz danych kartografii
geologicznej

System IKAR jako narzêdzie realizuj¹ce
zadania pañstwowej s³u¿by geologicznej
ma strukturê gotow¹ na przyjêcie danych
przestrzennych MgP 1 : 500 000, SmgP
1 : 50 000, MlP 1 : 50 000 i MgP 1 : 200 000,
posiada dane referencyjne, metadane i dane
skorowidzowe oraz kilka aplikacji do
obs³ugi systemu i edycji. Jest wykorzysty-
wany jako narzêdzie do wyszukiwania i
przegl¹dania geologicznych danych karto-
graficznych zgodnie z wymaganiami
ustawy o infrastrukturze informacji
przestrzennej

CAG PIG-PIB
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Wstêpna inwentary-
zacja i waloryzacja
stanowisk geolo-
gicznych dla potrzeb
oceny mo¿liwoœci
utworzenia obszaru
geoturystycznego w
rejonie Wa³brzycha

2008–2010

Dokumentacja kilku-
dziesiêciu stanowisk
geologicznych
spe³niaj¹cych kryteria
geotropów wraz z
wielokryteriow¹
waloryzacj¹ i analiz¹
potencja³u kierunku
rozwoju geoturystycz-
nego rejonu Wa³brzycha

Informacje dotycz¹ce stanowisk geologicz-
nych w rejonie Wa³brzycha wraz ze
szczegó³ow¹ charakterystyk¹ geologiczn¹
opracowane w ramach realizacji tematu
zostan¹ przeznaczone do wykorzystania do
celów planistycznych z dziedziny organi-
zacji ruchu turystycznego w tym rejonie

CAG PIG-PIB, Dolno-
œl¹ski Zespó³ Parków
Krajobrazowych,
Urz¹d Marsza³kowski
Województwa
Dolnoœl¹skiego,
Starostwo Powiatowe
w Wa³brzychu, Urz¹d
Miejski w Wa³brzychu
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Inwentaryzacja i walo-
ryzacja geostanowisk
Karkonoskiego Parku
Narodowego i jego
otuliny oraz
wykonywanie mapy
geologicznej tego
obszaru

2008–2010

Inwentaryzacja i walo-
ryzacja wystêpuj¹cych w
Karkonoszach
geostanowisk oraz
promocja obszarów o
szczególnych walorach
geologicznych

Geopark Karkonoski Park Narodowy i jego
otulina ze swoim bogactwem geologicznym
i unikatow¹ rzeŸb¹ odgrywa du¿¹ rolê w
tworzeniu nowych miejsc pracy oraz w pro-
cesie rozwoju gospodarczego, równie¿ dziêki
rozwojowi geoturystyki, na który pozy-
tywny wp³yw ma nadany przez g³ównego
geologa kraju status geoparku krajowego

Karkonoski Park
Narodowy, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Dolnoœl¹skiego,
Dolnoœl¹ski Urz¹d
Wojewódzki, CAG
PIG-PIB
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Geopark Góra œw. Anny
– udokumentowanie i
propozycja jego
ochrony

2008–2010

Podjêcie ochrony znanych
w ca³ej Europie, dobrze
zachowanych stanowisk
dokumentuj¹cych utwory
mezozoiku Opolszczyzny.
Wykonane prace umo¿li-
wi¹ utworzenie atrak-
cyjnego obiektu geotury-
stycznego, który uwypukli
walory przyrodnicze
rejonu Góry œw. Anny

Podjête badania utworów mezozoicznych
rejonu Opola wp³ywaj¹ na ochronê tych sta-
nowisk, a tak¿e s¹ wykorzystywane jako ma-
teria³ edukacyjny w kszta³ceniu geologiczno-
-przyrodniczym spo³eczeñstwa. Nadanie
przez g³ównego geologa kraju statusu geo-
parku krajowego rejonowi Góry œw. Anny
przyczynia siê do wyeksponowania walorów
turystycznych rejonu jako atrakcji tury-
stycznej, nie tylko na poziomie lokalnym,
lecz tak¿e o znaczeniu narodowym

CAG PIG-PIB, Zespó³
Opolskich Parków
Krajobrazowych, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Opolskiego
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Dokumentowanie
profili geologicznych
wzd³u¿ liniowych
inwestycji
infrastrukturalnych –
objêcie projektem
pozosta³ej czêœci Polski

2007–2010

Udokumentowanie profili
geologicznych ods³o-
niêtych w wyniku robót
ziemnych towarzysz¹-
cych realizacji liniowych
inwestycji infrastruktu-
ralnych w Polsce, ich
aprobowanie i wszech-
stronne opracowanie w
celu rozpoznania
regionalnej budowy
geologicznej

W oparciu na pracach terenowych,
laboratoryjnych i kameralnych uzupe³niono
bazy danych SmgP i sporz¹dzono katalogi
dokumentacyjne zawieraj¹ce lokalizacjê,
dokumentacjê fotograficzn¹ i rysunkow¹
ods³oniêæ, geologiczne profile syntetyczne.
W przypadku prac wykonywanych na
terenie aktualnie realizowanych oraz plano-
wanych arkuszy SmgP dane z ods³oniêæ zo-
sta³y i zostan¹ wykorzystane bezpoœrednio
przy sporz¹dzaniu treœci mapy. Dla arkszy
ju¿ opracowanych cyfrowo i wydanych
utworzono osobn¹ subbazê danych SmgP
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Baza danych geo-
logiczno-in¿ynierskich
wraz z opracowaniem
Atlasu geologiczno-
-in¿ynierskiego aglo-
meracji Rybnik-
-Jastrzêbie Zdrój-¯ory
w województwie
œl¹skim

2007–2010

Zebranie i uporz¹dkowa-
nie oraz przedstawienie
w formie cyfrowej
danych geologiczno-
-in¿ynierskich dla obszaru
aglomeracji: Rybnik-
-Jastrzêbie Zdrój-¯ory w
województwie œl¹skim

Uzyskane informacje o terenie opracowano
w formie atlasu geologiczno-in¿ynierskiego
w skali 1 : 10 000 oraz bazy danych znajdu-
j¹cej siê w CBDG z otworów badawczych
w liczbie 19 000, które stanowi¹ ³¹cznie z
elementami geosozologicznymi u¿yteczny
materia³ dla w³adz samorz¹dowych do
celów planowania przestrzennego na terenie
aglomeracji, w tym tak¿e podejmowania na
wstêpnych etapach decyzji inwestycyjnych
zarówno dla budownictwa kubaturowego,
jak i planowanych inwestycji liniowych.
Atlas jest dostêpny na stronie internetowej
MŒ i PIG-PIB

CAG PIG-PIB, Urz¹d
Marsza³kowski
Województwa
Œl¹skiego, urzêdy miast
Jastrzêbie Zdrój,
Rybnik i ¯ory


